CÓDIGO
DE CONDUTA
PROFISSIONAL

Este código prescreve os
padrões de conduta profissional
exigidos dos colaboradores
da PetroRecôncavo S.A. e sua
subsidiária Recôncavo E&P
S.A. (doravante conjuntamente
denominadas “PetroRecôncavo”
ou “Grupo”). As normas deste
código também se aplicam
a empresas e indivíduos
requisitados para prestar
serviços à PetroRecôncavo.
O termo de Responsabilidade
e Compromisso de Adesão,
anexo, deverá ser assinado pelo
colaborador, dando ciência de que
o código foi lido e compreendido,
devendo ser entregue ao setor
de Recursos Humanos, que
irá mantê-lo no dossiê de cada
colaborador.
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OBJETIVOS DO
CÓDIGO DE CONDUTA
Ser uma referência, formal e
institucional, para a conduta pessoal e
profissional de todos os colaboradores da
PetroRecôncavo, independentemente do
cargo ou função que ocupem, de forma a
tornar-se um padrão de relacionamento
interno e com os seus públicos
de interesse: acionistas, clientes,
colaboradores, sindicatos, parceiros,
fornecedores, prestadores de serviços,
concorrentes, sociedade, governo e as
comunidades onde atua.
Viabilizar um comportamento ético
pautado em valores incorporados por
todos, por serem justos e pertinentes.
Reduzir a subjetividade das
interpretações pessoais sobre princípios
morais e éticos.
Fortalecer a imagem da PetroRecôncavo
e de seus colaboradores nos seus
públicos de interesse.
Alinhar-se aos preceitos legais,
prevenindo, detectando e tratando
eventuais desvios de comportamento.
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PRINCÍPIOS ÉTICOS
DA PETRORECÔNCAVO
A HONESTIDADE, A DIGNIDADE, O RESPEITO,
A LEALDADE, O DECORO, O ZELO, A EFICÁCIA,
A TRANSPARÊNCIA E A CONSCIÊNCIA DOS
PRINCÍPIOS ÉTICOS DEVEM SER OS VALORES
MAIORES QUE ORIENTAM A RELAÇÃO DA
PETRORECÔNCAVO COM SEUS PÚBLICOS DE
INTERESSE.

A atuação da PetroRecôncavo busca atingir níveis
crescentes de competitividade e rentabilidade, sem
descuidar da responsabilidade social, que é traduzida
pela valorização de seus colaboradores, enquanto
seres humanos, pela priorização às questões de
saúde, segurança, preservação do meio ambiente e,
por sua contribuição ao desenvolvimento das regiões
em que atua.
As informações veiculadas, interna ou externamente,
pela PetroRecôncavo devem ser verdadeiras, visando
a uma relação de respeito e transparência com seus
públicos de interesse.
A PetroRecôncavo considera que a vida particular
dos colaboradores é um assunto pessoal, desde que
as suas atividades não prejudiquem a imagem ou os
interesses da empresa.

ACREDITAMOS QUE NOSSOS COLABORADORES DEVEM COMPORTAR-SE
COMO “DONOS DO NEGÓCIO”, APOSTANDO NA LIBERDADE DE IDENTIFICAR
OPORTUNIDADES, ELIMINAR DESPERDÍCIOS E ADOTANDO AS AÇÕES
CORRETAS PARA CADA CASO. COMO “DONO”, ESPERAMOS QUE VOCÊ:
• Seja atencioso no tratamento
dispensado ao(s) nosso(s) cliente(s)
e receptivo às sugestões por ele(s)
apresentadas, oferecendo-lhe um
tratamento adequado.

• Não divulgue informações não
oficiais (boatos) de qualquer espécie.

• Cumpra a legislação em todas suas
instâncias, normas e regulamentos,
externos ou internos.

• Zele por nossa imagem, evitando
comportamento indevido em
público, quando estiver usando uma
peça de vestuário ou um veículo da
companhia.

• Proteja o patrimônio da
PetroRecôncavo e do cliente e zele
por sua imagem.
• Cuide do que é seu. Guarde e
cuide bem dos bens, veículos,
ferramentas e documentos relativos
à sua atividade. Não deixe materiais
confidenciais sobre mesas,
aparelhos de fax ou copiadoras.
Ao fim do expediente, deixe-os
guardados em local seguro.

• Não tire proveito de informações
para obter vantagens pessoais.

