




1 As relações em qualquer ambiente de trabalho da Unijorge devem ser 
permeadas por respeito e cordialidade entre colaboradores, predominando o espírito 
de equipe, o profissionalismo, a lealdade e a confiança nos relacionamentos de 
trabalho.

2 O cargo exercido por cada um dos colaboradores deve ser rigorosamente 
utilizado para finalidades profissionais de interesse da empresa e jamais deve ser 
utilizado para obter facilidades ou favorecimentos particulares.

3 Não será permitida, em nenhuma hipótese, a exploração do trabalho infantil, e 
a Unijorge reserva-se no direito de não contratar serviços ou ter relacionamento 
comercial com organizações, entidades e/ou instituições que adotem essa prática.

4 Não se admite, nos processos de recrutamento e seleção, treinamento, 
remuneração, comunicação, promoção, desligamento, transferência ou quaisquer 
outros fatores relativos ao desempenho profissional, qualquer forma de discriminação 
relativa a raça, gênero, orientação sexual, cor, religião, idade, origem étnica, e/ou 
qualquer outra classificação protegida por leis federais, estaduais ou municipais.

5 Não se admite qualquer conduta que possa criar um ambiente de trabalho 
hostil, intimidador e ofensivo; desse modo, qualquer atitude ou conduta que se 
configure como ofensiva à moral ou à integridade física e psíquica - como assédio 
moral e sexual – acarretará severas penalidades.

6 Não é permitido o consumo de bebida alcoólica ou drogas ilegais, bem como 
estar sob efeito dessas durante a jornada de trabalho. Qualquer colaborador sob a 
influência ou posse de drogas ilegais ou sob o efeito de álcool, entre o início e o fim da 
sua jornada de trabalho, estará sujeito a medidas disciplinares conforme legislação 
aplicável.

7 Não é permitido que parentes - pais, cônjuge, filhos, irmãos, netos, avós, 
cunhados e primos de primeiro e segundo graus - trabalhem na mesma área de 
atuação.



9 Nenhum pagamento ou benefício poderá ser oferecido a órgãos 
governamentais em troca de vantagens. Nenhum colaborador pode apropriar-se 
de bens ou recursos da Unijorge, nem utilizar os mesmos para benefícios 
próprios. A remoção ou utilização não autorizada de material, bem físico ou 
equipamento pertencente à Unijorge, é considerada ato ilícito e passível de 
aplicação da legislação vigente.

10 Nenhum colaborador pode beneficiar-se da situação de trabalho para 
pedidos ou obtenção de recursos físicos ou financeiros de interesse pessoal ou 
particular, tais como comercialização de produtos e serviços, rifas, listas ou 
correntes de qualquer natureza.

11 A propriedade intelectual de todos os programas, planos, projetos e 
softwares desenvolvidos para o negócio da empresa pertencem à Unijorge, 
mesmo após o desligamento do colaborador.

8 Nenhum colaborador da instituição poderá se beneficiar de uma relação 
comercial estabelecida entre a instituição e seus fornecedores, de acordo com a 
norma disposta no presente Código de Ética. Sendo assim, os empregados não 
poderão receber presentes e/ou benefícios consideráveis ostentosos, ou cujo 
valor ultrapasse o valor de R$ 50 anuais. As exceções se dão quando a instituição 
negociar benefícios extensivos ou exclusivos aos funcionários.

Especificamente para Compras, o limite de tolerância para presentes e benefícios 
é de R$ 0,00, sendo vedado o recebimento de presentes e/ou benefícios de 
fornecedores atuais ou potenciais. Para os casos onde se receba um presente 
e/ou benefício, por iniciativa unilateral do fornecedor, o mesmo deverá ser 
disponibilizado para o CFO, para posterior sorteio ou uso por toda a equipe.













E-mail: ouvidoria@unijorge.edu.br. Atendimento presencial e 
caixas coletoras: há caixas coletoras de manifestações nos Prédios I 
e II (campus Paralela) e em frente à porta de acesso à Ouvidoria (Prédio 
I, Nível 4).  












