
CARTA DE 
PRINCÍPIOS



CARTA DE PRINCÍPIOS E COMPROMISSOS 
COLABORATIVOS 

 
O CEDUC Virgilio Resi e sua Rede Colaborativa: 
Uma Amizade Operativa 
 
O CEDUC Virgilio Resi é uma associação sem fins 
econômicos, de assistência e promoção social fundado em 
06 de julho de 2005, por um grupo de profissionais com 
grande experiência em desenvolver projetos para 
qualificação profissional em áreas de vulnerabilidade 
social. 
 
Desde a sua criação busca garantir uma educação para a 
vida tendo o trabalho como mediador para o 
desenvolvimento de competências e habilidades pautadas 
no respeito, gratidão, humanidade, ética, autonomia e 
responsabilidade social. Para tal se propõe como lugar de 
acolhida para responder às necessidades dos jovens de 
encontrar na vida figuras adultas que os acompanhem no 
enfrentamento da realidade, com coragem e confiança, 
dentro de um relacionamento educativo e formativo, 
tornado possível pela presença cotidiana de adultos, 
sejam esses educadores ou empresários. 
 
Comprometida com uma governança corporativa pautada 
na transparência a Diretoria do CEDUC Virgilio Resi decidiu 
elaborar esta Carta de Princípios e Compromissos 
Colaborativos, com indicações específicas sobre a 
conduta e procedimentos considerados mais 
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adequados em determinadas situações. Essas 
indicações foram construídas e orientadas preservando a 
autonomia responsável dos profissionais da organização. 
 
A credibilidade do CEDUC Virgilio Resi é um patrimônio 
alcançado pelo comprometimento, lealdade e união de 
seus voluntários de governança, sua equipe de 
administradores e dos seus profissionais. Todos os 
administradores e profissionais da organização se 
comprometem com os valores e as diretrizes desta 
Carta de Princípios e Compromissos Colaborativos, 
responsabilizando-se pela sua irradiação e prática 
exemplar. 
 
Neste documento estão contidos regras e procedimentos 
que retratam os valores e princípios da organização. Foi 
elaborado a partir da escuta e do acolhimento das 
sugestões de nossos Stakeholders, com a colaboração 
efetiva dos profissionais da organização que contribuíram 
com propostas e sugestões. Com esta Carta de Princípios 
e Compromissos Colaborativos almejamos uma condução 
unitária da organização, fundamentada nos valores e boas 
práticas que caracterizam o modus operandi do CEDUC 
Virgilio Resi. 
 

 Missão: Ser companhia para a pessoa no encontro 
com o Mundo do trabalho 

 Valores: Comunhão, Humanidade, Amizade, 
Gratidão, Prosperidade, Ética, Inovação, 
Transparência e Responsabilidade Social. 
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 Visão: construir um método educativo que une 
pessoa e trabalho. 

 Propósito: desenvolver uma formação profissional 
pautada nos valores humanos, com foco nas 
necessidades das empresas e nas potencialidades 
empreendedoras de seus educandos, e em 
colaboração contínua com a sociedade civil e o 
poder público. 

 
Abrangência 
 
Nesta Carta de Princípios e Compromissos Colaborativos 
estão contidas regras de conduta ética e procedimentos a 
serem respeitados e observados pelos voluntários de 
governança, membros da Diretoria e pelos profissionais do 
CEDUC Virgilio Resi. Esses mesmos valores devem orientar 
e nortear nosso relacionamento com nossos parceiros e 
stakeholderes.  
 
O CEDUC acredita, com convicção, que seus 
colaboradores são seu capital mais valioso e merecem, por 
isso, atenção e respeito. Consideramos que todo 
colaborador possui capacidade para responder pelo que 
faz e responsabilidade para executar suas ações.  
 
Conduta: O CEDUC espera de seus colaboradores o 
cumprimento aos procedimentos corporativos 
estabelecidos. Em contrapartida, será investigado, pronta 
e rigorosamente, todos os fatos que envolvam suspeita de 
roubo, fraude, furto, ato ilícito ou qualquer outro crime, 
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inclusive atos que desviem dos procedimentos 
corporativos estabelecidos.  
 
