TERMO DE CONFIDENCIALIDADE
Eu, ______________________________________, empregado (a) da VALEC Engenharia,
Construções e Ferrovias S/A, concordo em tomar todas as precauções para assegurar a
Confidencialidade, Integridade e não Disponibilidade de qualquer informação sigilosa seja ela interna
ou externa, que tenha sido confiada a mim pela Empresa.
Desse modo assumo, pessoalmente, irrevogável e irretratavelmente, a obrigação de não as revelar,
reproduzir, repassar, expor ou divulgar, sob qualquer meio, pretexto, fundamento ou justificativa, as
informações a que por qualquer razão tiver acesso, bem como de manter a confidencialidade de tais
informações que vierem a ser de meu conhecimento durante todo o tempo em que estiver atuando
em nome de VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S/A, permanecendo em vigor desde a data
da revelação das informações confidenciais até 05 anos após o término do contrato, ao qual este é
vinculado, obrigando-se a cumprir e respeitar todas as condições relativas a confidencialidade, as
quais declaro ser de meu inteiro conhecimento.
Ao término de meu vínculo empregatício ou contrato, eu concordo em manter sigilo à Empresa toda
a informação sigilosa a que eu tive acesso durante a execução de minhas tarefas. Eu entendo que
não estou autorizado a utilizar esta informação para propósitos particulares. Da mesma forma eu não
tenho liberdade para repassar esta informação a terceiros sem o consentimento expresso e por
escrito do responsável pela informação.
Declaro-me, ainda, ciente de que na hipótese de violação do sigilo a que ora me obrigo a manter
sobre tudo aquilo que vier a ser de meu conhecimento durante o exercício de minhas atividades,
estarei sujeito aos efeitos de ordem penal, civil e administrativa contra seus transgressores,
assumindo as respectivas responsabilidades até o período de cinco anos após a rescisão do contrato
de trabalho.
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