
 
 

EDITAL N.º 01/2022 
 

EDITAL PARA INSCRIÇÃO DE VOLUNTÁRIOS PARA O 

25º CRESCER – O ENCONTRO DA FAMÍLIA CATÓLICA 

 

A Comunidade de São Pio X, mantida pela Associação Carismática Católica São Pio X, inscrita no 

CNPJ sob n.º 02.868.732/0001-23 e organizadora do Crescer – o Encontro da Família Católica, torna 

público através deste edital o Processo Seletivo para interessados no Serviço Voluntário, sem 

qualquer remuneração, nem configuração de obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou 

afim, de acordo com a Lei nº 9.608, de 18/02/1998, no período de 24 de fevereiro a 1º de março de 

2022, durante a 25ª edição do Crescer – O Encontro da Família Católica. 

 

1. Nesta fase, serão disponibilizadas até 200 (duzentas) vagas para servir voluntariamente 

nas áreas de: 

a. Atendimento ao Público; 

b. Comunicação; 

c. Apoio Logístico; 

d. Serviços de Saúde; 

e. Liturgia – Ministros Extraordinários da Comunhão Eucarística, apenas com 

autorização expressa do Pároco do inscrito; 

2. Os candidatos deverão cumprir os seguintes pré-requisitos: 

a. 18 anos completos até 24 de fevereiro de 2022. Para os casos de interessados 

menores de 18 anos – limitado a 16 anos, apenas com autorização do Responsável 

Legal conforme modelo anexo a este edital; 

b. Disponibilizar o período de 24 de fevereiro a 1º de março de 2022 para a realização 

do serviço voluntário; 

c. Ensino fundamental incompleto ou completo; 

d. Disponibilidade para participar de todos os treinamentos, momentos de 

espiritualidade e Missa de Envio que acontecerão nos dias 09, 16 e 24 de fevereiro 

de 2022; 

3. As inscrições serão realizadas exclusivamente no site http://www.comunidadepiox.org.br no 

período de 23 de janeiro a 05 de fevereiro de 2022 e será inteiramente gratuita; 

4. O resultado será divulgado no site da mantenedora até às 20 (vinte) horas do dia 08 de 

fevereiro de 2022. 

 

As eventuais dúvidas e questionamentos deverão ser encaminhados para o e-mail 

voluntarios@piox.org.br;  

 

Campina Grande/ PB, 19 de janeiro de 2022. 

 

Mauro Gutemberg Ribeiro Cavalcante, fvc 
Moderador em Exercício 



 
 

ANEXO AO EDITAL N.º 01/2022 
 

TERMO DE AUTORIZAÇÃO E DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE 
 

 

Eu,[nome do responsável], [nacionalidade], [estado civil], [profissão], portador do Registro Geral n.º 

[número RG], e inscrito no CPF/MF, sob o n° [número CPF], residente e domiciliado na Cidade de 

[cidade] e Estado da [estado], à [logradouro], n.º [número residência],[bairro], AUTORIZO,na condição 

de responsável legal, sob as penas da lei, o menor [NOME DO MENOR]nascido em [data de 

nascimento do menor] a prestar o Serviço Voluntário, de acordo com a Lei Nº 9.608 - de 18 de 

fevereiro de 1998, no CRESCER - O ENCONTRO DA FAMÍLIA CATÓLICA, mantido pela Associação 

Carismática Católica São Pio X.  DECLARO estar ciente que o Serviço Voluntário compreenderá: os 

treinamentos preparatórios, as reuniões de organização, e também a organização do local do evento 

na cidade de Campina Grande (PB). E ainda, me COMPROMETO a acompanhar de perto o 

desempenho do Serviço Voluntário, fazendo valer a minha condição de Responsável Legal. 

 

Fico ciente através desse documento que a falsidade dessas informações configura crime previsto no 

Código Penal Brasileiro, e passível de apuração na forma da Lei.  

 

Nada mais a declarar, e ciente das responsabilidades pelas declarações prestadas, firmo a presente.  

 

Campina Grande (PB), [dia/mês/ano] 

 

 

_____________________________________ 

Assinatura do Responsável Legal 

Favor anexar cópia do RG do Responsável Legal e a Certidão de Nascimento do Menor. 
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