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Código de Convívio e                         Comportamento HPS 

 
 

O cumprimento das diretrizes contidas neste documento é condição 

indispensável para Colaboradores HPS. 

Como educadores e exemplos na comunidade, os profissionais HPS devem 

comportar-se de modo exemplar, ensinando pelo exemplo o compromisso de 

profissionalismo, transparência e zelo, atuando de acordo com os mais  

elevados padrões éticos e morais, não devendo se envolver em atividades que 

caracterizem conflito de interesse ou que interfiram negativamente no desempenho 

das suas responsabilidades. 

A Superintendência/Diretoria Geral HPS recomenda que todos os seus 

Colaboradores busquem esclarecimentos de dúvidas e de eventuais situações 

que possam apresentar  dilemas éticos. 

Nesse sentido, o Código de Conduta – HPS é ferramenta valiosa, 

definindo posturas    adequadas. 
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Responsabilidades Primárias dos      Colaboradores – HPS 

 
 

1. Ser exemplo de conduta ética perante seus colegas e demais públicos 

envolvidos; 

2. Ler, compreender, obedecer e praticar o Código de Conduta e os 

demais procedimentos HPS; 

3. Acatar com profissionalismo as decisões de seus gestores; 

4. Reportar, mediante o uso dos canais competentes, casos que possam 

causar preocupações a um ou mais colaboradores ou que representem 

um descumprimento do  Código de Conduta; 

5. Manter sigilo absoluto a respeito das informações corporativas de uso 

restrito, cujo conhecimento é adquirido em razão da função ou do 

cargo exercido no HPS; 

6. Cuidar de seu espaço de trabalho e destinálo exclusivamente ao 

exercício de sua atividade; 

7. Atentar à proibição de portar ou ingerir bebidas alcoólicas, 

estimulante químico ou entorpecente nos ambientes corporativos. A 

Organização  não admite a presença de qualquer Colaborador sob 

efeito de qualquer uma dessas substâncias e agirá conforme os 

procedimentos legais para conduzir a questão.

8. Respeitar os limites das atribuições que lhe foram conferidas e usá-la 

devidamente sempre que solicitado para decidir ou atuar em relação a 

determinado assunto. 
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Identificação no Ambiente de Trabalho 

 

 
1. Através do uso rotineiro do   crachá – OBRIGATÓRIO; 

2. Ao se dirigir a qualquer membro do corpo clínico; 

3. Ao se dirigir a qualquer paciente; 

4. No início de qualquer contato  telefônico. 

 

 

Formas de Tratamento  Interpessoal 

 
 

1. Assim que possível, aprenda os nomes das pessoas com quem você 

trabalha e dê preferência a tratá-las pelo nome. 

2. No ambiente de trabalho use sempre Sr./Sra., Dr./Dra para qualquer 

membro do corpo clínico ou paciente. 

3. Não esqueça: bom dia/tarde/noite, por favor e obrigado são 

indispensáveis, no ambiente de trabalho mesmo quando estamos 

transmitindo ordens. 

4. Críticas são bem-vindas quando: direcionadas à atividades ou situações 

de trabalho, realizada de forma construtiva, em tom de voz neutro, direta e 

especificamente para a pessoa envolvida. 

5. No ambiente de trabalho, não lhe dizem respeito: os hábitos das pessoas, 

sua vida privada e suas preferências: evite comentários  sobre esses assuntos 

e desencoraje quem os faz na sua presença. 
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Comportamento Esperado do  Profissional HPS 

 
1.  Pontualidade; 

2. Assiduidade; 

3. Atitude responsável e compro missada, condizente com o profissional HPS; 

4. Zelo com paciente e seu  cuidador; 

5. Zelo com patrimônio institucional; 

6. Atenção ao cumprimento de  prazos e datas; 

7. Zelo no registro dos dados e       arquivos digitais. 

 

 

Filmagens e Fotografias no Âmbito do HPS 
 

Filmagem e fotografia são estritamente proibidas no âmbito do HPS, 

excetuando aqueles registros previstos em projetos de educação continuada da 

própria instituição ou protocolo de pesquisa previa mente registrados na 

Diretoria de    Ensino e Pesquisa (DEP) e aprovado em Comitê de Ética. 

