
Registre-se online em www.bestbuddies.org/join! 

Formulário de Inscrição 
Junte-se ao Movimento Global Best Buddies 

Ano do Programa: 2022-2023 
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 Selecione um:   ○ Novo Membro     ○  Renovação de Inscrição  Nome da Célula:  

Nome   Nome de Preferência (opcional) Sobrenome 

Endereço 1:   Complemento do Endereço: 

Cidade Estado     CEP Endereço de e-mail (apenas para maiores de 13 anos) 
(      )       (     ) 
Telefone Celular (apenas para maiores de 13 anos) Telefone Residencial (opcional) Pronomes de Preferência  
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A Best Buddies respeita e convida pessoas de todas as nacionalidades e capacidades a fazer parte de nossos programas. Ao preencher as informações à seguir 
(definidas pelo Censo dos E.U.A.), você garante apoio e financiamento para membros da sua comunidade. Hispãnico/Latino é uma definição étnica, e não racial, e 
portanto será uma informação coletada separadamente. Essas informações são utilizadas apenas para fins estatísticos. 

Data de nascimento (dd/mm/aaaa): _____________________ Nome da escola / instituição: _________________________________________________ 

Você é uma pessoa com deficiência intelectual ou de desenvolvimento: Neste ano, cursarei o: ___________________________________ ano 
○ Sim ○ Não        ○  Prefiro não responder Ano de Conclusão: ________________________________________ 

Gênero: 
○  Feminino 
○  Masculino
○  Não-binário / outro gênero
○  Prefiro não responder
○  Auto-descrição: ______________

Raça (assinalar todas as que se aplicam): 
○ Indígena Americano ou do Alaska
○  Asiática
○  Negra ou Afro-Americana
○  Oriente Médio ou Norte da África

○ Nativo do Havaí ou Ilhas do 
Pacífico 
○  Branca
○ Outra: __________________

Etnia:  Você é Hispânico, Latino ou de 
origem Espanhola? 
○  Sim
○  Não
○  Prefiro não responder
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○ Endereço é o mesmo do membro

Pai/Responsável (1): Nome     Sobrenome Empregador (opcional) 

Endereço Cidade Estado CEP 
(      )  (     ) 
Telefone Residencial Telefone Celular Endereço de e-mail 
○ Endereço é o mesmo do membro

Pai/Responsável (2): Nome   Sobrenome Empregador (opcional) 

Endereço Cidade Estado CEP 
(      )  (     ) 
Telefone Residencial Telefone Celular Endereço de e-mail 
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Você possui um responsável legal designado judicialmente?    ○   Sim     ○   Não 
Se sim, informe os dados do seu responsável legal abaixo: 
__________________________________________________________________ 
Nome e Sobrenome                      Parentesco 
__________________________________________________________________ 
Número de Telefone   Endereço de e-mail 

Conte para nós que acomodações ou apoios te ajudariam a participar no 
programa Best Buddies (selecione todas as aplicáveis ou escreva abaixo): 
○  Alimentares     ○   Médicas     ○   Mobilidade ou transporte     ○   Comunicação
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
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Histórico 
O programa Best Buddies tem um compromisso com a segurança de todos os 
membros. Responda as perguntas abaixo quanto ao seu histórico. Responder 
sim a qualquer das perguntas abaixo não irá excluí-lo automaticamente de 
participar de uma posição voluntária em nosso programa. 
1. Você já foi demitido ou pediram para que deixasse um cargo pago ou   ○   Sim     ○   Não
voluntário por conta de assédio ou violência física de qualquer tipo? 
2. Você já foi condenado por alguma ofensa criminal? ○  Sim     ○   Não
3. Você já foi acusado de negligência, abuso ou agressão? ○  Sim     ○   Não
4. Além do que está descrito acima, algum outro fator envolvendo você   ○   Sim     ○   Não
ou seu histórico seriam razões para questionar a sua participação no programa 
Best Buddies? 

Permissão de Mídia 
Ao participar do programa Best Buddies e suas atividades, eu (ou a pessoa que 
estou inscrevendo) dou meu consentimento para ser entrevistado, fotografado, 
filmado, ou registrado digitalmente para fins de materiais promocionais, 
comunicados à imprensa, ou outros formatos de publicação pela sua célula local 
Best Buddies, diretório estadual ou pela Best Buddies International.  

Por meio deste, libero e torno imune de qualquer responsabilidade a Best 
Buddies local e a Best Buddies Internacional, de ações referentes à utilização de 
tais imagens. 

○ Prefiro não consentir neste momento.

Contrato de Membro 
Ao assinar abaixo, concordo com o Contrato de Membro da Best Buddies (www.bestbuddies.org/member-agreement) e me inscrevo para participação como membro 
da Best Buddies Internacional no programa do ano de 2022-2023, começando em 1º de julho de 2022 e que será finalizado em 30 de junho de 2023. 

Assinatura do Membro Data Assinatura do Pai / Responsável (se aplicável) Data 




