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ANEXO II – MODELO DE TERMO DE RESPONSABILIDADE E SIGILO
Nome:
Empresa:

Cargo:

E-mail:
CPF:

Data Nascimento:
RG:

Órgão emissor:

Nome pai:
Nome mãe:
Endereço:
Contato:

COMPROMISSO LEGAL – Em conformidade à cláusula xxxx do contrato Nº xxxx,
onde “A CONTRATADA, através de seu representante, deverá assinar o acordo de
confidencialidade de informação e dar ciência do mesmo a toda a sua equipe de
profissionais que participarão da execução do contrato.”, a pessoa acima qualificada,
doravante denominada RESPONSÁVEL, compromete-se perante a MTI – Empresa
Mato-Grossense de Tecnologia da Informação, por meio deste Termo de
Responsabilidade e Sigilo, às seguintes obrigações:
 Tomar conhecimento e cumprir a Política de Segurança da Informação,
regulamentos e outros instrumentos institucionais vigentes na empresa, relativos
à segurança das informações;
 Guardar a privacidade e o sigilo das informações que têm ou venha a ter
conhecimento em razão do exercício de suas atividades, bem como das
informações disponibilizadas pela empresa. A guarda da privacidade e do sigilo
das informações não diz respeito somente a terceiros, mas também em relação
aos empregados da própria empresa que não tenha a real necessidade de
conhecimento das informações;
 Guardar a privacidade e o sigilo das informações que têm ou venha a ter
conhecimento em razão do exercício de suas atividades, bem como das
informações disponibilizadas pela MTI.
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 A guarda da privacidade e do sigilo das informações disponibilizadas não deverá
ser compartilhada com outros empregados que não tenha a necessidade de
conhecimento das informações;
 Utilizar as informações disponibilizadas pela MTI, somente nas atividades a que
compete exercer, não podendo transferi-las a terceiros, seja a título oneroso ou
gratuito.
 Guardar o sigilo e a privacidade das senhas, as quais são pessoais e
intransferíveis, para acesso às informações e aos recursos de informação, sendo
responsabilizado pelo uso indevido das mesmas em situações de negligência ou
omissão.
 Não disponibilizar e nem facilitar o uso de contas de acesso às informações e
recursos de informação, fornecidas pela empresa para as atividades contratadas,
para qualquer outra pessoa, funcionário ou não, ainda que hierarquicamente
superior.
 Não coagir qualquer pessoa a fornecer senhas pessoais de acesso a sistemas ou
ambientes tecnológicos da empresa, ficando ciente que estará sujeito às normas
legais;
 Observar o sistema de classificação da informação adotado e em vigor pela
empresa;
 Em casos de dúvidas acerca do grau de sigilo de determinada informação, o
RESPONSÁVEL deverá reservá-la até que venha a ser definida a ideal
classificação pelo setor competente da empresa. Em hipótese alguma se
interpretará o silêncio da empresa como liberação de qualquer dos compromissos
ora assumidos.
 Entregar à empresa, ao término da realização dos serviços, todo e qualquer
material de propriedade da mesma, inclusive notas pessoais envolvendo matéria
sigilosa, registro de documentos de qualquer natureza que tenham sido usados,
criados ou estado sob seu controle.
 Informar imediatamente à empresa acerca de extravio ou perda de quaisquer
documentos ou informações de interesse da empresa,
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 Informar imediatamente à empresa acerca de qualquer violação das regras de
proteção das informações, eletrônicas ou não, por parte própria ou de quaisquer
outras pessoas, inclusive nos casos de violação não intencional ou culposa.
O RESPONSÁVEL garante serem verdadeiras as informações por ele(a) prestadas
neste termo, o qual faz parte integrante dos registros e arquivos da empresa.
O RESPONSÁVEL tem consciência de que as atividades desempenhadas no âmbito
da MTI poderão ser monitoradas e auditadas sem a necessidade de aviso prévio.
O RESPONSÁVEL tem consciência de todas as responsabilidades ora assumidas,
bem como das implicações administrativas, cíveis e criminais, as quais serão
apuradas em regular processo judicial ou administrativo, seja qual for a
circunstância, mesmo tendo cessado contrato ou vínculo.
Este termo tornar-se-á válido a partir da data de sua efetiva assinatura.

Cuiabá-MT,

de

de

_______________________________
Assinatura do Responsável

TESTEMUNHAS:

_________________________________ _______________________________
<Nome completo>
<Nome completo>
CPF:
CPF:
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