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A ética profissional é um conjunto de valores e normas de 
comportamento e de relacionamento adotados no ambiente de 
trabalho. Ter uma conduta ética é saber construir relações de qualidade 
com chefes, colegas, subordinados e parceiros, contribuir para o bom 
funcionamento das rotinas de trabalho e para a formação de uma 
imagem positiva da Instituição perante os clientes internos e externos e 
a sociedade em geral. As relações amigáveis e respeitosas contribuem 
para o aumento do nível de confiança e comprometimento entre os 
colaboradores, refletindo no desenvolvimento da Instituição. 

O Manual de Conduta do SENAR Bahia tem o objetivo de orientar 
quanto ao comportamento adequado dos seus colaboradores no 
ambiente profissional, norteando as ações e postura nas interações com 
seus diferentes públicos. Contribui para reduzir as ambiguidades e 
interpretações pessoais em torno dos valores que devem ser 
respeitados por todos, resguardando a ética e a transparência.

O SENAR Bahia desempenha suas atividades com consciência social, 
considerando as desigualdades econômicas e sociais do país e 
trabalhando para minimizá-las, com ações que garantam inclusão social.

O SENAR Bahia valoriza a sinergia entre as áreas, a cooperação entre os 
colaboradores de todas as unidades e o compartilhamento de 
conhecimentos como forma de aprendizado e disseminação das 
melhores práticas, resguardados os critérios de confidencialidade.

INTRODUÇÃO
A ética profissional é um conjunto de valores e normas de 
comportamento e de relacionamento adotados no ambiente de 
trabalho. Ter uma conduta ética é saber construir relações de qualidade 
com chefes, colegas, subordinados e parceiros, contribuir para o bom 
funcionamento das rotinas de trabalho e para a formação de uma 

INTRODUÇÃO
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CAPÍTULO I
ABRANGÊNCIA

Art. 1°. As disposições deste manual se aplicam, no que couber, a 
conselheiros, colaboradores e estagiários do SENAR Bahia, bem como a 
todos os fornecedores e parceiros, pessoa física ou jurídica que, de forma 
direta ou indireta se relacionem com a Instituição.

CAPÍTULO II
PRINCÍPIOS DE CONDUTA

Art. 2°. Os integrantes do SENAR Bahia, caracterizados no art. 1°, devem, 
nas suas posturas e ações, observar os princípios da ética, da integridade e 
da moralidade, além dos mandamentos constitucionais e legais

Art. 3°. Os conselheiros, colaboradores, estagiários, bem como os 
fornecedores e parceiros que, de forma direta ou indireta, se relacionem 
com SENAR Bahia, obedecerão aos seguintes princípios de conduta:

I. agir com compromisso e coerência com a missão institucional do SENAR 
Bahia, adotando, no exercício de suas funções relacionadas ao seu 
mandato, cargo, emprego, ou função, princípios e atitudes compatíveis 
com o elencado no art. 2° deste Manual de Conduta;

II. desempenhar suas atividades com consciência social, considerando as 
desigualdades econômicas e sociais do país, trabalhando para 
minimizá-las com ações que garantam inclusão social, repudiando 
qualquer forma de trabalho infantil, escravo ou vedado por Lei;

III. estimular, propagar e apoiar, no âmbito de suas atividades, ações 
sustentáveis; 

IV. assegurar igualdade, confiança, lealdade e justiça no trato com os 
colegas e com os clientes, respeitando as diferenças inerentes à 
diversidade de pessoas que integram o SENAR Bahia e o universo a ser por 
ele atendido, pautando as relações internas e externas na ausência de 
preconceito e discriminação de qualquer natureza; 
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VI. agir consciente de que seu trabalho é regido por princípios éticos, que se 
materializam em sua conduta profissional, e encorajar colegas e clientes a 
atuarem profissionalmente de forma ética.