No exercício de seu cargo ou função, cada colaborador 
deverá: buscar o melhor resultado e aprimoramento 
técnico, mantendo sempre o respeito, lealdade, eficiência 
e colaboração com os colegas e seus públicos de 
interesse; ser estritamente profissional e imparcial; 
promover ações que possibilitam melhorar a comunicação 
interna, eliminando a propagação de informações sem 
comprovação (boatos) e situações que levem a erros ou 
atrasos na execução das tarefas; comunicar ao gestor da 
área qualquer ato irregular de que tenha conhecimento 
dentro do ambiente de trabalho; trabalhar na busca da 
maximização dos recursos do CEDUC.  
 
Apresentação pessoal e uniforme: Colaboradores em 
exercício de suas atividades profissionais representam a 
imagem do CEDUC e por esta razão, devem preocupar-se 
em usar roupas e acessórios que valorizem esta imagem, 
evitando exposições desnecessárias. Colaboradores, 
visitantes, educandos e prestadores de serviços são 
proibidos de entrar na empresa sem camisa, usando 
regatas, bermudas e/ou chinelos. O uso de uniforme para 
os colaboradores não é obrigatório. Encare a roupa de 
trabalho como uma forma de exibir conceito e código de 
valores do Ceduc Virgilio Resi. 
 
Saúde e Segurança no trabalho O CEDUC garante a todos 
os seus colaboradores condições adequadas de trabalho, 
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baseadas nos princípios de higiene e segurança, realizando e 
avaliando continuamente ações preventivas e corretivas.  
Contudo, é de responsabilidade dos colaboradores estarem 
atentos às normas e procedimentos para a realização de suas 
atividades profissionais, preservando sua integridade física e de 
seus colegas, internamente e quando em atendimento externo. 

 
O EPI - Equipamento de Proteção Individual deve ser 
utilizado apenas para a finalidade a que se destina. Cada 
colaborador é responsável pela sua guarda e conservação; 
também deverá comunicar ao seu superior qualquer 
motivo que o torne impróprio ao uso, visando a 
substituição imediata. Os gestores possuem a obrigação 
de fazer cumprir as práticas de segurança por seus 
colaboradores. É dever de cada colaborador comunicar 
qualquer tipo de prática ou condições inseguras.  
 
Meio ambiente: o CEDUC desenvolve suas atividades 
sempre com intuito de reduzir ao máximo os impactos 
ambientais. Constantemente reavalia e implanta 
procedimentos que otimizem o uso de energia elétrica, 
água, reciclagens e outros. Adotando, quando necessário, 
campanhas educativas que promovam o engajamento dos 
colaboradores, educandos e da comunidade. 
 
Limpeza e organização no ambiente de trabalho: A 
ordem, organização e limpeza são fatores indispensáveis 
para o CEDUC e sua imagem. Um ambiente organizado e 
limpo promove manutenção da saúde nos locais de 
trabalho, prevenção de acidentes além de outros fatores. 
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Esse princípio deve ser seguido por todos, inclusive nos 
setores administrativos, com suas pastas, arquivos e 
documentos em geral. Para garantir que o ambiente de 
trabalho esteja adequado é necessário fazer uma 
avaliação de todos os materiais existentes no setor, 
inclusive ter uma visão criteriosa de materiais que poderão 
ser descartados.  
As normas deste manual deverão ser cumpridas mantendo 
pisos, corredores e áreas de trabalho livres de itens 
desnecessários, determinando lugares apropriados para 
armazenagem de materiais; organizando e identificando 
equipamentos, documentos, pastas e arquivos em geral. 
 
Atividades políticas: O CEDUC não faz restrições as 
atividades político-partidárias de seus colaboradores, no 
entanto, deverão agir sempre em caráter pessoal e de 
nenhuma forma intervir em suas responsabilidades 
profissionais. Qualquer colaborador que participar de 
atividades políticas deverá fazê-la como cidadão e não 
como representante do CEDUC. É estritamente proibido o 
exercício de atividades político-partidárias no ambiente de 
trabalho e que envolvam, sob qualquer forma, recursos da 
empresa, inclusive propagandas nas instalações, veículos, 
publicações entre outras.  
 
Mão-de-obra infantil ou escrava: O CEDUC não aceita, 
tanto dentro de sua instituição quanto com parceiros de 
negócio, trabalho escravo ou condição análoga, bem como 
uso de mão-de-obra infantil. Os colaboradores que 
trabalham no CEDUC têm pelo menos 18 anos de idade, 
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excetuando-se nas condições de Jovem Aprendiz, 
seguindo as leis vigentes e assegurando que o trabalho 
não impedirá os seus estudos.  
 