Uso indevido de imagens está sujeito às sanções legais cabíveis. 
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Bom Uso do Telefone/Celular: 

 
1. Identifique-se no início de qualquer contato telefônico. 

2. Ramais são importante rede de comunicação institucional: NUNCA 

permita que fiquem fora do gancho ou  toquem até disparar. 

3. Comunique imediatamente à chefia do setor qualquer mal 

funcionamento em um ramal institucional. De preferência coloque 

imediatamente uma ordem de serviço (OS) no sistema MV. 

4. Uso do telefone pessoal no ambiente de trabalho deve ser dire cionado 

para assuntos relativos ao      trabalho. 

5. Ligações de caráter pessoal devem ser realizadas preferencialmente nos 

intervalos, horário de almoço/jantar e antes ou depois do horário de trabalho. 

6. Ligações pessoais de caráter inadiável devem ser mantidas curtas em 

tempo e realizadas com     discrição. 

7. No ambiente de trabalho, mantenha seu telefone pessoal com toque 

discreto. 
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Bom Uso da Internet/email: 
 

1. Internet é importante na comunicação institucional; 

2. Restrinja uso da internet aos assuntos relativos ao trabalho; 

3. Comunique imediatamente à chefia do setor qualquer mal funcionamento 

nos computadores institucionais. De preferência coloque imediatamente uma 

ordem      de serviço (OS) no sistema MV; 

4. Uso de email pessoal no ambiente de trabalho deve ser direcionado para 

assuntos relativos ao  trabalho; 

5. Acesso às redes sociais, posts, blogs e outras atividades de caráter pessoal 

devem ser realizadas preferencialmente nos intervalos, horário de 

almoço/jantar e antes ou depois do horário de trabalho e realizadas a partir 

de aparelho pessoal; 

6. No ambiente de trabalho, evite  notificações sonoras de posts ou 

chamadas das redes sociais; 

7. A Superintendência/Diretoria Geral HPS recomenda prudência no uso 

das redes sociais: evite postar notícias de seu ambiente de trabalho. Nomes de 

funcionários, função na instituição e/ou nome da instituição devem ser 

rigorosamente evitados. A Superintendência/Diretoria Geral HPS não se 

responsabiliza pelas consequências da não observação dessas 

recomendações.
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Vestimentas, Calçados e Adornos no Ambiente de Trabalho 

 
1. Dê preferência a roupas e calçados sóbrios e confortáveis, sem decotes 

ou transparências excessivos e de comprimento adequado ao ambiente de 

trabalho. Profissionais administrativos devem utilizar farda HPS. 

2. No ambiente de trabalho a escolha dos sapatos deve favorecer os que 

propiciam andar rápido, risco mínimo de quedas, proteção            contra contaminação 

por fluidos e  que produzem ruído mínimo. 

3. O uso do crachá de identificação é OBRIGATÓRIO no ambiente de 

trabalho. 

4. A equipe de segurança pode abordar qualquer membro do corpo clínico 

para revisão de suas credenciais. Nessa situação, identifique-se 

apropriadamente. 

5. Profissionais de saúde devem usar roupas limpas, sempre que 

possível. Em casa, evite acumular roupas sujas de seu ambiente de trabalho, 

lavando-as com freqüência. 

6. No ambiente hospitalar evite o uso de adornos (Leia e cumpra a Norma 

Regulamentadora 32 do Ministério do Trabalho). 

7. Profissionais de saúde devem manter unhas aparadas e limpas. Fragmentos 

de esmalte de unhas é veículo reconhecido de disseminação bacteriana. Se 

escolher usar esmaltes, mantenha-o em bom estado. 

8. Se o uso de esmalte de unhas  reduz a frequência ou eficiência da  lavagem 

de suas mãos, elimine-o completamente. 
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9. Batas e aventais devem ser trocados e lavados com frequência. 

10. No ambiente de trabalho os cabelos longos devem ser mantidos presos, 

de modo higiênico. 

11. Evite transitar com bolsas pessoais ou outros pertences no seu setor de 

trabalho. Use no máximo uma nécessaire e/ou porta adornos. Pertences 

maiores devem ser armazenados na Casa das Bolsas, localizada na Portaria               

Principal HPS. 

 

 

EPI- Equipamento de Proteção Individual 
 

1. No ambiente hospitalar, fazem parte de sua proteção individual, bata ou 

avental, sapatos fechados, luvas e máscara (quando aplicável). 