CAPÍTULO III
DEVERES E DIREITOS

Art. 4°. São deveres de todos os conselheiros, colaboradores, estagiários, 
bem como de todos os fornecedores e parceiros que, de forma direito ou 
indireta, se relacionem com o SENAR Bahia:

I. adotar postura coerente com os princípios da Instituição quando estiver 
falando em nome do SENAR Bahia ou representando-o, pautando suas 
palavras pelo rigor técnico e suas decisões pela coerência com a sua missão;

II. agir com probidade, retidão, lealdade e justiça;

III. manter sigilo sobre particularidades do SENAR Bahia, resguardando as 
informações ainda não tornadas públicas, das quais tenha conhecimento por 
sua atuação profissional, sem jamais utilizá-las em benefício próprio ou de 
terceiros, na realização de negócios de qualquer natureza;

IV. utilizar os equipamentos, os meios de comunicação e as instalações 
colocados à disposição exclusivamente para realização de suas atividades 
profissionais;

V. assegurar que despesas geradas para o SENAR Bahia referentes a viagens, 
compras de equipamentos, serviços e outras, sejam motivadas 
exclusivamente pelos interesses da Instituição, com absoluta 
impessoalidade;
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V. exercer suas atividades com transparência, honestidade e compromisso, 
zelando pela boa imagem do SENAR Bahia perante a sociedade, por seu 
patrimônio e seus interesses e utilizar com responsabilidade, economicidade e 
austeridade seus recursos financeiros, materiais e humanos; e



VI. relacionar-se com colegas e clientes de forma estritamente profissional, 
preservando a isenção necessária ao desempenho de suas funções, e resistir a 
eventuais pressões e intimidações, inclusive hierárquicas, que visem a obter 
quaisquer favores ou vantagens indevidas, por meio de ações imorais, ilegais 
ou antiéticas;

VII. buscar parceiros e fornecedores que atendam aos preceitos deste 
Manual de Conduta, com base em critérios técnicos e profissionais;

VIII. comunicar imediatamente aos seus superiores hierárquicos todo e 
qualquer ato ou fato contrário ao interesse do SENAR Bahia;

IX. zelar pela imagem do SENAR Bahia;

X. utilizar crachá em local visível durante o horário de trabalho, nas 
dependências da empresa, e em serviço externo;

XI. utilizar uniforme durante todo o horário de trabalho, mesmo quando 
estiver fora da empresa, a serviço da mesma, para estagiários, colaboradores 
contratados por prazo indeterminado, ocupantes do cargo de Auxiliar de 
Serviços Gerais, Auxiliar Administrativo, Assistente Administrativo, Analista 
Administrativo, Analista Técnico, Secretária Executiva e Motorista, assim 
como para supervisores, coordenadores e assessores quando estiverem em 
trabalho de campo, de forma a permitir sua adequada apresentação e a 
facilitar o exercício do trabalho;

XII. prestar conta, no devido tempo, dos valores, equipamentos e materiais 
utilizados no trabalho que pertençam à Instituição;

XIII. assumir suas responsabilidades e prometer a qualquer pessoa apenas o 
que efetivamente possa ser cumprido, seja para outro colaborador, 
fornecedores ou instituições públicas, zelando pela credibilidade do SENAR 
Bahia;
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XIV. comunicar ao setor de Recursos Humanos todas as atualizações 
ligadas à sua pessoa, no que se refere ao estado civil, mudança de 
endereço, dependentes (nascimento e óbito), escolaridade, dentre outras 
informações, para os devidos fins legais e de controle interno;

XV. ser pontual nos compromissos acordados, incluindo reuniões, palestras, cursos 
internos e externos. Os impedimentos deverão ser comunicados com antecedência 
à chefia imediata e ao setor de RH;

XVI. os colaboradores que efetuem trabalhos externos ou que estejam em viagem 
também devem cumprir as mesmas políticas e normas da instituição devendo 
registrar (fotografar, filmar, apresentar relatórios, etc) as ações do SENAR Bahia 
realizadas em campo; 

XVII. em caso de desligamento ou afastamento, o colaborador deverá devolver os 
materiais e/ou equipamentos da Instituição; e

XIV. comunicar ao setor de Recursos Humanos todas as atualizações 

endereço, dependentes (nascimento e óbito), escolaridade, dentre outras 

XV. ser pontual nos compromissos acordados, incluindo reuniões, palestras, cursos 
internos e externos. Os impedimentos deverão ser comunicados com antecedência 
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Art. 5º. São direitos de todos os conselheiros, colaboradores e estagiários do 
SENAR Bahia:

I. trabalhar em ambiente adequado e seguro, que preserve sua integridade 
física, moral, mental e psicológica e o equilíbrio entre a vida profissional e 
familiar;

II. estabelecer interlocução livre com colegas e superiores, podendo expor 
ideias, pensamentos e opiniões, inclusive para discutir aspecto controverso; e

III. ter respeitado o sigilo das informações de ordem pessoal, que somente a 
ele digam respeito, ficando restritas somente ao próprio interessado e ao 
pessoal responsável pela guarda, manutenção e tratamento dessas 
informações, resguardada a competência da Comissão de Ética, nos termos do 
Capítulo XII.

