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TERMO DE SIGILO E CONFIDENCIALIDADE 

 

 

Pelo presente Termo, 
 

NOME  

CPF  

( ) servidor ( ) estagiário ( ) terceirizado ( )outros, especificar: 

se obriga a manter o mais absoluto sigilo, tanto escrito quanto verbal, com relação a toda e qualquer informação a 
que tiver acesso sobre os processos, trabalhos, pessoas, atividades e serviços desenvolvidos na Pró-reitoria de 

Assuntos Comunitários e Estudantis junto à Universidade Federal de Alfenas previstos no art. 31 da Lei  12.527, que 
diz respeito à intimidade, vida privada, honra e imagem das pessoas, bem como às liberdades e garantias 
individuais, em atendimento ao Art. 37 do Regimento Interno desta Pró-reitoria, aprovado pela Resolução Consuni nº 

41 de 19/7/2018: “Os serviços executados pela Prace devem estar em consonância com as normativas legais do 
serviço público federal, inclusive àquelas que dizem respeito ao sigilo das informações”. 

 
 

Para tanto, declara e se compromete: 

a) Cumprir fielmente e em tempo todas as etapas das atividades que me forem destinadas; 

b) Manter sigilo sobre todas as informações obtidas em função das atividades realizadas; 

c) Manter sob rigoroso sigilo documentos, assuntos, registros e informações pertinentes aos trabalhos; 

d) Não permitir a terceiros o conhecimento, manuseio ou que seja subtraída qualquer documentação e materiais 
administrativos por todo o período de guarda da Pró-reitoria; 

e) Não utilizar, em beneficio próprio ou de terceiro, informações e documentos da Pró-reitoria; 

f) Não divulgar as medidas de segurança adotadas; 

g) Reportar por escrito, ou verbalmente, imediatamente, ao Reitor quaisquer dificuldades ou embaraços encontrados 
no decorrer das atividades desenvolvidas. 

 
 

O presente Termo tem natureza irrevogável e irretratável e o seu não cumprimento acarretará todos os efeitos de 

ordem penal, civil e administrativa contra seus transgressores. 

 
 

Para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente Termo, fica eleito o foro da Justiça Federal, Seção Judiciária de 
Minas Gerais, Subseção Judiciária de Varginha-MG, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado 

que seja. 
 

 
 

Alfenas,        de                                           de             . 
 

 
 

(assinatura)                                                                                   (cargo/função/ ou matrícula) 
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