 

 

EUI – Equipamento de Uso   Individual 

 

 
Carregue SEMPRE consigo: 

1. Identificação institucional (crachá); 

2. Canetas; 

3. Carimbo profissional, se aplicável; 

4. Material de exame clínico, se aplicável; 

5. Resumo útil do CID (Código Internacional de Doenças) e 

Procedimentos SUS atualizados, se aplicável.
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Preenchimento de Formulários Institucionais 

 
Regras gerais 

 

1. Use letra legível ou tipo imprensa no preenchimento dos formulários 

institucionais; 

2. Preenchimento completo da identificação do paciente nos for mulários 

institucionais é OBRIGATÓRIO; 

3. No preenchimento dos demais campos dos formulários institucionais 

use de completude, clareza e objetividade; 

4. Registre sempre CID apropriado e código de Procedimentos SUS no 

preenchimento de todo formulário institucional; 

5. Assine e carimbe cada formulário, evolução e prescrição preenchidas – 

OBRIGATÓRIO; 

6. Se você está iniciando uma nova folha ou página no prontuário, 

coloque nome do paciente, registro e leito;  

7. Coloque data e hora em toda evolução, prescrição ou registro 

assistencial. 

 

a) Evolução clínica 

 

1. Evolução clínica deve conter data, hora e serviço que realiza a 

avaliação – OBRIGATÓRIO; 

2. A evolução clínica que inicia cada  página deve ter um cabeçalho contendo 

lista numerada com os  principais problemas do paciente; 

3. Ao final de cada evolução descreva em lista numerada o plano de 

medidas adotadas; 

4. Assine e carimbe cada evolução – OBRIGATÓRIO. 
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b) Prescrição 

 

1. Prescrição deve conter data, hora e serviço que realiza a avaliação – 

OBRIGATÓRIO; 

2. Nome do paciente, registro e leito são OBRIGATÓRIOS na 

prescrição; 

3. Alteração da prescrição deve conter hora em que foi realizada; 

4. Ordene a prescrição da seguinte forma:  

1) Dieta 2) Hidratação 3) Medicações EV, 4) Medicações VO, 5) 

Medicações “se necessário” 6) Recomendações e Cuidados 

5. Use o nome do fármaco (nome genérico). Evite nomes de fantasia (nome 

comercial); 

6. A prescrição deve ser feita em letra legível ou tipo imprensa; 

7. Se o paciente está usando órteses, drenos ou outros como parte de seu 

tratamento, descreva com clareza forma de uso, intervalo e tipo de registro a 

ser realizado; 

8. Assinale na prescrição todo acompanhamento associado em realização: 

fisioterapia, fonoterapia, psicologia, enfermagem especializada, etc. 
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c) Resumo de Alta 
 

1. Formulário padrão HPS deve ser usado no fornecimento do resumo de 

alta. 

2. Fornecer resumo de alta é atividade OBRIGATÓRIA na alta do 

paciente. 

3. CID apropriado deve constar do       resumo de alta – OBRIGATÓRIO. 

4. Procedimentos, órteses (modo de usar e período de uso e próteses 

(marca, lote, registro ANVISA). 

 

d) Prontuário 

 

1. Respeitando a Constituição Federal (Artigo 5 Inciso X) e o  Código 

de Ética (Artigos 88-90) é permitido APENAS AO PACIENTE acesso aos 

seus registros de saúde. 

2. A Instituição é guardiã dos registros médicos de cada paciente. 

3. Solicitações de acesso ao pron tuário ou qualquer outro registro de saúde 

de um paciente (vivo ou falecido) deve ser realizada através do SAME – 

HPS e Diretoria Médica da Unidade. 
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Relacionamento com a Indústria e Fornecedores 
 

1. As políticas e normas da Organização devem ser seguidas, 

incondicionalmente; 

2. Os interesses do HPS e seus pacientes devem ser a primeira  

consideração nesses relacionamentos; 

3. O Setor de Compras – HPS é o único setor autorizado à to mada de 

preços e orçamentos  utilizando o nome da Instituição. A política de 

aquisições HPS preconiza a escolha justa, com base no preço, prazo e 

qualidade dos produtos e serviços oferecidos, de modo a buscar a melhor              

relação/ benefício para o HPS,  

4. Funcionários HPS devem manter o sigilo acerca das informações 

prestadas por fornecedo res e coibir a possibilidade de vazamento para não 

beneficiar empresas ou pessoas em quaisquer das etapas da negociação; 