Art. 5º. São direitos de todos os conselheiros, colaboradores e estagiários do 
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XVIII. é proibido compartilhar senhas de acesso aos equipamentos e sistemas 
de trabalho. 
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CAPÍTULO IV
VEDAÇÕES

Art. 6°. É vedado aos conselheiros, colaboradores, estagiários, bem como aos 
fornecedores e parceiros que, de forma direta ou indireta, se relacionem 
com o SENAR Bahia:

I. praticar ou compactuar, por ação ou omissão, direta ou indiretamente, no 
exercício de suas funções relacionadas ao seu mandato, cargo, emprego ou 
função ato contrário à ética e ao interesse do SENAR Bahia, mesmo que tal 
ato observe as formalidades legais e não cometa violação expressa à lei ou 
normativo;

II. utilizar-se do cargo ou função com a finalidade de obter favores pessoais 
ou profissionais para si ou para outrem;

III. alterar ou deturpar o teor de documentos;

IV. utilizar a força de trabalho de conselheiros, colaboradores, estagiários, 
fornecedores e parceiros para atendimento de interesse particular;

V. apresentar-se nas dependências do SENAR Bahia, ou quando em trabalho 
externo, embriagado ou sob o efeito de sustâncias ilegais;

VI. utilizar estratégias de comunicação do SENAR Bahia para promover 
interesses políticos, particulares ou de terceiros;

VII. utilizar sistemas e canais de comunicação do SENAR Bahia para a 
propagação e divulgação de informações inverídicas, boatos, pornografia, 
pedofilia, preconceito de qualquer espécie, incluindo racial, de gênero, idade, 
de origem, de orientação sexual, de identidade sexual, propaganda 
comercial, religiosa ou político-partidária;

VIII. criar perfis nas redes sociais utilizando o nome do SENAR Bahia, ou de 
qualquer dos seus projetos, produtos ou serviços, sem autorização;

IX. publicar imagens, textos ou comentários em redes sociais, ou quaisquer 
outros meios, que possam expor negativamente o SENAR Bahia, sua marca, 
seus colaboradores e seus clientes;
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X. gerar despesas para o SENAR Bahia, com benefício para si ou para 
terceiros, referentes a viagens, compras de equipamentos, serviços e 
outras, motivadas por interesses alheios aos interesses da Instituição;

XI. entregar e divulgar material promocional de qualquer pessoa jurídica, 
notadamente daquelas que é proprietário ou sócio, ou de qualquer pessoa 
física, durante contatos mantidos em nome do SENAR Bahia, e propor a 
clientes, fornecedores e parceiros que solicitem seus serviços diretamente;

XII. cobrar honorários profissionais de clientes e fornecedores, assim como 
comercializar diretamente qualquer produto do SENAR Bahia, sem prévia 
autorização, valendo-se dos produtos e serviços da Instituição para obter 
interesses pessoais;

XIII. utilizar a logomarca do SENAR Bahia para outras atividades 
profissionais, quando não a serviço da Instituição;

XIV. pleitear, solicitar, provocar, sugerir ou receber qualquer tipo de 
presente, ajuda financeira, gratificação, prêmio, comissão, doação ou 
vantagem de qualquer espécie, inclusive convites de caráter pessoa para 
viagens, hospedagens e outras atrações para si, familiares ou qualquer 
pessoa, para o cumprimento de suas atividades ou para influenciar outro 
colaborador do SENAR Bahia para o mesmo fim;

X. gerar despesas para o SENAR Bahia, com benefício para si ou para 
terceiros, referentes a viagens, compras de equipamentos, serviços e 
outras, motivadas por interesses alheios aos interesses da Instituição;

XI. entregar e divulgar material promocional de qualquer pessoa jurídica, 
notadamente daquelas que é proprietário ou sócio, ou de qualquer pessoa 
física, durante contatos mantidos em nome do SENAR Bahia, e propor a 
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XVI. discriminar colegas de trabalho, superior, subordinados e demais 
pessoas com quem se relacionar em função do trabalho, em razão de 
preconceito ou distinção de raça, sexo, orientação sexual, nacionalidade, cor, 
idade, religião, tendência política, posição social ou quaisquer outras formas 
de discriminação; e 

XVII. adotar, repetidamente, quaisquer condutas que interfiram no 
desempenho do trabalho ou que criem ambiente hostil, ofensivo ou com 
intimidação, tais como ações tendenciosas geradas por simpatias, antipatias 
ou interesses de ordem pessoal, sobretudo e especialmente o assédio sexual 
de qualquer natureza ou o assédio moral, no sentido de desqualificar outros, 
por meio de palavras, gestos ou atitudes que ofendam a autoestima, a 
segurança, o profissionalismo ou a imagem.

