DECLARAÇÃO DE DEDICAÇÃO VOLUNTÁRIA
Dirigente
Eu,

Preletor(a) / L.I.

Divulgador

Adepto(a)

_______________________________________________________________

______________________,

CPF

____________________________,

________________________________________________________

bairro

portador(a)

residente

à

do

RG

Avenida/Rua

__________________

cidade

_______________________, estado de ______, declaro que estou ciente da Lei do Voluntariado, e que os
trabalhos realizados por mim são de dedicação voluntária, não remunerada, exercida nas dependências da
SEICHO-NO-IE, tais como Sede Central e Subsede da SEICHO-NO-IE DO BRASIL, Academias de Treinamento
Espiritual, Regionais Doutrinárias, Núcleo ou Associação Local, e em atividades promovidas pela SEICHO-NO-IE
nas demais localidades fora de suas dependências, tudo como manifestação de minha gratidão pelos
ensinamentos da Seicho-No-Ie. Este trabalho voluntário é por mim realizado na qualidade de Dirigente /
Preletor / Líder da Iluminação / Divulgador ou Adepto da Seicho-No-Ie conforme o caso, e será realizado fora do
meu horário de trabalho profissional, sendo eu empregado remunerado da SEICHO-NO-BRASIL ou NÃO. Declaro
ainda que os trabalhos voluntários aqui citados, nada tem a ver com meu trabalho profissional.
Estou ciente que a minha dedicação voluntária está de acordo com a Lei do Voluntariado no 9608 de 18/02/1998.
Artigo 1o “Considera-se serviço voluntário, para fins desta Lei, a atividade não remunerada, prestada
por pessoa física a entidade pública de qualquer natureza ou instituição privada de fins não lucrativos, que
tenham objetivos cívicos, culturais, educacionais, científicos, recreativos ou de assistência social, inclusive
mutualidade”.
Parágrafo Único: O serviço voluntário não gera vínculo empregatício nem obrigação de natureza
trabalhista previdenciária ou afim.
Data: _ __/_ __/_ __

_____________________________________
Assinatura do (a) Voluntário (a)

Cargo do responsável de área da Instituição: __________________________
Nome: ___________________________________________
Assinatura: _______________________________________
Testemunhas:
1)Nome:_________________________________________________________
Presidente Federação/Regional/UAP
Assinatura:_____________________________RG:______________________CPF:____________________________
2)Nome:________________________________________________________
Assinatura:_____________________________RG:__________________________CPF_______________________
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