5. Não serão tolerados a concessão e recebimento de brindes, presentes e 

favores, bem com benefícios ou vantagens pessoais, no intuito de obter 

privilégios na relação com fornecedores. A aceitação de apoios e         doações 

somente pode ocorrer em conformidade com as nor mas institucionais e com 

a política vigente de recebimento de brindes e presentes (vide site HPS – 

Ensino e Pesquisa/Apoio  e Doações); 

6. No recebimento de produtos e equipamentos adquiridos, o 

Colaborador deve acompanhar o processo de entrega, atentar para a 

compatibilidade entre o produto e o serviço contratado e o efetivamente 

entregue, registrar rigorosamente todo o material recebido (usando registro 

fotográfico, se aplicável), buscando assinatura dos responsáveis por cada 

entrega. Relatório de recebimento deve ser repassado de imediato à 

Superintendência/Diretoria Geral HPS. 
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Relacionamento com Clientes e Usuários 

 
Clientes e usuários são todas as pessoas que necessitam dos Serviços do 

HPS, sejam parte do Corpo Clínico HPS ou outros. 

Na relação com os clientes e usuários, as seguintes recomendações 

devem ser seguidas: 

1.  A atuação dos Colaboradores HPS deve ser marcada pela aco lhida, pela 

escuta atenta. Civilidade, honestidade, presteza e responsabilidade devem 

marcar    esse relacionamento. 

2. Prezar pela qualidade e confiabilidade dos serviços entregues, pelo estrito 

cumprimento dos acordos e contratos firmados e os prazos combinados; 

3. Atender o cliente com eficiência, polidez e clareza de intenções; 

4. Manter os interesses do HPS e seus pacientes adiante de qualquer outra 

consideração. 

5. Preservar informações estratégicas ou sigilosas, relativas aos clientes, 

que tenham sido obtidas em função do cargo  ocupado no HPS. 

6. Agir com prudência, bom senso e parcimônia na resolução de possíveis 

conflitos; 

7. Orientar clientes e usuários a consultar/utilizar a página HPS para 

informes, orientações detalhadas e consultas periódicas. A DEP-HPS e 

demais setores se utilizam da página HPS como instrumento de 

disseminação das informações da Instituição, garantindo a transparência nas 

suas atividades e informação acessível à todos. 
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Condutas Adequadas com  Outras Organizações 

 
 
1. Prezar pela imagem do HPS perante outras organizações; 

2. Informar a Chefia Imediata HPS a respeito de contatos, solicitações e 

demandas de outras Organizações tão logo   sejam realizadas. 

3. Não oferecer informações a respeito das operações e inovações HPS, 

excetuando situações de demanda oficial da                     Superintendência/Diretoria Geral 

HPS. 

4. A filiação e a atuação dos Colaboradores em organizações político-

partidárias fazem                parte do exercício da cidadania. Contudo, estas atividades 

não devem ser exercidas nos ambientes da Organização ou consumir seus 

recursos, tampouco interferir nos interesses  institucionais. 
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Condutas Adequadas com Estudantes 

 

 

O HPS entende que é dever de todos os envolvidos com processo 

educacional conhecer e cumprir as disposições constantes nas normas e 

procedimentos da Organização bem como observar as seguintes 

determinações: 

1.  Tratar e atender todos os estudantes de maneira prestativa, sempre com 

respeito e cordialidade; 

2. Respeitar a individualidade do                estudante; não tolerar atos preconceituosos 

ou discriminatórios e relatar qualquer comportamento ou ação nesse sentido, 

zelando também pela sua  integridade física e moral; 

3. Orientar de forma clara e consistente no que tange às informações 

HPS, procedimentos administrativos e comportamentos escolares ou 

acadêmicos; 

4. Não conceder nem receber favores e/ou benefícios de qualquer gênero 

na relação com os estudantes, com intuito de obter e/ou privilégios nestas 

relações; 

5. Zelar pela imagem do HPS-IMIP perante estudantes, bem como não 

manifestar opiniões  relativas à sua relação empregatícia defronte tal público; 

6. Coibir o uso de drogas ou estimulantes químicos, de qualquer ordem, 

nos espaços do HPS; 

7. Em caso de necessidade, encaminhar prontamente os estudantes em 

questão para que     seja prestado auxílio médico; 

