
Termo individual de Ciência e Concordância com 

Acordo de Confidencialidade   

Eu:__________________________________________________

____,Estado civil:_____________, Nacionalidade:_____________ 

Profissão: _____________, Cardeira de Identidade (RG)nº: 

______________, expedida por:___________, 

CPF:________________ Residente 

em:________________________________________________ 

Empresa: ___________________________________ 

1.A sociedade empresária: CLEIMES SOLUÇÃO EIRELI. - EPP, registrada no 

CNPJ/MF sob o n° 30.851.731/0001-01, com sede na 104 norte rua NE 11,Nº 

25, sala 08 bairro, Plano Diretor Norte, Cep:77006-030 Palmas, To. 

Devidamente autorizada a utilizar a marca “STARTUP CLEIMES”. 

Todas as políticas internas da Startup Cleimes, inclusive o “Manual de Regras, 

Procedimentos e 

Controles Internos” (“Políticas Internas”), que recebi, li e tenho em meu poder. 

2. Tenho ciência do inteiro teor do Código de Ética e das Políticas Internas, do 

qual declaro 

Estar de acordo, passando este a fazer parte de minhas obrigações como 

Colaborador 

(conforme definido no Código de Ética), acrescentando às normas previstas no 

Contrato Individual de Trabalho, se aplicável, e as demais normas de 

comportamento estabelecidas pela , e comprometo-me a comunicar, 

imediatamente, aos sócios-administradores da startup Cleimes qualquer 

quebra de conduta ética das regras e procedimentos, que venha a ser de meu 

Conhecimento, seja diretamente ou por terceiros. 

3. Tenho ciência e comprometo-me a observar integralmente os termos da 

Política de 

Confidencialidade do direito de propriedade intelectual estabelecida na politica 

interna da Startup Cleimes, sob pena da aplicação das 

sanções cabíveis, nos termos do item 4 abaixo. 

4. O não-cumprimento do Código de Ética e/ou das Políticas Internas, a partir 

desta data, 



 

 

implica na caracterização de falta grave, podendo ser passível da aplicação 

das sanções 

cabíveis, inclusive multas, se aplicável. Não obstante, obrigo-me a ressarcir 

qualquer dano e/ou prejuízo sofridos pela Startup Cleimes e/ou os respectivos 

sócios e administradores, 

oriundos do não-cumprimento do Código de Ética e/ou das Políticas Internas, 

sujeitando-me à 

responsabilização nas esferas civil e criminal. 

5. Participei do processo de integração e treinamento inicial da Startup 

Cleimes, onde tive 

conhecimento dos princípios e das normas aplicáveis às minhas atividades e 

da Startup Cleimes, notadamente aquelas relativas à segregação de 

atividades, e tive oportunidade de esclarecer 

dúvidas relacionadas a tais princípios e normas, de modo que as compreendi e 

me 

comprometo a observá-las no desempenho das minhas atividades, bem como 

a participar 

assiduamente do programa de treinamento continuado. 

6. As normas estipuladas no Código de Ética e nas Políticas Internas da 

Startup Cleimes não invalidam 

nenhuma disposição do Contrato Individual de Trabalho, se aplicável, e nem de 

qualquer outra 

norma mencionada pela Startup Cleimes, mas servem de complemento e 

esclarecem como lidar em 

determinadas situações relacionadas à minha atividade profissional. 

 

7. Autorizo a divulgação de meus contatos telefônicos, imagens aos demais 

Colaboradores, sendo que 

comunicarei a Startup Cleimes a respeito de qualquer alteração destas 

informações, bem como de 

outros dados cadastrais a meu respeito, tão logo tal modificação ocorra. 



 

 

8. Declaro ter pleno conhecimento que o descumprimento deste Termo de 

Compromisso pode 

implicar no meu afastamento imediato da empresa, sem prejuízo da apuração 

dos danos que 

tal descumprimento possa ter causado. 

A seguir, informo as situações hoje existentes que, ocasionalmente, poderiam 

ser enquadradas 

como infrações ou conflitos de interesse, de acordo com os termos do Código 

de Ética e das 

Políticas Internas, salvo conflitos decorrentes de participações em outras 

empresas, descritos 

na “Política de Investimento Pessoal”, os quais tenho ciência que deverão ser 

especificados. 

Declaro que tomei conhecimento do inteiro teor do acordo de confidencialidade 

firmado entre esta e tendo lido, compreendido e aprovado todas as cláusulas 

do referido documento, declaro estar ciente de que, a partir desde momento, 

encontro-me também obrigado/(a) por este acordo. Comprometo-me cumprir 

integralmente, por todo o prazo nele estipulado, mesmo após rompido o meu 

vínculo com o respectivo contratante. 

Por fim, declaro estar ciente de que, pelo comportamento que venham. 

Eventualmente, a ferir os compromissos firmados naquele acordo, estarei 

sujeito ás penalidades legais e contratuais cabíveis. 

 

Por estar de acordo, subscrevo o presente 

          ____________________, _______ de ________de_______. 

                                                                        ____________________ 

                                                                               Testemunho 

_________________________  

               Assinatura 