• Escolha e contrate fornecedores
sempre com base em critérios
técnicos, profissionais e éticos,
alinhados com as diretrizes
gerais da PetroReconcavo e
conduzidas por meio de processo
objetivo predeterminado, tal como
concorrência ou cotação de preços,
que garanta a melhor relação
custo-benefício.
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DA CONDUTA
PROFISSIONAL
NO EXERCÍCIO DO CARGO OU FUNÇÃO, OS
COLABORADORES DA PETRORECÔNCAVO DEVEM:

Não alterar nem deturpar o teor de
qualquer documento, informação ou
dados.
Não manifestar-se publicamente em
nome das empresas do Grupo, quando
não autorizado ou habilitado para tal.

Agir com integridade, competência,
dignidade e ética quando lidarem com
o público, clientes, colegas e membros
dos órgãos públicos.
Buscar a manutenção e a elevação da
sua competência técnica e contribuir
para a capacitação de todos na
companhia, procurando atingir sempre
o melhor resultado global para a
empresa.
Não usar cargo, função, atividade,
facilidades, posição e influência com
o fim de obter qualquer favorecimento
para si ou para outrem.
Não aceitar presentes, favores,
empréstimos, avais, serviços
especiais, pagamentos ou tratamentos
especiais de qualquer espécie, de
pessoas ou organizações que façam
ou procurem fazer negócios com a
companhia.

HÁ EXCEÇÕES SOMENTE
NOS SEGUINTES CASOS:
• sejam brindes institucionais
compatíveis com as boas práticas
de negócio;
• não seja considerada uma indução
comercial;
• tenha valor simbólico de até
R$ 300,00 (trezentos reais);
• sua veiculação não denigra a
imagem da PetroRecôncavo.

PRESENTES OU FAVORES ACIMA DE
R$ 300,00 (TREZENTOS REAIS),
RECEBIDOS POR MEIO DE
RELAÇÕES COMERCIAIS,
DEVEM SER COMUNICADOS
AO COMITÊ DE CONDUTA DA
PETRORECONCAVO E, CASO
REPROVADOS, DEVOLVIDOS A QUEM
OS OFERTOU, ACOMPANHADOS
DE AGRADECIMENTOS E
JUSTIFICATIVAS.

Não usar ou consumir álcool ou droga
inebriante, viciadora ou ilegal em
quaisquer dependências das empresas
do Grupo. O uso dessas substâncias,
fora das dependências das empresas
do Grupo, bem como de álcool,
pode ser alvo de ação disciplinar
se, de alguma maneira, influenciar
o desempenho ou o trabalho do
colaborador, representar perigo à
saúde ou à segurança de outros ou
afetar a imagem do Grupo.
Enfatizar a integração e o
desenvolvimento de trabalhos
em equipe.
Agir sempre de forma leal com
colegas ou gerentes.
Reconhecer os méritos relativos aos
trabalhos desenvolvidos por colegas
ou gerentes.
Não prejudicar a reputação de colegas
ou gerentes por meio de julgamentos
preconceituosos, falso testemunho,
informações não fundamentadas ou
qualquer outro subterfúgio.
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DA CONDUTA
PROFISSIONAL
NO EXERCÍCIO DO CARGO OU FUNÇÃO, OS
COLABORADORES DA PETRORECÔNCAVO DEVEM:

Estimular a manifestação de ideias,
quando alinhadas com os objetivos
da empresa e discutidas em fóruns
próprios, mesmo que representem
mudança significativa no status quo.
Comunicar imediatamente aos
seus superiores hierárquicos, para
as providências cabíveis, qualquer
aliciamento, ato ou omissão que
julguem contrários aos interesses
da PetroRecôncavo. Não ceder a
pressões que visem à obtenção de
vantagens indevidas.
Utilizar a Internet, telefones e o correio
eletrônico para assuntos pertinentes
ao seu trabalho, cuidando sempre
da segurança da informação e não
disseminar mensagens que portem
conteúdos ilegais, pornográficos,
racistas e de cunho religioso ou
político. Todas as mensagens enviadas
ou recebidas por esses meios são de
propriedade da empresa, cabendo-lhe
o direito de monitoramento, utilização
e divulgação, em caso de litígio ou
investigação legal.

Cumprir a política de segurança da
informação da companhia.
Os colaboradores não podem,
em princípio, exercer atividade
remunerada paralela àquela exercida
nas empresas do Grupo. Poderão ser
admitidos e tratados como exceção os
casos em que:
• a natureza do trabalho seja distinta
daquela exercida nas empresas do
Grupo.