8. Ao interagir com estudantes    em eventos diversos, abster-se de conduta 

que contrarie os Princípios e os Valores  HPS-IMIP e os bons costumes, 

portando-se com seriedade e retidão; 
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9. Tutores devem cumprir integralmente o programa da disciplina de acordo 

com o Projeto Pedagógico Institucional, sendo assíduos e respeitando     os 

horários de início e fim das   aulas/treinamentos; 

10. Tutores devem aplicar critérios apropriado, claros e justos      de avaliação, 

que não infrinjam as diretrizes estabelecidas e as normas vigentes; 

11. O tutor é modelo para o estudante, portanto, seu comportamento e suas 

atitudes devem ser coerentes com os

Princípios e Valores Institucionais. Jamais deverá se omitir de suas 

responsabilidades como educador e deve adotar linguagem e condutas 

apropriadas. Sua atenção deve estar voltada ao conteúdo que estiver sendo 

trabalhado e ao processo de aprendizagem dos estudante. 

12. Denunciar às autoridades competentes* casos de violações de direitos 

sobre os quais tenham notícia, como agressões físicas e/ou morais que 

tenham sido vítimas crianças, adolescentes e idosos, no seio das suas 

famílias, por partes dos seus pais, familiares ou representantes legais. 

*Conselho tutelares; Ministério Público, especialmente as Promotorias de 

Justiça, Procuradorias Gerais de Justiça; Defensorias Públicas e demais 

instâncias componentes do Sistema de Garantia de Direitos da Criança e 

do Adolescente e Idoso. 

13. Tutores devem sempre conciliar o melhor aprendizado teórico ou 

prático com a qualidade do atendimento prestado; 

14. Nos casos de realização de pesquisas e atividades que exijam o 

envolvimento da DEP-HPS e do Comitê de Ética em  Pesquisa é dever do 

Tutor, estabelecer contato com órgãos em questão e obter os pareceres 

necessários de acordo com as orientações do site HPS aba  ensino e pesquisa. 
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Condutas Adequada s       com Pacientes 
 

Toda e qualquer ação na área da Saúde deve ter como meta a in tegridade do 

paciente, a proteção de sua saúde e a busca pelo seu bem-estar. 

Colaboradores HPS atuando nessa esfera devem: 

1.  Agir em prol de um atendimento acolhedor e humanizado; 

2. Reservar qualquer informação relativa aos pacientes unicamente ao 

exercício profissional. Conversas, comentários e pronunciamento não 

autorizados sobre qualquer caso são       expressamente proibidos; 

3. Em nenhuma circunstância o paciente deve ser cobrado pela prestação 

de serviços no HPS-IMIP/SES/SUS; 

4. No ambiente da Saúde, a NR- 32 do Ministério do Trabalho  deve pautar 

a apresentação pessoal e vestimentas dos Co laboradores-HPS; 

5. Verificar e empenhar-se ativamente para que todos os pacientes 

admitidos/atendidos no HPS tenham preenchido devidamente o Termo de 

Informe e Consentimento de Registro e Termo de Responsabilidade para 

Internamento; 

6. Agir com sensibilidade e bom- senso quando for preciso reportar sobre o 

estado de saúde ou sobre alguma situação  especial do paciente; 

7. Ter compreensão e tolerância com o paciente, mesmo quando este 

apresentar comportamento hostil ou atitudes e ma nifestações agressivas; 

8. Demonstrar cuidado e atenção com a saúde do paciente: Identificar-se, 

dizer a que veio e chamá-lo pelo nome são formas adequadas de transmitir 

confiança e conforto; 

9. Denunciar às autoridades competentes* casos de violações de direitos 

sobre os quais tenham notícia, como agressões físicas e/ou morais que 

tenham sido vítimas crianças, adolescentes e idosos, no seio das suas 

famílias, por partes dos seus pais, familiares ou representantes legais. 