Visitas: Visitantes são muito bem-vindos. Qualquer visita 
que inclua a salas de aula deve ser agendada com o 
coordenador da Educação Profissional, assegurando que 
colaboradores autorizados acompanhem os visitantes, que 
devem ser recebidos durante o horário de expediente 
normal de trabalho.  
 
Utilização da marca CEDUC: A logomarca ou logotipo 
do CEDUC não podem ser utilizados sem autorização, em 
qualquer que seja o uso, sendo necessária aprovação 
prévia. A logo CEDUC não pode ser alterada com a 
aplicação de perspectivas, sombras, cores, efeitos ou 
outros recursos. O uso do nome e da logomarca por 
parceiros de negócios com finalidade promocional 
(propaganda, vídeos, sites, eventos, etc.); a associação do 
nome CEDUC com outras marcas; a utilização da marca 
em roupas, também devem ser autorizadas. Em caso de 
violação das regras de utilização do nome e da marca 
CEDUC, serão tomadas as providências cabíveis.  
 
Relacionamento com a imprensa e publicidade: 
Declarações e informações à imprensa (verbal ou escrita) 
só serão permitidas com autorização. O CEDUC condena a 
publicidade enganosa. A propaganda institucional deve 
assegurar a veracidade da informação veiculada.  
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Relacionamento com Clientes: É dever de todo 
colaborador da empresa atender os clientes com 
cordialidade, respeito, educação, agilidade, eficiência e 
ética, bem como, fornecer informações claras e precisas 
as suas solicitações e reclamações. Após identificar as 
prioridades dos clientes, buscamos aprimorar o 
atendimento e a qualidade dos produtos e serviços 
ofertados. O CEDUC não possui qualquer tipo de 
discriminação com clientes, seja por porte econômico, 
localização ou origem. No entanto, reserva-se o direito de 
encerrar qualquer relação comercial sempre que seus 
interesses não estiverem sendo atendidos ou mesmo 
quando a relação apresentar qualquer risco legal, social, 
ambiental, dentre outros. 
 
Relacionamento com Concorrentes: Nosso 
relacionamento com concorrentes deve ser pautado em 
padrões éticos. A competitividade dos serviços oferecidos 
pelo CEDUC deve ser exercida com base na concorrência 
livre e leal. Nenhum colaborador está autorizado a 
fornecer qualquer informação da empresa aos nossos 
concorrentes. É expressamente proibido fornecer 
informações estratégicas, confidenciais ou prejudiciais aos 
negócios do CEDUC a quaisquer terceiros.  
 
Relacionamento com Órgãos Governamentais: Ética 
e transparência regem as relações institucionais do 
CEDUC. A empresa condena expressamente práticas que 
conduzam a corrupção. Não é admitido qualquer tipo de 
contribuição, doação, prestação de favores ou envio de 
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presentes a órgãos públicos ou servidores do governo, 
cujo intuito seja o de favorecimento ilícito.  
 
Relacionamento com a Comunidade: As relações com 
a Comunidade na qual o CEDUC atua devem ser pautadas 
pela transparência, urbanidade, atitude construtiva, 
cortesia, parceria; além de benefício e respeito mútuos, 
buscando sempre preservar a imagem do CEDUC e as 
boas relações com os seus vizinhos.  
 
Relacionamento com Sindicatos:  O CEDUC respeita a 
livre associação, reconhece as entidades sindicais como 
representantes legais dos empregados e busca diálogo 
sempre que necessário.  
 
Relacionamento com Fornecedores: A escolha de um 
fornecedor é baseada em critérios objetivos, tais como 
princípios éticos, idoneidade, qualidade, sustentabilidade, 
preço, garantia fiscal e entrega. Nenhum fornecedor ou 
seus representantes e seus colaboradores, deverão 
oferecer aos colaboradores do CEDUC comissão, favor, 
gratificação, entretenimento ou qualquer item de valor, 
que tenha como objetivo obter tratamento favorável para 
os fornecedores e que pareça ser um suborno, propina, 
retribuição ou outro tipo irregular de pagamento. 
 