Avaliar cuidadosamente possíveis
conflitos entre os seus interesses
e os da nossa companhia. Nossos
colaboradores não devem competir ou
permitir que interesses individuais ou
familiares exerçam influência direta ou
indireta nos negócios da companhia.
O colaborador deve declarar-se
impedido de participar em qualquer
decisão que implique conflitos de
interesse, tais como:
• Ter participação individual ou
familiar (parentes de 1º ou 2º grau),
no negócio do fornecedor ou cliente
da companhia.
• Ter substancial participação,
individual ou familiar, numa
organização que negocia ou deseje
negociar com a empresa.

• a atividade não seja exercida
durante o período de trabalho e não
afete o desempenho do colaborador
nas empresas do Grupo e,
tampouco, utilize infraestrutura e/
ou suas informações ou de seus
participantes.

Caso você tenha um potencial conflito de
interesse, consulte sua chefia imediata.

Em qualquer dos casos, há necessidade
de autorização específica da diretoria.

Não utilizar qualquer instalação,
material e equipamentos da
PetroRecôncavo para apoio a partidos
políticos ou eleição de candidatos,
assim como a distribuição de
panfletos, adesivos, colocação de
cartazes, ou qualquer forma de
manifestação política.

Não apoiar a participação em
campanhas ou atividades políticas e
ou partidárias valendo-se do nome da
PetroRecôncavo.
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DO RELACIONAMENTO
NO AMBIENTE DE TRABALHO
NÃO SÃO ACEITÁVEIS
AS SEGUINTES CONDUTAS:
A política de recursos humanos
da PetroRecôncavo é pautada por
justiça, transparência, imparcialidade
e profissionalismo. Todos os
colaboradores das empresas do Grupo
devem estabelecer no ambiente de
trabalho relacionamentos de cortesia
e respeito, para que seja possível
construir vínculos de lealdade e
confiança, bem como espírito de
equipe e busca por resultados.
Caberá a cada integrante da
PetroRecôncavo garantir aos demais
um ambiente de trabalho livre de
insinuações ou restrições de qualquer
natureza, evitando-se possíveis
constrangimentos. O assédio moral
ou sexual é inaceitável e, quaisquer
condutas que possam caracterizar
hostilização ou assédio sexual,

devem ser informadas ao líder ou ao
Comitê de Conduta. Se constatada
a ocorrência de alguma dessas
condutas, serão adotadas medidas
disciplinares apropriadas contra os
responsáveis.
De maneira a evitar suspeita de
favorecimento no ambiente de
trabalho, não é permitido que
colaboradores com envolvimento
sentimental ou relação de parentesco,
como cônjuge, filho(a), irmão(ã),
neto(a), avô(ó), cunhado(a), sobrinho(a),
tio(a) e primo(a) de primeiro grau
trabalhem no mesmo setor, mantendo
relação de subordinação.

• Contratação de mão de obra infantil
e trabalho de menor de 14 anos,
salvo mediante contratação especial
através do Programa “Aprendiz”
(Lei 10.097, de 19.12.2000,
regulamentada pelo Decreto
nº 5.598, de 01.12.2005).
• Exploração do trabalho escravo
e/ou forçado.
• Praticar qualquer discriminação em
relação a cor, raça, credo religioso,
sexo, preferência sexual, idade etc.,
nos processos de recrutamento e
seleção, treinamento, remuneração,
promoção, transferência ou outro
fator relacionado ao ambiente de
trabalho.
• Contratar parentes sem a expressa
concordância do diretor-presidente,
bem como indicar sua contratação
ou levar outra pessoa a fazê-lo, sem
informar o fato ao responsável pela
contratação.

• Usar equipamentos e outros
recursos das empresas do
Grupo para fins particulares não
autorizados.
• Envolver-se em atividades
particulares não autorizadas, que
interfiram no tempo de trabalho
dedicado às empresas do Grupo.
• Usar o cargo ou a função para
solicitar favores ou serviços
pessoais a subordinados ou
fornecedores.
• Tomar qualquer decisão que
afete a carreira profissional de
colaboradores com base apenas em
relacionamento pessoal.
Todas as avaliações de desempenho
funcional devem ser pautadas por
mérito, de modo a propiciar igualdade
de acesso às oportunidades de
desenvolvimento profissional existentes,
segundo as habilidades, competências e
contribuições de cada profissional.
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DA SEGURANÇA, SAÚDE
E MEIO AMBIENTE