*Conselho tutelares; Ministério Público, especialmente as Promotorias de 
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Justiça, Procuradorias Gerais de Justiça; Defensorias Públicas e demais 

instâncias componentes do Sistema de Garantia de Direitos da Criança e 

do Adoles cente e Idoso. 
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Condutas Adequada com   Meios de Comunicação 

 
 

1. O HPS-IMIP/SES/SUS possui Assessoria de Imprensa. Cabe 

exclusivamente a esse  Setor os anúncios e informes institucionais; 

2. Colaboradores HPS devem primar pelo ambiente tranquilo de trabalho, 

evitando a propagação de informações inverídicas e evitando envolver-se  em 

disputas e polêmicas que não dizem respeito à sua função no HPS; 

3. Respeitar sempre os direitos  autorais de outrem; seja em     apresentações 

ou publicações; 

4. Abster-se de fazer comentários, divulgar mensagens ou ainda contribuir 

para a propagação de conteúdo que possa caracterizar proselitismo ou 

demonstrar preferências polí ticas  e/ou partidárias; 

5. Utilizar a logomarca HPS, IMIP    e SES em qualquer apresentação científica 

ou administrativa em que estiver envolvido; 

6. Utilizar a logomarca HPS, IMIP e SES em formulários oficiais ou 

impressos institucionais elaborados. 
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Cuidados com os Bens e   Patrimônios Institucionais 
 

Os bens da Instituição incluem máquinas e equipamentos, utensílios, bens de 

consumo, edificações e veículos, acervo técnico e  intelectual, acervo financeiro, 

tecnologia, know-how e softwares, entre outros. Esses itens existem para o 

cumprimento da missão institucional e o uso adequado é obrigação de todos. 

Zelar pelos bens da Instituição e fazer bom uso destes bens significa: 

 

1. Prezar pela sua correta utilização, conservação e guarda; 

2. Empregá-los em favor da  Instituição e para os fins a que  se destinam; 

3. Esforçar-se para que não ocorram perdas e danos materiais e  protegê-los 

de desvios; 

4. Evitar desperdícios e promover o uso criterioso dos recursos 

institucionais; 

5. Usar adequadamente as ferramentas de trabalho disponibilizadas pela 

Instituição; 

6. Não utilizar os recursos de TI (internet, correio eletrônico, telefonia) e 

demais ferramenta para servir interesses particulares; 

7. O HPS como medida de zelo por seu patrimônio, pode realizar auditorias 

e/ou perícias nos  bens de sua propriedade. Colaboradores HPS devem facilitar e 

auxiliar essas iniciativas. 
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Conduta Adequada no Trato    com Informações 
 

1.  A Superintendência/Diretoria Geral HPS recomenda que seus 

Colaboradores, no exercício das atividades diárias, atuem com cuidado, 

responsabilidade e bom senso no emprego de qualquer recurso tecnológico 

oferecido       pela Organização. 

2. Entende-se “segurança de informações” como a preservação da 

confidencialidade, de  integridade e da disponibilidade da informação privilegiada 

que, caso divulgada que, pode  trazer prejuízos à Organização. 

3. São consideradas informações                                 privilegiadas: 

 Planos estratégicos e projetos,     arquivos de pastas compartilhadas 

institucionais; 

 Dados da Plataforma Pelópidas Digital; 

 Documentos, dados e de  mais informações referentes ao Banco 

de Imagens  Clínicas HPS; 

 Conhecimento adquirido (know-how); 

 Dados relacionados às atividades de negócios e informações 

operacionais específicas; 

 Contratos diversos; 

 Dados financeiros, contábeis  e gerenciais; 

 Relatórios de auditorias (interna ou externa); 

 Dados e informes de usuários  de serviços prestados; 

 Informações cadastrais referentes aos colaboradores, estagiários, 

parceiros, fornecedores e clientes; 

 Conteúdo de provas de concursos e processos seletivos; 

 Dados, textos, pareceres ou qualquer outro tipo informação de caráter 

estratégico trocada ao longo do processo de produção de projeto ou 

documento, mesmo que  ao final desta etapa ela se torne interesse 

público.
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4. Colaboradores ou parceiros que obtiverem acesso aos dados acima 

relacionados, devem utilizá-los somente para o    desempenho de suas 

funções no HPS, não podendo empre gar  tais informações para interesses 

próprios ou de outrem, tampouco disponibilizá-los a      terceiros. 

5. Não divulgar ou utilizar de maneira indevida as informações acessadas 

em razão da função ou cargo exercido na          Organização. 

