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Cláusula 1ª – Declaro ter conhecimento da Política de Segurança da Informação e 
Comunicações (POSIC) adotada pelo MDIC para utilização dos bens e recursos de 
informação, e comprometo-me ao seu fiel cumprimento e observância das normas a ela 
inerentes, em toda a sua abrangência. 
 
Cláusula 2ª – Reconheço que todos os sistemas existentes no MDIC, bem como todas as 
informações registradas em suas bases de dados, são de propriedade ou de direito de uso 
exclusivos do Ministério, sendo vedada a sua cópia ou distribuição sem autorização prévia e 
formal. 
 
Cláusula 3ª – Comprometo-me a manter sigilo absoluto sobre os sistemas e informações a 
mim confiados a que venha a ter conhecimento em função da execução de atividades 
desenvolvidas por mim para atendimento dos objetivos do MDIC. 
 
Cláusula 4ª – Estou ciente de que os softwares fornecidos pelo MDIC devem ser utilizados 
apenas nos equipamentos do Ministério, salvo nas hipóteses previstas em Norma 
Complementar à POSIC. Ademais, não me é permitido instalar qualquer software de terceiros 
que não tenha sido prévia e formalmente autorizado pelo MDIC. 
 
Cláusula 5ª – Autorizo o MDIC, em caráter irretratável e irrevogável, a ter acesso irrestrito a 
todas as correspondências enviadas e recebidas nos endereços eletrônicos disponibilizados 
pelo Ministério. Estou ciente e concordo que a utilização do correio eletrônico deve ocorrer 
em consonância com o disposto na POSIC e em suas Normas Complementares. 
 
Cláusula 6ª – Estou ciente e concordo que a utilização da INTERNET deve ocorrer em 
consonância com o disposto na POSIC do Ministério e em suas Normas Complementares. 
 
Cláusula 7ª – Estou ciente de que o MDIC pode monitorar o uso, por parte do colaborador, 
das informações e dos recursos de Tecnologia da Informação do Ministério, conforme previsto 
na POSIC do Ministério e em suas Normas Complementares, sem prejuízo das ações 
disciplinares que possam ser tomadas. 
 



Cláusula 8ª – Comprometo-me a manter as informações e recursos de Tecnologia da 
Informação a mim confiados protegidos de acessos indevidos, procurando cumprir as políticas 
e orientações de uso do MDIC. 
 
Cláusula 9ª – Estou ciente de que as senhas de acesso aos sistemas e a ambientes físicos 
têm caráter confidencial, pessoal e intransferível, sendo minha responsabilidade zelar pelo 
seu sigilo, evitando:  
 

▪ escolher senhas de fácil dedução, como datas de aniversários, nomes                   
próprios, etc; 

 
▪ compartilhar a senha com quem quer que seja ou sob qualquer justificativa; e 
 
▪ anotá-la ou registrá-la em qualquer meio visível por terceiros. 

 
Cláusula 10ª – Declaro que tenho o conhecimento de que todas as minhas ações nos 
sistemas do MDIC podem ser registradas e posteriormente averiguadas pelo Ministério, sem 
prejuízo das ações disciplinares que possam ser tomadas. 
 
Cláusula 11ª – Declaro, finalmente, estar ciente da obrigação de preservar os recursos a mim 
confiados e que o descumprimento dos itens constantes desta declaração e das normas de 
segurança do MDIC serão considerados atos de negligência. 
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