A PETRORECÔNCAVO ESTÁ COMPROMETIDA EM PROPORCIONAR UM
AMBIENTE DE TRABALHO SEGURO E SAUDÁVEL AOS SEUS COLABORADORES
E VISITANTES, ADOTANDO MEDIDAS QUE EVITEM A DEGRADAÇÃO DO MEIO
AMBIENTE E QUE MINIMIZEM O IMPACTO DE SUAS ATIVIDADES.
Cada colaborador tem a responsabilidade de zelar por procedimentos seguros
de operação e pelo cumprimento da política de SSMS da companhia, que devem
garantir sua própria saúde e a dos seus colegas de trabalho. São responsabilidades
de cada colaborador:
• Contribuir para a conservação e a
melhoria do meio ambiente e de
seus ecossistemas.
• Familiarizar-se com todas as
políticas e procedimentos adotados
pela PetroRecôncavo com relação ao
meio ambiente.
• Identificar perigos, avaliar riscos e,
sempre que possível, iniciar ações
corretivas e preventivas, bem como
levar o assunto ao conhecimento da
administração.
• Informar imediatamente quaisquer
acidentes e/ou incidentes (por
exemplo: vazamentos e emissões
fora dos padrões de conformidade)
ao coordenador local para
possibilitar a investigação das
causas e dar início a medidas
corretivas e preventivas.

• Quando aplicável pela legislação
local, informar imediatamente
os acidentes e/ou incidentes às
autoridades competentes.
• Não coadunar com a prática,
tampouco omitir-se em relação a
desvios de comportamento de outros
colaboradores e/ou fornecedores,
fazendo, sempre que pertinente, as
devidas denúncias na forma prevista
no item 13 abaixo, sem prejuízo
da imediata comunicação ao seu
superior imediato.
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CONFLITO DE
INTERESSES

Ao identificarem uma matéria dessa natureza, os
colaboradores devem imediatamente manifestar
seu conflito de interesses. Adicionalmente, devem
ausentar-se das discussões e não devem participar
das decisões. Caso solicitado pelo presidente do
Conselho de Administração ou pelo diretor-presidente,
tais colaboradores poderão participar parcialmente
das discussões, visando proporcionar maiores
informações sobre a operação e as partes envolvidas.
Nesse caso, deverão se ausentar da parte final da
discussão, incluindo o processo de decisão da matéria.

DA RELAÇÃO
COM A SOCIEDADE
A PetroRecôncavo é a favor do envolvimento de seus
colaboradores em ações voltadas para o exercício da
cidadania e para o desenvolvimento local, regional
e nacional, em especial aquelas direcionadas para
a melhoria das condições de vida das comunidades
onde exerce suas atividades.
Considerando o seu exercício da cidadania, os
colaboradores devem sempre respeitar as leis,
normas, procedimentos e o Código de Conduta.

Caso algum colaborador, que possa ter um potencial
ganho privado decorrente de alguma decisão, não
manifeste seu conflito de interesses, qualquer outro,
que tenha conhecimento da situação, poderá fazêlo. Nesse caso, a não manifestação voluntária do
colaborador em situação de conflito é considerada
uma violação da política de conflito de interesses da
companhia, sendo levada à diretoria ou ao Comitê do
Código de Conduta, conforme o caso, para avaliação e
proposição de eventual ação corretiva.
A manifestação da situação de conflito de interesses
e a subsequente abstenção deverão ser registradas
formalmente.
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RESPONSABILIDADES
ESTE CÓDIGO DE CONDUTA APLICA-SE A TODOS OS
COLABORADORES E ADMINISTRADORES DA PETRORECÔNCAVO
E SERÁ REVISADO ANUALMENTE. NOSSOS COLABORADORES
TÊM A RESPONSABILIDADE DE CONHECÊ-LO E CUMPRI-LO
INTEGRALMENTE.

REGISTROS DE OPERAÇÕES,
INFORMAÇÕES FINANCEIRAS
E CONTÁBEIS

Responsabilidade das diretorias,
gerências e coordenadorias:
• Conduzir-se eticamente perante os
membros de sua equipe.
• Cumprir e fazer cumprir este
código.
• Divulgar este código na sua equipe
e certificar-se de sua leitura e
compreensão.

