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Assumo este Termo de Compromisso com o CEBRAPI e as demais Partes Interessadas: 
 
1. Cumprir os requisitos de qualificação e certificação do CEBRAPI. 

2. Contribuir para o cumprimento do Código de Conduta do CEBRAPI.   

3. Manter as informações dos exames confidenciais e não participar de práticas fraudulentas na sua realização. 

4. Manter integridade nas questões pertinenes ao Sistema de Gestão. 

5. Cumprir as regras do Esquema de Certificação. 

6. Manter a confidencialidade das informações. 

7. Respeitar as pessoas, as instituições e a vida. 

8. Não compactuar com trabalho infantil, trabalho forçado ou trabalho insalubre. 

9. Cumprir a legislação e outros requisitos aplicáveis. 

10. Zelar e defender os interesses do CEBRAPI. 

11. Contribuir para o crescimento do CEBRAPI. 

12. Manifestar quaisquer conflitos de interesse conhecidos em relação a qualquer candidato. 

13. Manter a máxima segurança nas operações. 

14. Ser ético, imparcial, leal, honesto, isento e justo. 

15. Informar sobre questões que possam afetar a capacidade de atender aos requisitos de certificação. 

16. Não aceitar propina ou outra condição indevida. 

17. Não praticar qualquer tipo de discriminação, assédio ou coerção. 

18. Fazer reivindicações sobre a certificação somente para o escopo para o qual foi concedida. 

19. Não utilizar a certificação de maneira prejudicial à reputação do CEBRAPI. 

20. Não fazer declaração relativa à certificação que o CEBRAPI considere enganosa ou não autorizada. 

21. Havendo suspensão ou cancelamento da certificação interromper as menções à certificação CEBRAPI. 

22. Devolver quaisquer certificados emitidos pelo CEBRAPI que estejam cancelados. 

23. Não utilizar a marca ou logotipo do CEBRAPI de forma indevida.  

 

 

  
Eu, ___________________________________________________________________________, inscrito(a) no 

CPF _______.________.________-_______, declaro estar ciente de que o não cumprimento deste Termo de 

Compromisso dará ao CEBRAPI o direito de tomar medidas disciplinares e/ou judiciais cabíveis. 

 

 

Local ________________________________________, ________de__________________de___________. 
 

 

 
 

 
______________________________________________________ 

Assinatura 
 

                                                                                                                


