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Obrigatório pela Lei de Serviços de Proteção à Criança 

23 Pa.C.S. §6344.2 (relativa à voluntários em contato com crianças) 
 

Eu juro/afirmo que estou buscando um trabalho voluntário e eu NÃO SOU obrigado a obter um certificado de liberação  
através do Escritório Federal de Investigação, pois: 

• o cargo para o qual estou me candidatando não é remunerado; e 
• tenho residido em Pensilvânia pelos últimos dez anos consecutivos. 

 
 Eu juro/afirmo que não fui condenado por nenhum dos seguintes crimes, sob o Título 18, dos estatutos consolidados da  

Pensilvânia, ou por ofensas de natureza semelhante aos crimes sob as leis ou leis precedentes dos Estados Unidos, ou um de seus 
territórios ou posses, outro estado, o Distrito de Columbia, o estado de Porto 
Rico, ou uma nação estrangeira, ou sob uma lei precedente deste estado. 
Capítulo  25 (relacionado a homicídio criminoso) 

Seção 2702 (relacionada a ataque físico agravado) 

Seção 2709 (relacionada a perseguição) 

Seção 2901 (relacionada a sequestro) 

Seção 2902 (relacionada a tomada ilegal de refém) 

Seção 3121 (relacionada a estupro) 

Seção 3122.1 (relacionada a abuso sexual estatutário) 

Seção 3123 (relacionada a relação sexual perversa involuntária)  

Seção 3124.1 (relacionada a abuso sexual) 

Seção 3125 (relacionada a ataque físico indecente agravado) 

Section 3126 (relacionada a ataque físico indecente) 

Seção 3127 (relacionada a exposição indecente) 

Seção 4302 (relacionada a incesto) 

Seção 4303 (relacionada a ocultar a morte de uma criança) 

Seção 4304 (relacionada a colocar em risco o bem-estar de crianças) 

Seção 4305 (relacionada ao comércio de bebês)  

Seção 5902(b) (relacionada a prostituição e ofensas relacionadas) 

Seção 5903(c) (d) (relacionada a obscenidade e outros materiais e performances sexuais) 

Seção 6301 (relacionada a corrupção de menores) 

Seção 6312 (relacionada ao abuso sexual de crianças), ou crime equivalente  sob a lei federal ou lei de outro estado. 

AFIRMAÇÃO VOLUNTÁRIA 
Por favor, leia e assine este formulário se você MORA no estado de Pensilvânia pelos últimos 10 anos 
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Não fui condenado por um crime nos termos da Lei 64-1972 (relativa à substância controlada, dispositivo de 
drogas e ato cosmético) cometido nos últimos cinco anos. 

 
Eu entendo que não devo ser aprovado para serviço se eu tiver sido condenado por qualquer crime listado acima,  
ou por ofensas de natureza semelhante aos crimes sob as leis ou leis precedentes dos Estados Unidos ou um de seus territórios ou 
posses, outro estado, o Distrito de Columbia, o estado de Porto Rico ou uma nação estrangeira, ou sob uma lei precedente 
 deste estado. 
 
Eu entendo que se eu for preso ou condenado por uma ofensa, isso será motivo para que seja negada a 
minha participação em um programa, atividade ou serviço, nos termos da Lei de Serviços de Proteção à  
Criança, conforme citado acima, ou se eu for apontado como autor em um relato estabelecido ou indicado, 
eu devo providenciar um aviso por escrito ao administrador ou encarregado, dentro de 72 horas a partir da 
apreensão, condenação ou notificação de que eu fui apontado como autor no banco de dados do estado. 
 
Eu entendo que se a pessoa responsável pela decisão da contratação, ou o adminstrador de um programa, 
atividade ou serviço tiver razões consideráveis para acreditar que eu já fui preso ou condenado por uma 
ofensa, isso será motivo para que seja negada a minha participação em um programa, atividade ou serviço 
nos termos da Lei de Serviços de Proteção à Criança, ou ainda que tenha sido apontado como autor em um 
relato estabelecido ou indicado, ou eu providenciei um aviso, conforme exigido nesta seção, a pessoa 
responsável pela decisão da contratação, ou o adminstrador de um programa, atividade ou serviço, deve 
imediatamente exigir que eu entregue meus certificados de liberações atuais, obtidos através do 
Departamento de Serviços Humanos, Polícia Estadual da Pensilvânia e Secretaria Federal de Investigação, 
conforme o adequado. 
 
Eu entendo que se eu voluntariamente falhar em divulgar as informações exigidas acima, eu estarei 
comentendo uma contravenção de terceiro grau e estarei sujeito à disciplina, incluindo até a negação do 
cargo de voluntário. Eu entendo que a pessoa responsável pela decisão da contratação, ou o adminstrador 
de um programa, atividade ou serviço é obrigado a manter uma cópia dos meus certificados de liberação. 
 
Eu juro/afirmo que as informações definidas acima são verdadeiras e corretas. Eu entendo que falso 
testemunho é considerado uma contravenção da Seção 4903 do Código Penal. 

 
Nome:  Assinatura:    

 
 
 

Data:    
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