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Código de Conduta Unimed

O Código de Conduta Unimed é um

documento formal que fornece

diretrizes que auxiliam no bom

atendimento aos padrões de

comportamentos éticos em nosso

trabalho. Muito mais do que um

simples documento, o código de

conduta deve nortear todas as

relações que fazem parte de um

relacionamento profissional e ser

reflexo de nossas condutas.



Acesso ao Código de Conduta via site 
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Acesso ao Código de Conduta via portal do 

colaborador
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Acesso ao Código de Conduta via portal do 

colaborador



Acesso ao Código de Conduta via intranet
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Perguntas e Respostas

1. Tenho dúvida em relação à uma conduta
que não consta no código, o que devo fazer?

Em caso de dúvidas de condutas a serem
tomadas, consulte o seu superior ou o comitê de
conduta através do e-mail:

comiteconduta@unimedara.com.br 

ou pessoalmente qualquer um dos membros.



Perguntas e respostas

2. Onde posso fazer uma denúncia (manifestação)?

Através do e-mail: comiteconduta@unimedara.com.br

Pessoalmente à qualquer um dos membros

Pelo site

http://www.unimedara.com.br/Site/Conduta

Pela intranet

http://www.unimedara.com.br/ > Campo Intranet

Pelo Portal do Colaborador

https://sistemas.unimedara.com.br/portalcolaborador/

mailto:comiteconduta@unimedara.com.br
http://www.unimedara.com.br/Site/Conduta
http://www.unimedara.com.br/
https://sistemas.unimedara.com.br/portalcolaborador/


Confidencialidade

O canal desenvolvido para a realização das
manifestações foi feito para NÃO identificar o
manifestante, desta forma garantimos que não
haverá investigação ou “rastreado IP”, nem pelo
comitê de conduta, nem pela TI, independente da
hierarquia do denunciado.



Perguntas e respostas

3. Preciso me identificar para fazer uma denúncia?

Não. Todas as denúncias podem ser anônimas, porém

se o denunciante desejar receber um retorno sobre a

denúncia só será possível se identificando.

4. Após a denúncia o que é feito?

A denúncia é recebida automaticamente pelo

coordenador do comitê que dará as tratativas

adequadas à cada caso em conjunto com os demais

membros.



Perguntas e respostas

5. O que ocorre se comprovada a denúncia?

Se após as análises do comitê, ficar comprovada a
violação do código de conduta, o grupo definirá
pela aplicação ou não de sanções, considerando a
gravidade, a reincidência e a natureza da falta.

6. E se eu me arrepender da denúncia?

Após recebida a denúncia pelo membro do
comitê, todas serão avaliadas mesmo que o
denunciante manifeste arrependimento.



Perguntas e respostas

7. Se eu denunciar uma possível violação, terei

problemas se minha percepção for equivocada?

Não. Mesmo que você se identifique para fazer a

denúncia, não será repreendido nem estará sujeito a

ações disciplinares. Se souber ou tiver um bom

motivo para suspeitar de uma violação do Código, é

obrigatório reportar imediatamente essa informação

ao comitê de conduta, por um dos canais de

denúncia.



Perguntas e respostas

8. Suspeito que o meu superior hierárquico esteja

envolvido com comportamentos que possam violar o

Código de Conduta. Contudo, temo represálias se eu

reportar a situação e ele descobrir.

A denúncia no site, intranet e portal do colaborador pode

ser anônima para evitar estes problemas, porém todos os

trabalhos do comitê são feito de maneira sigilosa

garantindo a confidencialidade das denúncias.

Os colaboradores que fizerem retaliação propositalmente

em decorrência da divulgação de uma suspeita de

violação, estarão sujeitos a ações disciplinares.



Perguntas e respostas

9. O que acontece se alguém fizer uma queixa a meu
respeito e eu não tiver feito nada de errado?

O Comitê não supõe que ocorreu uma violação apenas
por que houve uma denúncia. Em vez disso, o comitê
irá investigar a suspeita de violação. Inicialmente,
todos são inocentes e o comitê não tomará nenhuma
decisão final a respeito da culpa, até que as provas
concretas da investigação sejam examinadas e tiver
sido determinado que elas comprovam a alegação.

Durante a investigação, você também terá a
oportunidade de apresentar a sua versão dos fatos.



Perguntas e respostas

10. Posso realmente ser demitido por violar

o Código de Conduta da Unimed Araraquara?

A política da empresa não permite a violação

do Código de Conduta.

Os colaboradores que o violarem podem estar

sujeitos a ações disciplinares e inclusive serem

demitidos.



Perguntas e respostas

11. Como preservar a confidencialidade das informações?

As informações devem ser mantidas na esfera exclusiva das pessoas

envolvidas no processo e jamais serem utilizadas para benefício próprio,

inclusive após o desligamento da organização, a menos que isso seja

liberado por áreas ou pessoas autorizadas a fazê-lo.

12. É necessária autorização para realização de trabalhos acadêmicos

e sobre o Sistema Unimed?

Sim, inclusive sobre o fornecimento de materiais e de informações para que

terceiros o façam.