 

 

Propriedade Intelectual 

 

 
O HPS realiza atividades vinculadas à produção do conhecimento e inovação 

tecnológica. Com vistas à proteção da propriedade intelectual, devem ser 

observadas as seguintes orientações: 

1. Obras, softwares e outras produções desenvolvidas no HPS ou com o 

emprego dos seus recursos (meios, dados, matérias, equipamentos, etc.) é 

propriedade Institucional e pode ser referenciada como tal pelos autores 

envolvidos; 

2. Não divulgar ou utilizar de maneira indevida informações de projetos, 

pesquisas, levantamentos e outros acessadas em razão da função ou cargo 

exercido  no HPS. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 



26 
 

Bom Uso dos Ativos de TI 
 

 

1. No que concerne à utilização de Sistemas de Informações,    o usuário será 

identificado pelo nome receberá uma senha e cada acesso terá registro. O 

usuário a quem foi confiado esta senha, e apenas  ele, responderá por qualquer 

uso indevido da mesma. Senhas setoriais necessárias ao desempenho de 

funções institucionais poderão ser compartilhadas com funcionários envolvidos 

na realização das atividades e serão periodicamente alteradas; 

2. É vital cada usuário dos ativos de TI-HPS tenha total conhecimento 

dos privilégios de acesso, armazenamento e distribuição das informações e a 

importância com que estas devem ser protegidas tanto externa, como 

internamente. Dúvidas em relação a esse assunto devem ser esclarecidas no 

Setor de Tecnologia da Informação HPS; 

3. Todas as ações realizadas por meio dos recursos de informática 

disponibilizados pelo HPS tais como geração de dados, obtenção de informações, 

acessos a sites indevidos e/ou de conteúdo impróprios, implantação      de software, 

entre outras, são   analisadas, monitoradas e auditadas pela Instituição; 

4. Os computadores de uso dos  Colaboradores HPS só podem  ser 

alterados (disposição física    ou componentes de software  e hardware), mediante 

a prévia autorização e alterações realizadas pelo Setor de Tecnologia da 

Informação HPS; 

5. O uso de equipamento pessoais (como notebooks, netbooks, tablets, 

entre outros), para as atividades profissionais é permitido desde que as nor- 

mativas internas sejam segui das e mediante cadastramento do equipamento no 

Setor de Tecnologia HPS; 

6. Pastas compartilhadas são de acesso limitado aos Colaboradores dos 

Setores que demandaram sua criação. 
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Bom Uso do Email  Corporativo 

 

 
1. A função exclusiva do e-mail corporativo é a dar suporte às ações de 

elaboração de trabalhos da Instituição; 

2. O e-mail corporativo não deve ser utilizado para a propagação de mensagens 

com conteúdo não corporativo como piadas, correntes, pornografia, proseli tismo, 

campanhas político partidárias ou ainda como instrumento de calúnia ou difamação, 

entre outros. Portanto, não transmitir informações ou arquivos que não estejam 

no contexto da função desempenhada HPS; 

3. É responsabilidade do Colaborador HPS verificar o email corporativo 

periodicamente, uma vez que essa ferramenta é utilizada como forma de 

contato regular, não justificando latência de providências ou falha nas ações de 

interesse institucional por falta de aces so a esse meio de contato. 

 

Participação em Redes Sociais 

 

 
1. Nenhum Colaborador HPS, exceto aqueles formalmente designados 

(Assessoria de Imprensa – HPS), está autorizado a publicar qualquer 

mensagem ou informação em nome do HPS em qualquer rede social. 

2. Ao se declarar Colaborador HPS o funcionário deve pautar o seu 

comportamento pelas instruções que se seguem: 

1. Não expor de forma negativa o nome da Instituição; 

2. Não fazer comentários depreciativos ou ofensivos aos colegas de 

trabalho, gestores, fornecedores e parceiros; ou a respeito de 

alunos, pacientes, clientes e quaisquer envolvidos em suas 
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atividades; 

3. Abster-se de comentar e criticar decisões corporativas; 

4. Não divulgar informações privativas da Instituição; 

5. Preservar a própria imagem, não permitindo exposições pejorativas, como 

a publicação de  fotos inadequadas ou de situações eticamente reprováveis. 

 

 

Sustentabilidade 
 

1.A preocupação com a sustentabi lidade é uma constante nas atividades do 

HPS. Todas as atividades desenvolvidas pela Organização ou em seus ambientes 

devem ser sustentáveis, o que significa promover ações que prezem pela 

proteção ao meio ambiente, apresentem viabilidade econômica e não gerem 

impactos     sociais e culturais negativos. 

2.Recomenda-se adoção de medidas responsáveis como a reciclagem, o uso racional 

de recursos incluindo     água e a energia elétrica, a eliminação de resíduos de maneira 

adequada e em conformidade com a legislação vigente e determinações 

Institucionais e o cumprimento de toda e qualquer determinação ins titucional para 

diminuir os danos ao  meio ambiente. 