Registros das diversas operações
e atividades desenvolvidas pelas
empresas do Grupo devem ser
criados e relatados com integridade
e precisão. Todos são responsáveis
ou corresponsáveis pela integridade
da informação e dos registros
das empresas do Grupo, sejam
operacionais, comerciais, financeiros,
contábeis ou administrativos.
Os relatos e registros (em papel
ou eletrônicos) devem estar em
conformidade com as normas
geralmente aceitas e praticadas
pelas empresas privadas no País e
em conformidade com as normas
e o sistema de controle interno das
empresas do Grupo.

Os registros e informações financeiras
e contábeis devem ser mantidos e
preservados de acordo com as leis e
políticas aplicáveis relativas à guarda
desses tipos de registros. Qualquer
registro, potencialmente relevante
para um caso de infração da lei ou
para qualquer litígio ou investigação
pendente, não pode ser destruído.

• Criar uma cultura que gere
a observância deste código e
orientar os profissionais sob sua
responsabilidade, acerca de ações
ou situações que representem
eventuais dúvidas ou dilemas de
natureza ética.
• Comunicar eventuais casos de
descumprimento deste código ao
seu superior hierárquico imediato.

Todos os demais colaboradores:
• Adotar comportamento e postura
ética, em conformidade com os
preceitos deste código.
• Cumprir este código.
• Encaminhar os termos de
compromisso, devidamente
preenchidos e assinados, à
Gerência de Recursos Humanos,
que serão arquivados nos
prontuários de cada colaborador.
• Buscar orientação do superior
imediato para eventuais situações
ou dilemas de natureza ética.
• Comunicar ao superior imediato
fatos que conheça e que
representem conduta ilegal,
duvidosa e não ética, caracterizando
possíveis violações a este código.
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CUMPRIMENTO
DO CÓDIGO
O desrespeito a este Código de Conduta levará
à abertura de sindicância administrativa para
averiguação de possíveis irregularidades e poderá
sujeitar os colaboradores a medidas disciplinares,
inclusive demissão por justa causa e demais
penalidades previstas na legislação trabalhista,
independentemente de outras ações que a
PetroRecôncavo possa adotar.
Os colaboradores que, deliberadamente, deixarem
de notificar violações a este código ou omitirem
informações relevantes também estarão sujeitos a
medidas disciplinares.

OS CASOS QUE NÃO ESTEJAM NELE
EXPLICITADOS SERÃO TRATADOS COMO EXCEÇÃO
E ENCAMINHADOS AO COMITÊ DO CÓDIGO
DE CONDUTA, QUE ANALISARÁ E DECIDIRÁ
CONFORME OS PRINCÍPIOS DESTE CÓDIGO.

COMITÊ DO
CÓDIGO DE CONDUTA
O COMITÊ DO CÓDIGO DE CONDUTA É A INSTÂNCIA
INCUMBIDA DE ZELAR PELO CUMPRIMENTO DO
CÓDIGO DE CONDUTA E DE CUIDAR DE SUA GESTÃO.

A gestão do código visa a:
• Assegurar a compreensão e
disseminação dos valores que
orientam as atividades das
empresas do Grupo, bem como
esclarecer dúvidas de interpretação.

No exercício de suas funções, o Comitê
do Código de Conduta deve responder
consultas de colaboradores, manter
sigilo sobre informações recebidas e
realizar os levantamentos necessários,
para suportar as decisões sobre
denúncias de violação do código.

• Elaborar e revisar este código, bem
como zelar pelo seu cumprimento.
• Promover a ampla divulgação do
documento entre colaboradores,
prestadores de serviços, clientes e
fornecedores das empresas
do Grupo.
• Receber, para avaliação e tomada
de decisão, denúncias de violações
do código.
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COMPOSIÇÃO, MANDATO
E REUNIÕES DO COMITÊ
DO CÓDIGO DE CONDUTA
O comitê será composto por sete
membros, nomeados pelo diretorpresidente da PetroRecôncavo, tendo
como composição básica:
• O diretor-presidente da
PetroRecôncavo.
• Três colaboradores com cargo
de chefia.
• Três colaboradores sem cargo de
chefia, mas com, pelo menos, cinco
anos de casa.
O diretor-presidente será o presidente
do comitê e o vice-presidente será
escolhido em votação pelos demais
integrantes. O mandato é anual, com

possibilidade de recondução. Ao
término de cada mandato, o diretorpresidente poderá, à sua discrição,
determinar a renovação de até três
vagas do comitê.
O comitê reunir-se-á regularmente a
cada seis meses, desde que observado
um quorum mínimo de quatro
componentes, de acordo com a agenda
anual pré-estabelecida, ou de forma
extraordinária, sempre que convocado
por qualquer um de seus membros.

