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APRESENTAÇÃO 

O objetivo deste documento é atender os princípios de moralidade, legalidade, transparência e 

profissionalismo registrando as normas e condutas éticas que pautarão as relações internas e 

externas do Instituto Humaniza. Ele está voltado tanto para os novos colaboradores, parceiros 

e fornecedores de serviços que ingressarão no IH como para os que já estão no quadro. Sua 

finalidade é a de garantir o bom funcionamento cotidiano da organização de forma ética, bem 

como a concretização da missão do IH que é: Humanizar a espécie Humana com um desejo 

ardente de mudar o mundo. 

O presente documento alinha os princípios do IH com a Lei Federal nº 12.846/2013, mais 

conhecida como Lei Anticorrupção, que estabelece punições para atos de corrupção praticados 

por empresas contra a administração pública. 

 

I - CONCEITOS E DEFINIÇÕES 

Para fins de aplicação deste documento entendem-se como: 

 Colaboradores: Todos aqueles que, de alguma forma, contribuem para o cumprimento das 

finalidades do IH incluindo empregados, estagiários, trabalhadores autônomos, consultores, 

voluntários, conselheiros e associados. 

Empregados: Pessoas físicas e jurídicas que sejam contratadas sob o regime da CLT ou 

contrato de trabalho. 



 
 

Estagiários: Pessoas físicas que, por meio de convênio do IH com instituições de ensino e 

assinatura de termo de compromisso, façam estágio na sua área de aprendizado. 

Fornecedores: Pessoas físicas ou jurídicas que, por meio de contrato de prestação de serviços, 

prestem serviços aos programas e projetos do IH. 

Voluntários: Pessoas físicas ou jurídicas que, mediante Termo de Adesão, pessoalmente ou 

por meio de suas empresas, gratuitamente prestem algum tipo de trabalho ou colaboração ao 

IH. 

 

II - NORMAS DE FUNCIONAMENTO COM OS COLABORADORES DO IH 

1. Quadro de profissionais 

O desenvolvimento do trabalho cotidiano do IH é realizado pela equipe diretiva, 

colaboradores, funcionários, terceirizados e voluntários. 

2. Divisão do trabalho e funções 

Cada cargo e função estão descritos no respectivo contrato de trabalho. 

3. Condições de trabalho 

3.1. Jornada de trabalho, pontualidade e assiduidade 

 A jornada de trabalho semanal das equipes tanto internas quanto externas, tanto de 

funcionários quanto de terceirizados é flexível tendo em vista que a realização de 

projetos ocorre normalmente fora da sede do Instituto; 

 Ser flexível, no entanto não significa “desleixo ou descaso”. Significa que a hora 

relógio não é levada em conta, mas sim o resultado e a produtividade do projeto; 

 Nessa jornada flexível, os projetos deverão ser cumpridos e realizados e paralelamente 

a isso, os intervalos para refeição e repouso deverão ser garantidos; 

 Serão reconhecidos os atestados médicos e odontológicos devidamente assinados, 

datados e sem rasura, contendo o CID – código internacional da doença, valendo pelo 

período nele determinado. Os atestados deverão ser entregues na sede do Instituto para 

os devidos encaminhamentos; 



 
 

 As faltas não justificadas serão descontadas; 

3.2 Atividades Externas da Entidade (eventos relativos a projetos, reuniões, palestras, 

cursos, etc)  

 É obrigatório o uso de identificação (Crachá, Botton ou uniforme); 

 Agir com cordialidade, respeito e humildade; 

 Não falar mal da entidade (caso haja alguma reclamação ou queixa, fazê-la 

internamente com seus superiores) 

 Vestir-se de forma adequada, limpa e alinhada; 

3.3. Postura profissional, ética e relações de trabalho 

 Durante o período contratado cada colaborador deve dedicar-se ao exercício de suas 

funções, visando o atendimento integral das atividades; 

 Todos os colaboradores têm a responsabilidade e o dever de zelar pela segurança no 

trabalho e pela ordem, higiene e limpeza dos espaços e dependências; 

 O fornecimento e a reposição adequada de materiais de limpeza e escritório, 

equipamentos, utensílios, mobiliário, livros é de responsabilidade do IH; 

 Para o bom andamento do trabalho coletivo espera-se dos colaboradores 

relacionamento cordial e respeitoso com colegas, subalternos e superiores, 

independentemente da hierarquia estabelecida; 

 Todos os colaboradores têm o direito de receber informações e o dever de prestar 

contas de seus atos e atitudes, respeitando a política de Combate a corrupção da 

entidade; 

 O Instituto Humaniza respeita o direito à liberdade individual de credo político ou 

religioso.  

 No intuito de manter as relações em harmonia, fica proibido exercer o comércio interno 

de quaisquer produtos ou manter relação comercial entre os colegas de trabalho; 

 O fumo é nocivo à saúde de todos. Assim sendo, é proibido fumar nas dependências do 

Instituto e quando estiver em atividade externa representando a entidade; 

 Todos os fatores que contribuem para desviar a atenção das atividades durante o 

período de trabalho contratado são considerados inadequados; 

 Todos têm o dever de separar o lixo e economizar água, energia elétrica e demais 

recursos da instituição, bem como nos locais onde se desenvolvem os projetos. 