 

Conflito de Interesse 
 

 

1.Um conflito de interesses ocorre quando os interesses ou aspirações 

particulares de um agente (Colaborador, terceirizado, cliente, parceiro, 

fornecedor) influenciam ou tem poder de influenciar determinada decisão ou 

ação contrária às finalidades, interesses, Princípios e Valores da Organização. 
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Exemplos de Posturas que  Demonstram Conflitos de 

Interesses 

 

 

1. Utilizar os bens e recursos                  HPS em proveito próprio; 

2. Utilizar o tempo contratado pela Instituição para atender demandas 

pessoais; 

3. Estabelecer parceiras e negociações que visem a atender interesses 

particulares em de trimento dos interesses institucionais; 

4. Usar de maneira indevida, ou para proveito próprio, as informações ou 

obtidas em razão da função ou do cargo exercido no HPS

5. Divulgar ou disseminar informações privilegiadas ou confidenciais a que tiver 

acesso por conta das atividades realizadas, função ou cargo exercido    no HPS; 

6. Favorecer fornecedores a qualquer tempo ou no intuito de  obter benefícios e 

vantagens para si ou para outrem; 

7. Solicitar ou aceitar brindes, presentes e qualquer outro benefício de 

fornecedores fora dos parâmetros estabele cidos pelo HPS; 

8. Deixar de observar os direitos de propriedade intelectual das obras HPS e 

desrespeitar os direitos autorais de outrem; 

9. Atuar de maneira negligente ou indevida quanto ao correto ao registro, 

destinação e utilização das doações recebidas pela Instituição; 

10. Ignorar o profissionalismo, o     bom senso e os bons costumes ao participar 

de eventos sociais e confraternizações  junto a estudantes, Colaboradores ou 

clientes, eventos  promovidos ou não pela Instituição. 

11. Prestar atendimento profissional diferenciado para pacientes, clientes ou 

estudantes em virtude de relações externas ao ambiente de trabalho, preferências ou 

afinidades pessoais. 
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12. Preencher ou produzir registro de atendimento com teor incompatível ou 

diferente do realizado nos atendimentos        efetuados; 

13. Valer-se da posição ocupada na Organização para destratar   alguém ou 

ordenar a execução de tarefas incompatíveis com os Princípios e Valores 

Institucionais ou em desacordo com  as políticas e normas internas; 

14. O rol acima é exemplificativo e, portanto, não esgota todas as situações 

possíveis existentes, mas deve servir de guia para analisar situações não 

previamente contempladas. 
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São Atitudes Passíveis de  Punição Institucional 

 

 
1. Faltas e atrasos não justificados; 

2. Falha em utilizar identificação institucional, EPI e EUI, quando  aplicável; 

3. Descaso ao paciente e seu cuidador; 

4. Descaso e trato inadequado com demais membros da comunidade 

HPS-IMIP; 

5. Descaso e prejuízo material e patrimonial à Instituição; 

6. Descaso e inatenção as datas, prazos e registros concernentes a sua 

função no HPS-IMIP; 

7. Conduta profissional inadequada. Punições incluem (mas não estão 

limitadas a) ressarcimento financeiro de prejuízos materiais, advertência verbal, 

escrita, suspensão e desligamento. Qualquer punição imposta deve ser 

registrada na pasta de dados do  profissional no Setor de Recursos  Humanos 

– HPS e aparecerá na  Certificação Profissional (quando aplicável) ou Carta 

de Recomendações expedida pelo HPS a qualquer tempo. 
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Considerações Finais 

 
 

A Superintendência/Diretoria Geral HPS não consentirá com qualquer 

alegação de falta de conhecimento, por parte de nenhum de seus 

colaboradores, no que toca aos enunciados contidos neste documento. 

 

As infrações e violações ao disposto neste Código de Convívio e 

Relacionamento serão analisadas e ficam sujeitas a medidas disciplinares 

aplicáveis, sem prejuízo das penalidades legais  cabíveis. 

 

Colaboradores que tenham conhecimento sobre situações que estejam violando 

este Código de Convívio e Comportamento HPS e que deixarem de notificar a 

Instituição ou omitirem informações relevantes também estarão sujeitos a 

medidas disciplinares ca bíveis. 

 

 

 