PROCESSAMENTO
DAS DENÚNCIAS
As denúncias deverão ser
encaminhadas, preferencialmente
por escrito, para qualquer um dos
membros do comitê. O comitê também
poderá acatar as denúncias recebidas
através dos canais de Ouvidoria da
empresa:
Site:
www.petroreconcavo.com.br
(link fale conosco)
Email:
ouvidoria@petroreconcavo.com.br
Telefone:
0800 071 8028
(atendimento de segunda a
sexta-feira das 7h30 às 16h30)

O comitê garantirá, se solicitado, o
sigilo do denunciante. Cada denúncia
ficará a cargo de um relator, escolhido
entre os membros por meio de um
sistema de rodízio. Caberá ao relator
da denúncia tomar os depoimentos
das partes envolvidas, examinar
a documentação, e o que mais for
necessário, e encaminhar relatório ao
presidente. O relatório será submetido
ao comitê em reunião regular ou,
dependendo da gravidade do assunto,
em encontro extraordinário.
As decisões de acatar ou não
a denúncia, as conclusões e
recomendações do comitê serão
relatadas periodicamente pelo
diretor-presidente ao Conselho de
Administração.
Não será permitida e tolerada qualquer
retaliação contra um colaborador que,
de boa-fé, relate preocupação sobre
conduta ilegal ou não conforme com as
diretrizes estabelecidas neste Código
de Conduta.

23

DISPENSA
(OU EXCEÇÕES)
DO CÓDIGO DE
CONDUTA
As dispensas de cumprimento
de regras específicas do código
necessitam de autorização expressa
do Conselho de Administração
da PetroRecôncavo. O Comitê
do Código de Conduta deve
apresentar as solicitações de
dispensa, acompanhadas de
sua própria recomendação ao
correspondente conselho.

PORTA-VOZES
Falam pelo Grupo PetroRecôncavo
quaisquer dos seus diretores ou
quem eles indicarem.

PARTICIPAÇÃO E
USO DAS MÍDIAS
SOCIAIS
Cabe ao colaborador, ao utilizar a Internet e
interagir por mídias sociais, em qualquer ocasião,
diferenciar claramente entre comunicação pessoal e
comunicação empresarial autorizada. Espera-se
que o colaborador, ao expressar uma opinião
pessoal nesses meios, leve em consideração
que esse ambiente é público e que o conteúdo de
sua mensagem pode prejudicar a reputação da
PetroReconcavo, ainda que o autor não se apresente
como representante ou porta-voz da empresa.
A divulgação digital do conteúdo empresarial,
incluindo imagens das operações e do ambiente
de trabalho da PetroReconcavo e todas aquelas
imagens que, de alguma forma, veiculem marca(s)/
logotipo(s) da companhia, deverá ser evitada
pelo colaborador. No entanto, se ainda assim o
colaborador pretender divulgar esses conteúdos
na Internet, deverá fazê-lo de forma prudente e
cautelosa e em conformidade com os valores e
diretrizes apresentados neste Código de Conduta.
O colaborador será o único e exclusivo responsável
pelas consequências da repercussão causada por
tal veiculação, sendo, inclusive, passível de punição,
em caso de eventual descumprimento aos preceitos
estabelecidos neste código.

Para temas específicos, o diretorpresidente da PetroRecôncavo
indicará os porta-vozes.
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ENTRADA
EM VIGOR
Este código (ou sua revisão) entrará
em vigor na data de publicação do
comunicado informando sobre o
código (ou sua revisão) e vigorará
por tempo indeterminado, ficando
revogadas todas e quaisquer
disposições em contrário.

TERMO DE RESPONSABILIDADE
E COMPROMISSO DE ADESÃO
AO CÓDIGO DE CONDUTA DA
PETRORECONCAVO
Declaro que recebi, fiz a leitura e concordo com todos os termos e condições,
comprometendo-me a cumprir e zelar pela observância integral e permanente
deste Código de Conduta.

Nome do(a) Colaborador(a): ____________________________________________________

EM CASO
DE DÚVIDAS
Lembre-se de que situações
conflitantes com o Código de Conduta
ou que não estejam nele contidas,
podem surgir de forma inesperada em
seu cotidiano. Nesse caso, entre em
contato com a gerência da área ou a
diretoria da empresa.

______________________________________________________________________________
Cargo: _______________________________________________________________________
Data: ______ /__________________ /______________

Assinatura: ________________________________