Parágrafo único. Não são considerados presentes, para os fins do inciso XIV 
deste artigo, os brindes que não tenham valor superior a R$ 100,00 (cem 
reais) ou que sejam distribuídos indistintamente por entidades de qualquer 
natureza a título de cortesia, propaganda, divulgação habitual, ou por 
ocasião de eventos especiais ou datas comemorativas. 
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XV. tratar colegas de trabalho, superiores, subordinados e demais pessoas 
com quem se relacionar em função do trabalho com descortesia, desrespeito 
ou agressividade ou praticar atos de violência verbal e física;



CAPÍTULO V
CONFLITOS DE INTERESSE

Art. 7º. Conflito de interesse se dá por qualquer oportunidade de ganho 
pessoal do colaborador que conflite com as atividades, os interesses e a 
imagem da empresa.

Art. 8º. Os colaboradores devem evitar qualquer situação que possa envolver 
conflito entre seus interesses pessoais e os interesses do SENAR Bahia.

Art. 12. Ao tratar com público, sejam instituições, produtores e 
fornecedores, os colaboradores devem agir objetivando defender os 
interesses do SENAR Bahia, sem considerar quaisquer vantagens pessoais.

CAPÍTULO VI
PROPRIEDADE INTELECTUAL

Art. 9º. O produto de trabalho intelectual desenvolvido ou criado por 
qualquer colaborador durante o exercício de suas atividades profissionais é 
de propriedade do SENAR Bahia, mesmo após o término do vínculo 
empregatício ou contratual, não cabendo qualquer tipo de indenização 
decorrente.

Art. 10º. O colaborador deverá manter em sigilo toda a propriedade 
intelectual do SENAR Bahia, que não seja de domínio público.

CAPÍTULO VII
RELACIONAMENTO COM FORNECEDORES E PRESTADORES DE 
SERVIÇOS

Art. 11. Os fornecedores e prestadores de serviços devem ser contratados 
de acordo com as práticas adotadas pelo SENAR Bahia e tratados com ética.

Art. 12. Todos os contratos devem ser respeitados e monitorados quanto às 
obrigações mutuamente assumidas;

Art. 13. O SENAR Bahia rejeita realizar contratações com fornecedores e 
prestadores de serviço que utilizam mão de obra infantil ou em condição 
semelhante ao trabalho escravo para realização de suas atividades; 
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Art. 14. Todos os contratos do SENAR Bahia devem respeitar os mecanismos 
e procedimentos de acordo com as leis brasileiras de combate à corrupção e 
suborno, sobretudo as Leis 9.613/98 – Lavagem de Dinheiro – 8.137/90 – 
Crimes contra a Ordem Tributária – Lei Anticorrupção – 12.846/2016 - e 
toda legislação anticorrupção. 

Art. 15. A participação de colaboradores em eventos oferecidos por 
fornecedores será autorizada pela Administração, quando de cunho 
profissional.

CAPÍTULO VIII
RELACIONAMENTO COM ENTIDADES PÚBLICAS E ÓRGÃOS 
GOVERNAMENTAIS

Art. 16. Ao se relacionarem com órgãos governamentais, os colaboradores 
devem ter uma comunicação clara, baseada nos princípios éticos.

Art. 17. O SENAR Bahia não permite qualquer forma de concessão de 
vantagens e/ou privilégios a agentes públicos em razão da sua função, 
priorizando pela manutenção da ética nos assuntos que envolvam o SENAR 
Bahia e o Governo, em todas as suas esferas.

vantagens e/ou privilégios a agentes públicos em razão da sua função, 
priorizando pela manutenção da ética nos assuntos que envolvam o SENAR 
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CAPÍTULO IX
RELACIONAMENTO COM ASSOCIAÇÕES, ENTIDADES DE 
CLASSE E SINDICATOS

Art. 18. O SENAR Bahia reconhece e acompanha o importante papel das 
associações, entidades de classe legalmente constituídas e sindicatos. 
Mediante suas iniciativas e práticas, a Instituição está disposta a dialogar em 
qualquer situação que envolva o nome do SENAR Bahia, objetivando uma 
solução que atenda as partes envolvidas.

