
 
 
 

 

 

ANEXO I 

 

DECLARAÇÃO DE VONTADE OSC 

 

A(O) 

_________________________________________________________________________________, 

pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ 

_______________________________________, com sede na 

_________________________________________________________________________________, 

cidade de Ribeirão Preto/SP, representado(a) neste ato por seu representante legal 

Sr.(a) _________________________________________________________________________, 

nacionalidade ____________________________________, profissão 

_____________________________, RG ________________________________, CPF 

____________________________________, vem por meio da presente MANIFESTAR A 

VONTADE de participar da 2ª Turma do Mentoria Social - 2020.  

 

Declara e confirma para quem de direito possa interessar, que manterão 

junto ao Mentoria Social conduta de: comprometimento, disponibilidade, 

transparência, empenho e inovadora, na busca por resultados positivos e efetivos, 

conforme descrito abaixo: 

     

1 – DO COMPROMETIMENTO 

- Confirma que participarão das atividades da 2ª Turma do Mentoria Social, 

02 (duas) pessoas que mantem vínculo com a organização, sendo, ao menos um(a) 

membro(a) da Diretoria, ou gestor, ou coordenador e fornecerão todas as informações 

solicitadas;  

- Confirma que manteremos uma relação próxima com o Mentoria Social e 

sua Equipe durante o processo, atendendo as solicitações; 

- Confirma que teremos Transparência sobre o contexto atual da 

organização; 

- Confirma que seremos abertos a novas propostas realizadas pelos 

Mentores e Equipe do Mentoria Social. 

 



 
 
 

 

2 - DISPONIBILIDADE 

- Confirma que possuiremos tempo semanal na agenda da organização 

para participar das atividades do Mentoria Social seja presencial ou por meio de 

ligações, troca de e-mails, videoconferências, etc; que nos dedicaremos a cumprir as 

tarefas que nos forem passadas, bem como, desenvolveremos ações junto aos nossos 

colaboradores, afim de disseminar todo conhecimento e ferramentas que forem 

apresentados pelo Mentoria Social.  

 

3 – ESTABILIDADE DA ORGANIZAÇÃO 

- Garantiremos por meio de documentos que a saúde institucional da 

Organização não inviabiliza qualquer atuação da Equipe do Mentoria Social. 

 

4 – IMPACTO DO MENTORIA SOCIAL 

- Confirma que estamos dispostos a dialogar entre os dirigentes e 

colaboradores sobre a implantação e implementação das soluções propostas pelo 

Mentoria Social, visando a melhoria da Organização, comprometendo-se a trazer a 

devolutiva das considerações internas. 

 

5 – IMPACTO DA OSC NA SOCIEDADE 

- Buscaremos ser efetivos na nossa área de atuação, afim de impactar a 

nossa comunidade no alcance ao desenvolvimento social. 

 

Firma, por fim, a vontade da(o) _________________________________________ 

de integrar a 2ª Turma do Mentoria Social.  

 

Ribeirão Preto, ____ de _____________________ de 2020. 

 

 

_________________________________________ 

Presidente em exercício da ____________________________________________ 


