
 

 

 
STI – Setor de Tecnologia da Informática 

F006-Cadastramento de Usuário 

 

Venho por meio deste solicitar cadastro para utilização dos recursos de Tecnologia da Informação da 

Prefeitura Municipal de Campina Grande do Sul.  
 

Nome: _________________________________________________________________________________  
Secretaria: _____________________________________________________________________________ 

Departamento/Área: ____________________________________________________________________ 

CPF: ___________________________________ Identidade: ____________________________________ 
Matricula: ______________________________ Telefone p/ Contato: ____________________________ 

E-mail: _________________________________________________________________________________ 

Acessos: Internet □ Intranet □ Impressora □ Senha Telefônica □ 
Outros Recursos/Sistemas: _____________________________________________________  
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
 

Declaro haver solicitado acesso à rede corporativa, computadores, Internet e/ou utilização de 

e-mail e me comprometendo a:  
A). Acessar a rede corporativa, computadores, Internet e/ou utilização de e-mail, somente com autorização 

(usuário/senha), por necessidade de serviço ou por determinação expressa de superior hierárquico, 
realizando as tarefas e operações em estrita observância aos procedimentos, normas e disposições contidos 

nos documentos que regem o acesso à rede corporativa, computadores, Internet e/ou utilização de e-mail;  
B). Não revelar, fora do âmbito profissional, fato ou informação de qualquer natureza de que tenha 

conhecimento por força de minhas atribuições, salvo em decorrência de decisão competente na esfera legal 

ou judicial, bem como de autoridade superior;  
C). Manter a necessária cautela quando da exibição de dados em tela, impressora ou na gravação em meios 

eletrônicos, a fim de evitar que deles venham a tomar ciência pessoas não autorizadas;  
D). Não me ausentar da estação de trabalho sem encerrar a sessão de uso do navegador (browser), 

bloquear estação de trabalho, bem como encerrar a seção do cliente de correio, garantindo assim a 

impossibilidade de acesso indevido por terceiros;  
E). Não revelar minha senha de acesso à rede corporativa, computadores, Internet e/ou de minha caixa 

postal (e-mail) a ninguém e tomar o máximo de cuidado para que ela permaneça somente de meu 
conhecimento;  

F). Responder, em todas as instâncias, pelas consequências das ações ou omissões de minha parte que 
possam pôr em risco ou comprometer a exclusividade de conhecimento de minha senha ou das transações a 

que tenha acesso. 

 
 

 
Campina Grande do Sul, ____/____/________. 

 

 
 

____________________________                                                            ____________________________ 

Funcionário                                                                                                  Secretário/Gerente 
                                                                                                                      (carimbo e assinatura) 


