SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA TECNOLOGIA DO AMAPÁ
DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

______________________________________________________________________________
TERMO DE RESPONSABILIDADE E CONFIDENCIALIDADE
IDENTIFICAÇÃO DO USUÁRIO

( ) Servidor ( ) Bolsista/Estagiário

( ) Aluno

( )Terceirizado

( ) Externo

Nome:
Lotação: (

) Reitoria (

Telefone: (

) Campus_________________ Setor:

)

E-mail:

SIAPE/Matrícula:

CPF:

Identidade:

Expedida por:

, em

/

/

TERMO
Pelo presente instrumento, DECLARO manter sigilo sobre dados, processos, informações, documentos e materiais que eu venha a ter acesso ou
conhecimento, em razão das atividades profissionais a serem realizadas no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amapá – IFAP,
observada a Lei nº 12.527/2011 (LAI), e ciente do que preceituam a Lei nº 12.737, de 30 de novembro de 2012 (Tipificação criminal de delitos
informáticos); a Lei nº 8.159, de 8 de janeiro de 1991 (Lei de Arquivos), nos arts. 4 e 6; a Lei nº 9.983 (Alteração do Código Penal), de 14 de julho de
2000 art 153, 313-A e 313-B; o Decreto nº 1.171, de 22 de junho de 1994 (Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo
Federal); e prestar total obediência as normas de segurança da informação vigentes no âmbito da Administração Pública Federal ou a que venham a ser
implantadas a qualquer tempo por esta e em conformidade com a Política de Segurança da Informação do IFAP.
Assumo a responsabilidade por:
I) tratar o(s) ativo(s) de informação como patrimônio do Instituto Federal de educação, Ciência e Tecnologia do Amapá;
II) utilizar as informações em qualquer suporte sob minha custódia, exclusivamente, no interesse do serviço do Instituto Federal de educação, Ciência e
Tecnologia do Amapá;
III) contribuir para assegurar a disponibilidade, a integridade, a confidencialidade e a autenticidade das informações, conforme descrito na Instrução
Normativa nº 01, do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, de 13 de junho de 2008, que Disciplina a Gestão de Segurança da
Informação e Comunicações na Administração Pública Federal, direta e indireta;
IV) utilizar as credenciais ou contas de acesso e os ativos de informação em conformidade com a legislação vigente e normas específicas do Instituto
Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amapá;
V) responder, perante o Instituto Federal de educação, Ciência e Tecnologia do Amapá, pelo uso indevido das minhas credenciais ou contas de acesso e
dos ativos de informação;

__________, AP, ______de ___________________de _______.
_____________________________________
Assinatura
Nome do usuário declarante

_____________________________________
Assinatura
Nome da autoridade responsável pela autorização do acesso
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