 3.4. Critérios para desligamento do colaborador 



 
 

 Imediato, em caso de embriaguez, porte de drogas ou armas; 

 Dentro do período estabelecido por lei quando por justa causa: após advertência e 

suspensão por duas faltas não justificadas; conduta inadequada com colegas de 

trabalho, superiores ou clientes; não cumprimento das normas e da Política de Combate 

a Corrupção da entidade e/ou orientações prévias; 

 Dentro do período estabelecido por lei quando houver redução de trabalho e, 

consequentemente de menos funcionários; por não corresponder às expectativas de 

desempenho para a função; por falta de motivação para o trabalho; 

 3.5. Critérios para uso de bens e materiais 

 A utilização correta e a manutenção (limpeza e mecânica) de todos os bens e materiais 

do IH são de responsabilidade dos colaboradores; 

 É vedado o empréstimo de veículos, equipamentos e materiais do IH para fins 

particulares, salvo previamente solicitado e aprovado pela diretoria; 

 Só é permitido dirigir veículos da instituição, membros da diretoria do IH e com 

habilitação em dia; 

 É proibido dar carona a terceiros que não sejam colaboradores do IH e em atividades 

de trabalho; 

 Ao utilizar os veículos, é obrigatório o uso de cinto de segurança e/ou capacete; 

 As multas dos veículos somente serão de responsabilidade do IH em caso de falta de 

manutenção do veículo e/ou documentação irregular. Caso a multa seja referente à má 

condução do veículo e falta de uso de equipamentos obrigatórios, é responsabilidade do 

condutor. 

 Os equipamentos retirados e usados em campo são de responsabilidade do usuário que 

os retirou; 

4. Critérios para captação de recursos 

 Todos os recursos captados devem ser devidamente documentados via recibo ou Nota 

Fiscal do Instituto Humaniza, repassados e informados à direção executiva; 

 A venda de produtos e serviços é de responsabilidade de todos; 

 Todos os colaboradores podem e são estimulados a solicitar doações de acordo com 

material de captação de recursos do IH e orientações da direção executiva. 

  



 
 

III - DIRETRIZES GERAIS DE CONDUTA PARA OS COLABORADORES 

1. Confidencialidade 

Os colaboradores do IH comprometem-se a não divulgar informações às quais tiverem acesso, 

incluindo a estratégia e gestão dos serviços prestados, condições especiais de negociação, 

planos de trabalho e investimentos, informações de parceiros, clientes, colaboradores, 

informações técnicas, financeiras ou comerciais, conteúdos de projetos, relatórios, 

planejamento, métodos operacionais, dados, análises, produções de caráter técnico e 

informativo, projeções e estudos ou toda e qualquer informação tangível ou intangível; 

 A revelação de informações confidenciais é considerada falta grave, 

podendo configurar motivo de interrupção das relações e do vínculo empregatício; 

 É dever de seus colaboradores manter atualizados e preservar os registros e 

documentos relativos à sua atividade; 

2. Direitos autorais e de propriedade intelectual 

 É política institucional citar os créditos dos executores terceirizados em trabalhos 

quando publicados, bem como da equipe envolvida e da gestão responsável pela 

administração do IH; 

 Os direitos autorais e os proveitos advindos das atividades desenvolvidas nos 

programas e projetos do IH como obras literárias, artísticas e/ou intelectuais deverão 

ser expressamente cedidos ao IH, de forma integral, a título gratuito e livre de 

quaisquer ônus; 

 Uma vez cedidos, o IH poderá efetuar quaisquer publicações e/ou edições que se façam 

necessárias, bem como registrar em seu nome, perante os órgãos competentes, tais 

como junto ao Ministério do Turismo, Secretaria especial da Cultura, Fundação 

Biblioteca Nacional, ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial, Escola de Belas 

Artes, Fundações e Institutos, patrocinadores e financiadores de projetos, citando 

sempre a autoria. 

3. Conflito de interesses 

 Interesses pessoais não devem influenciar o julgamento ou decisão em detrimento do 

interesse da organização. Dessa forma, todos os colaboradores devem evitar, ao 

máximo, envolverem-se em situações ou tomarem decisões que conflitem ou pareçam 



 
 

conflitar com os interesses da entidade, trazendo ao conhecimento da sua liderança os 

possíveis impasses. 

 Atividades de vantagens ou presentes recebidos ou oferecidos por clientes e 

fornecedores, entre outras estão claramente definidos no documento 03 da POLICE 

(Política de Integridade e Conduta Ética) do IH; 

 Quando qualquer outra situação se caracterizar ou aparentar como conflito de interesse 

o colaborador deverá se reportar à Direção Executiva. 

 Os diretores e coordenadores tem autonomia e liberdade de negociação e de solução de 

situações e conflitos que possam surgir, no entanto a presidência deve ser sempre 

informada e sua decisão é soberana. 

