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TERMO DE CONFIDENCIALIDADE 

Conselho Federal dos Técnicos Industriais 

Conselho Regional dos Técnicos Industriais do RS 

 

CONSIDERANDO que o Sistema CFT/CRTs disponibiliza a seus usuários, ativos de 

informação e recursos computacionais exclusivamente para que os mesmos possam 

desempenhar suas atividades profissionais; 

CONSIDERANDO que o Sistema CFT/CRTs é o único proprietário de todos os ativos de 

informação e recursos computacionais, dessa forma, sendo responsável por todos os 

custos com os mesmos, não existindo assim qualquer tipo de expectativa de privacidade 

no uso dos recursos acima mencionados; 

CONSIDERANDO que o Sistema CFT/CRTs poderá ser seriamente impactados pela má 

utilização de seus ativos de informação e recursos computacionais; 

CONSIDERANDO que todos os usuários ativos de informações e recursos do Sistema 

CFT/CRT deverão preencher e assinar este Termo de Uso dos Sistemas Internos que 

configurará o aceite das responsabilidades e normas contidas na Política de Segurança 

da Informação do Sistema CFT/CRTs e as demais normas complementares de Segurança 

da Informação; 

 

DECLARO QUE: 

1. Tenho conhecimento e acesso a Política de Segurança da Informação do Sistema 
CFT/CRTs, bem como as demais normas complementares de Segurança da 
Informação necessárias ao meu trabalho, que se encontram disponíveis no 
Painel LGPD do Sistema CFT/CRTs, aos quais li na íntegra, tomando 
conhecimento e ciência de suas disposições; 

 
2. Compreendi completamente os termos, diretrizes, conceitos e condições de uso 

da Política de Segurança da Informação do Sistema CFT/CRTs, bem como as 
demais normas complementares de Segurança da Informação necessárias ao 
meu trabalho, me comprometendo a cumprir integralmente as disposições 
constantes em tais documentos; 

 
3. Estou ciente e de acordo que, tanto os ativos de informação, quanto a 

infraestrutura tecnológica do Sistema CFT/CRTs somente poderá ser utilizada 
para fins exclusivamente profissionais e relacionados às atividades da 
organização;  
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4. Estou ciente que é realizado o monitoramento de todos os acessos e 

comunicações ocorridos através da infraestrutura tecnológica do Sistema 
CFT/CRTs; 
 

5. Estou ciente que violações da Política de Segurança da Informação do Sistema 
CFT/CRTs, bem como as demais normas complementares de Segurança da 
Informação são passíveis de sanções e punições, podendo incorrer em 
responsabilização legal nas esferas administrativas, cíveis e penal, nos termos da 
legislação em vigor; 
 

6. Tenho ciência da cessão dos meus acessos aos sistemas corporativos ao término 
do meu contrato de trabalho, me comprometendo a não os utilizar mais para 
nenhum fim após esta data; 

7. Tenho ciência que qualquer alteração no registro dos profissionais técnicos 
deverão ser efetuados por eles, inclusive na inclusão de foto em campo próprio. 

 
8. Comprometo-me a não revelar, fato ou informações de qualquer natureza a que 

tenha conhecimento por forças das minhas atribuições, mesmo após o 
encerramento do contrato de trabalho com o Sistema CFT/CRTs. 
 
 
 

 
_________________, ____ de _______________ de 2021 

 

 

 

_______________________________________________ 

Nome: 

Cargo: 

CPF:  
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