Diocese de Fall River
Escritório de Meio Ambiente Seguro (OSE)
450 Highland Avenue Fall River, MA 02720
Telefone: 508-675-1311,ext 6511 ~ Fax (888) 505- 1605 ~ Email: osechancery@dioc-fr.org
REQUISITOS DE AMBIENTE SEGURO PARA O MINISTRO / TRABALHO / VOLUNTÁRIO NA DIOCESA

OS TRÊS ESSENCIAIS:
Todas as pessoas com 18 anos ou mais devem preencher os "Três essenciais", conforme descrito na Política Diocesana
para o Proteção dos Fiéis para ministrar, trabalhar ou ser voluntário na Diocese de Fall River. Para fins de esses requisitos,
o termo requerente é usado.

1. VERIFICAÇÃO DE FUNDO CRIMINAL:
Todos os candidatos dentro da Diocese preencherão um Formulário de Reconhecimento CORI que solicita uma cópia
nítida do uma identificação válida com foto do governo, residência nos últimos dez anos e verificação do formulário por
um representante diocesano. Se outras etapas forem necessárias no processamento de uma verificação de antecedentes
criminais, e / ou um questão surgir em relação a um CORI adverso, um representante do Escritório de Ambiente Seguro
entrará em contato com o candidato. CORI's são realizados a cada três anos para funcionários do clero, religiosos e
leigos. CORI's são realizados a cada três anos para funcionários do clero, religiosos e leigos. Os CORI são realizados
anualmente para funcionários sazonais e voluntários.

Envio do formulário de confirmação do CORI:
Todos os funcionários / subcontratados / voluntários de escolas católicas - Enviar para a secretaria da escola católica (508687-7301) Todos os outros funcionários / subcontratados / voluntários - enviar ao Escritório de Ambiente Seguro (ver
informações acima)

2. TREINAMENTO PARA AMBIENTE SEGURO:
Todos os candidatos dentro da Diocese devem completar o Treinamento em Ambiente Seguro. O treinamento está
disponível online em https://fallriver.cmgconnect.org . O candidato deve se registrar online no CMG Connect sob a
Diocese de Fall River para começar o treinamento. Depois de registrado, o candidato verá três vídeos do Safe Haven com
perguntas e respostas sessão. Um respectivo Código de Conduta é adicionado ao final dos vídeos para reconhecimento
(consulte o item 3 abaixo). Observe que esses vídeos contem material sensível. Se alguém tiver alguma dúvida, entre em
contato com a OSE. O treinamento será renovado a cada seis (6) anos ou quando orientado pelo OSE. Espanhol: O
treinamento on-line é oferecido em português. Por favor, Faça a escolha em português ao se registrar. Português: Uma
transcrição escrita dos três vídeos do Safe Haven em português está disponível no OSE. Deficientes auditivos: uma
transcrição escrita para os três vídeos do Safe Haven está disponível no OSE.

3. CÓDIGO DE CONDUTA:
Todos os candidatos dentro da Diocese receberão um respectivo Código de Conduta para Ambiente Seguro. Quando para
fazer o treinamento online, o Código deve ser lido e reconhecido online. Este reconhecimento faz parte do Três requisitos
essenciais. Todos os que ministram, trabalham ou são voluntários na Diocese estão sujeitos ao obrigações dentro de seu
respectivo Código de Conduta em todos os momentos. O Código de Conduta não expirará

Menores: (menores de dezoito anos) não precisam ser processados pelo CORI neste momento. No entanto, um menor
que é funcionário ou voluntário da Diocese e está em contacto com menores ou adultos vulneráveis deve ser atribuído a
um adulto em conformidade com os “Três Essenciais” para cumprir suas obrigações como funcionário ou voluntário.
Um menor junto com o pai / responsável e o respectivo supervisor diocesano assinarão um Código Diocesano da
Juventude de conduta a cada ano. Se o requerente tiver atingido dezoito anos de idade, ele deverá preencher o
Três essenciais Cada estabelecimento diocesano, ou seja, paróquia, escola ou programa, tem um representante

que pode ajudar na verificação processo do Formulário de Reconhecimento CORI. No entanto, se você tiver
alguma dúvida sobre o processamento CORI, entre em contato com o Office of Safe Environment em 508-6751311, ramal 6511 ou osechancery@dioc-fr.org.
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