Normas Brasileiras de Contabilidade: O CEDUC 
manterá a escrituração de suas receitas e despesas em 
livros revestidos de formalidades capazes de assegurar 
sua exatidão. 
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Ética e Transparência Financeira: o CEDUC deverá 
publicitar em meio eficaz, no encerramento do exercício 
fiscal, o relatório Anual de Atividades e as demonstrações 
financeiras da organização. 
 
Política de Pessoal: O CEDUC se compromete a dar 
oportunidades iguais a todos os colaboradores. Os 
critérios utilizados para o recrutamento e seleção de 
profissionais são sempre pautados por critérios técnicos, 
de acordo com o perfil e potencial de cada candidato ou 
colaborador. Não é admitido escolhas baseadas em 
relacionamentos pessoais e posturas discriminatórias de 
qualquer natureza. Não é restringida a contratação de 
parentes de colaboradores e ex-colaboradores, desde que 
submetidos a todas as etapas do processo de seleção, não 
tendo qualquer tipo de privilégio. O CEDUC valoriza o 
ambiente de transparência nas relações de trabalho.  
 
Assédio moral e sexual: O CEDUC não admite qualquer 
tipo de assédio moral englobando qualquer desrespeito, 
intimidação, humilhação ou ameaça no relacionamento 
entre os colaboradores, que afete negativamente o 
desempenho do trabalho, que denigra a dignidade de 
qualquer pessoa ou gere um ambiente de trabalho hostil 
ou ofensivo, independentemente de seu nível hierárquico. 
São estritamente proibidas e consideradas condutas de 
assédio sexual atitudes como propostas repetitivas ou 
insinuações sexuais verbais, gestuais ou físicas.  
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Diversidade étnica, cultural, religiosa, sexual e 
socioeconômica: A diversidade no local de trabalho 
deve ser respeitada e valorizada em todos os níveis, 
independentemente do cargo ou da função que ocupem. 
O CEDUC não admite qualquer tipo de discriminação ou 
preconceito sejam raça, cor, religião, orientação sexual, 
nacionalidade, idade, condição física ou mental, 
preconceitos étnicos, condição sociocultural, estado civil 
dirigida a qualquer pessoa.  
 
Patrimônio: Todos têm a responsabilidade em zelar pelo 
bom uso e pela conservação do patrimônio do CEDUC, 
que compreende: instalações, equipamentos, móveis, 
veículos, entre outros.  
 
Uso dos sistemas eletrônicos de informação: Os 
sistemas de computação e equipamentos de comunicação 
eletrônica devem ser usados somente na atividade 
profissional e utilizados para uso exclusivo de seu 
interesse. É proibido utilizar o meio eletrônico do CEDUC 
para o envio ou recebimento (consciente) de conteúdo 
pornográfico, violento, discriminatório, racista, 
difamatório, jogos ou outros arquivos contrários aos 
interesses da empresa. Nenhum software pode ser 
adicionado ou copiado dos sistemas sem autorização da 
área de Tecnologia de Informação (TI).  
 
Senhas particulares: As senhas de acesso aos sistemas 
internos são de uso pessoal exclusivo e intransferível, não 
sendo permitida sua concessão a terceiros, ainda que a 
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um colega de trabalho. Todas as transações efetuadas no 
sistema são registradas e associadas ao usuário conectado 
ao terminal, de modo a responsabilizá-lo no caso de 
irregularidades.  
 
O CEDUC espera que os seus colaboradores adotem uma 
postura honesta e coerente quanto aos aportes financeiros 
dispendidos no desempenho da sua função. Somente 
serão reembolsadas as despesas administrativas 
necessárias a realização dos negócios do CEDUC e que 
cumpram os requisitos legais para serem incorporadas 
como despesas administrativas. Qualquer ato ou omissão 
que possa resultar em má interpretação financeira deverá 
ser eliminado das nossas práticas. 
                                    

 A carta de princípios e compromissos colaborativos do 
CEDUC não é um documento permanente ou imutável. Será 

reformulado sempre que a realidade solicitar, ou seja, sempre 
que houver reformulação das normas vigentes e a dinâmica 
organizacional e o relacionamento com parceiros, beneficiários, 
fornecedores, terceiros, prestadores de serviços, instâncias 
governamentais e a sociedade em geral recomendarem.  
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Composição da Diretoria CEDUC 
Vigência de 06/07/2017 a 06/07/2021 
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