Art. 19. Para viabilizar a execução dos eventos associados à Formação 
Profissional Rural (FPR), à Promoção Social (PS) e à Assistência Técnica e 
Gerencial, o SENAR Bahia poderá estabelecer parcerias com essas 
entidades.

CAPÍTULO X
RELACIONAMENTO COM O MEIO AMBIENTE

Art. 20. Cada colaborador deve se comprometer em promover o uso 
sustentável da água, e energia elétrica, a reciclagem de materiais e redução 
de geração de resíduos sólidos, visando minimizar, de forma consciente, o 
desperdício de insumos e materiais utilizados em suas tarefas diárias e seus 
impactos ambientais.

RELACIONAMENTO COM ASSOCIAÇÕES, ENTIDADES DE 

Art. 18. O SENAR Bahia reconhece e acompanha o importante papel das 
associações, entidades de classe legalmente constituídas e sindicatos. 
Mediante suas iniciativas e práticas, a Instituição está disposta a dialogar em 
qualquer situação que envolva o nome do SENAR Bahia, objetivando uma 
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CAPÍTULO XI
RELACIONAMENTO COM A IMPRENSA E OUTRAS 
MÍDIAS EXTERNAS

Art. 21. Todos os colaboradores são responsáveis por zelar pela imagem e 
reputação do SENAR Bahia, porém, somente mediante autorização prévia 
da Administração poderão dar entrevistas e/ou prestar esclarecimentos a 
qualquer tipo de mídia.

Art. 22. Somente quando autorizados pela Administração, o colaborador 
poderá representar o SENAR Bahia, podendo expressar seu ponto de vista, 
desde que esteja de acordo com a visão institucional.

Art. 23. A participação e/ou representação do SENAR Bahia em eventos 
externos em que o nome da instituição esteja de alguma forma associado, 
deverá ser precedida de autorização prévia da Administração.

Art. 24. O contato com as mídias externas, quando realizado pelo quadro 
funcional do SENAR Bahia, deve ser orientado pela Administração, de modo 
a garantir a integridade das informações a serem transmitidas.

Art. 25. Toda e qualquer informação, fato, evento, como artigos, anúncios, 
catálogos, folhetos, encartes, Filmes publicitários ou ação mercadológica 
deverá atender aos princípios estabelecidos, e não deve, sob qualquer 
hipótese, levar informações inadequadas, discriminadoras, falsas e/ou 
incorretas ou que possam denegrir a imagem do SENAR Bahia;

Art. 26. O uso de imagem e divulgação de fotos de colaboradores poderá ser 
efetuado nos canais de comunicação da Instituição. 

Art. 27. O SENAR Bahia esforça-se para assegurar que sua identidade visual 
tenha toda a proteção das leis nacionais e internacionais de direitos autorais 
e marcas registradas. Todos os que se utilizarem da logomarca do SENAR 
Bahia necessitam respeitar as padronizações definidas no Manual de 
Logomarcas.
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CAPÍTULO XII
DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 28. A concretização dos principios da ética no âmbito do SENAR Bahia 
deve ser buscada permanentemente, para assegurar que as ações, 
comportamentos e atitudes sejam coerentes com sua missão e valores 
essenciais, de acordo com este Manual de Conduta.

Parágrafo único. Aquele que acreditar ter sido exposto à retaliação após 
abordar questões de natureza ética, deve levar o assunto à Comissão de 
Ética.

Art. 29. Em caso de dúvidas sobre qual será a conduta mais correta a se 
adotar, o colaborador deverá procurar auxílio junto ao seu gestor imediato 
ou a área de Recursos Humanos.

Art. 30. Este manual entrará em vigor na data de sua aprovação pelo 
Conselho Administrativo.
.

Parágrafo único. Aquele que acreditar ter sido exposto à retaliação após 
abordar questões de natureza ética, deve levar o assunto à Comissão de 

Art. 29. Em caso de dúvidas sobre qual será a conduta mais correta a se 
adotar, o colaborador deverá procurar auxílio junto ao seu gestor imediato 
ou a área de Recursos Humanos.

Art. 30. Este manual entrará em vigor na data de sua aprovação pelo 
Conselho Administrativo.
.

Art. 28. A concretização dos principios da ética no âmbito do SENAR Bahia 
deve ser buscada permanentemente, para assegurar que as ações, 
comportamentos e atitudes sejam coerentes com sua missão e valores 
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