4. Atividades paralelas ou outro vínculo empregatício 

 O Instituto Humaniza admite que seus colaboradores mantenham vínculos 

(empregatícios ou não) junto a outras organizações, desde que tais atividades não 

conflitem com o cumprimento das finalidades e nem gerem prejuízos financeiros, 

éticos ou morais a entidade. 

5. Comunicação externa 

 Todo o relacionamento com os meios de comunicação é de exclusiva responsabilidade 

da área de Comunicação e Marketing e da Diretoria do Instituto Humaniza ou pessoa 

designada pela Direção, a fim de garantir clareza e alinhamento da informação com a 

missão, visão e valores da Entidade; 

 Quando qualquer colaborador for solicitado a se manifestar sobre as atividades do IH e 

seus projetos deve encaminhar o assunto à diretoria ou a coordenação da área de 

comunicação antes de responder a qualquer esclarecimento ou demanda externa 

solicitada. 

6. Comunicação interna 

 Internet, quadros de aviso, boletins e demais ferramentas de comunicação interna 

devem ser utilizados unicamente para fins de trabalho e para motivação da equipe; 

 Os computadores e demais equipamentos de informática da instituição, como 

servidores, impressoras, roteadores, emails, etc., deverão ser utilizados somente para 

atividades profissionais; 



 
 

 Os telefones e outros recursos/serviços administrativos a serviço dos Programas e 

projetos devem ser utilizados unicamente para fins de trabalho. O uso particular dos 

mesmos deve ser evitado ao máximo, podendo ocorrer em situações esporádicas e de 

emergência, sempre com o conhecimento do superior imediato, principalmente no caso 

de chamadas interurbanas, internacionais ou a telefones móveis. 

7. Registro e direitos autorais de imagens 

 Toda e qualquer captação de imagem de atividades e/ou serviços do Instituto, somente 

poderão ser utilizados para fins da instituição; 

 Todas as imagens cedidas por terceiros, devem ter autorização e os créditos de seu 

autor em qualquer utilização; 

 O Ingresso para trabalhar no Instituto Humaniza, quer seja CLT, estagiário ou 

terceirizado se dará por assinatura de documento próprio. A assinatura de tal 

documento, após assinatura do termo de conhecimento da POLICE do IH, caracteriza 

aceite de publicação de imagem, desde que seja profissional e não abusiva; 

 

IV -  DIRETRIZES GERAIS DE CONDUTA PARA OS RELACIONAMENTOS 

EXTERNOS 

 Apresentar-se ao cliente com uma imagem pessoal alinhada e agradável; 

 Sempre ajustar a agenda de forma que fique confortável para o cliente e justa para o 

colaborador do IH; 

 Ser simpático(a) e acolhedor(a) com as situações e dúvidas do cliente; 

 Não falar mal das situações do cliente, da concorrência ou mesmo do IH; 

 Não comentar fora do trabalho as situações que vivencia na entidade; 

 Atitudes éticas e respeitosas com todos os indivíduos deverão ser a tônica de todos os 

relacionamentos havidos no Instituto, tanto internamente entre seus colaboradores 

quanto externamente, com a comunidade, parceiros, patrocinadores, fornecedores, 

beneficiários e clientes; 

 Todos os visitantes devem ser recepcionados da melhor maneira possível, com atenção 

e respeito. 



 
 

 Todos os colaboradores devem representar bem a instituição, zelando por sua postura, 

suas expressões corporais, verbais e escritas. Um colaborador fora da instituição é 

relacionado diretamente com o Instituto. 

 Não assumir compromissos em nome do IH sem antes consultar o responsável; 

 Enquanto estiver trabalhando pela organização, se comportar ética e ecologicamente 

correto; 

 Somente falar sobre o que tem conhecimento e quando em dúvida, indicar no IH quem 

tem conhecimento para esclarecer; 

 Enquanto estiver trabalhando, seja na sede ou em campo, agir como colaborador do IH, 

não aproveitando da situação para conseguir trabalhos em outras empresas ou para 

fazer negócios; 

 Não fazer uso de projetos, atividades ou metodologias da instituição para fins 

particulares sem autorização prévia da direção executiva. 

V – VALIDAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DESTE MANUAL 

 Frente a fatos novos ou não previstos neste manual, é dever da Direção Executiva 

propor modificações ou atualizações, assegurando o adequado funcionamento do 

Instituto Humaniza. 

 

Barracão, 28 de maio de 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Anexo I  

DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA E CONCORDÂNCIA COM O MANUAL DE 

CONDUTAS DO IH 

Eu, abaixo descrito(a) e assinado DECLARO para os devidos fins que tomei conhecimento do 

Manual de Condutas, datado e assinado em data anterior a minha contratação e declaro 

também fiel cumprimento, tendo ciência que posso ser penalizado(a) pelo não cumprimento 

 

Nome Data Cargo/função Assinatura 

Magna Regina Tessaro Barp 01.06.2021 Presidente  

Dener de Souza 01.06.2021 Diretor de Projetos  

Ana Júlia Ribeiro dos Santos 01.06.2021 Analista de Projetos  

Michele Luana Phillipsen 01.06.2021 Diretora financeira  

Julio Cesar Domingues 01.06.2021 Estagiário  

    

    

 