Ambos só podem ser realizados com a autorização e/ou acompanhamento

da área responsável pelo assunto (gestor ou diretor)

O resultado do trabalho de natureza intelectual e de informações

estratégicas gerados na Unimed é de propriedade exclusiva da UNIMED DE

ARARAQUARA.



Perguntas e respostas

13. Quais são as políticas e procedimentos de segurança da
informação?

Na admissão do funcionário é entregue o documento “contrato de
segurança tecnológica” com as informações de segurança da
informação, que é lido e assinado por todos.

A POL.PRE.002 - Politica de gestão das informações da
organização está disponível na Intranet/ Bibliotecas/ Políticas
institucionais e pasta “Qualidade_documentos” na área de trabalho
do computador/ Políticas.

14. Posso passar informações privilegiadas da Unimed que tenho
acesso, para algum terceiro?

Não. Todas as informações da Unimed devem ser tratadas com
confidencialidade e sigilo, e nunca devem ser repassadas sem
autorização da área ou representante (gestor ou diretor)
responsável.



Perguntas e respostas

15. Repassar informações sobre a Unimed em outra atividade pode

ser um conflito de interesse?

Sim. Todas as informações sobre a Unimed devem ser tratadas com

cuidado e nunca utilizadas em atividades que não estejam relacionadas

ao interesse da organização.

16. Posso ser subordinado de algum parente?

Nossa política de gestão de pessoas não impede as relações de

parentesco.

17. Posso comercializar bens, produtos ou serviços na Unimed de

Araraquara (Operadora e todas as suas unidades)?

Não. A política da Unimed de Araraquara proíbe qualquer

comercialização de bens, produtos e serviços em suas

dependências e/ou horário de trabalho.



Perguntas e respostas

18. Qual a política de vestuário da Unimed

de Araraquara (Operadora e todas as suas

unidades)?

Não temos uma política formal de vestuário.

Porém, é política da empresa que toda área de

atendimento use uniforme e quando orientados

pelo SESMT, seguir a NR32.



Perguntas e respostas
19. O que é assédio moral?

Assédio moral é a exposição do trabalhador a situações humilhantes e constrangedoras, repetitivas e

prolongadas durante a jornada de trabalho e no exercício de suas funções.

Considera-se como assédio:

• Quando forem exigidos serviços superiores às suas forças,

• contrários aos bons costumes,

• alheios ao contrato;

• Quando for tratado pelo empregador ou por seus superiores hierárquicos com rigor excessivo;

• não cumprir o empregador as obrigações do contrato;

• praticar o empregador ou seus prepostos, contra ele ou pessoas de sua família, ato lesivo da

honra e boa fama;

• o empregador ou seus prepostos ofenderem-no fisicamente, salvo em caso de legítima defesa,

própria ou de outrem;

• o empregador reduzir o seu trabalho, sendo este por peça ou tarefa, de forma a afetar

sensivelmente a importância dos salários.

20. O que devo fazer se me sentir assediada(o) moralmente?

Se houver possibilidade de diálogo, o colaborador deve, inicialmente, conversar com o agressor e

esclarecer como se sente em relação à situação. Caso a situação não se resolva, o colaborador deve

acionar uns dos canais de denúncias do Código de Conduta.



Perguntas e respostas

21. O que devo fazer se perceber que um colega está sendo moralmente

assediado(a)?

Ao perceber que um colega está sendo assediado converse sobre as

possibilidades de solução (diálogo com o assediador ou denúncia no canal de

denúncias). Esta orientação deve ser cuidadosa, sigilosa e isenta de

percepções pessoais, com o intuito único de retirar a pessoa assediada da

situação na qual se encontra.

22. Caso eu seja acusado de assédio moral, o que devo fazer?

Caso isto aconteça, tenha como primeira atitude o diálogo para esclarecer

qualquer mal-entendido.

Neste caso, é importante ouvir atentamente as ocorrências que fizeram com

que alguém se sentisse assediado por você. Após esta conversa, atente-se ao

seu comportamento e coloque em prática ações positivas em relação às suas

atitudes. Se precisar, peça ajuda à área de Recursos Humanos.



Perguntas e respostas

23. O que é assédio sexual?

O Artigo 216-A, do Código Penal Brasileiro, determina crime de assédio

sexual constranger alguém com o intuito de obter vantagem ou

favorecimento sexual. Punível com pena de detenção, de 1 (um) a 2

(dois) anos e com pena aumentada em até um terço se a vítima é

menor de 18 (dezoito) anos. O assédio sexual pode ser caracterizado

por alguma ameaça, insinuação ou hostilidade contra o outro em função

de algum objetivo sexual.

24. O que devo fazer se me sentir assediada(o) sexualmente?

Situações de assédio sexual podem ser percebidas por um toque

diferente ou palavras inesperadas. Você não deve esperar outra

oportunidade para tomar uma atitude firme. Verbalize que não há

interesse e caso a situação persista, acione o canal

de denúncias disponibilizado pela Unimed.



Perguntas e respostas
25. O que são direitos humanos?

É o tema que garante a todos os seres humanos os seus direitos e liberdades básicas. Declaração

Universal dos Direitos Humanos, respeitada mundialmente e amparada pela Organização das Nações

Unidas, determina que todos nascem livres e iguais em dignidade e em direitos, dotados de razão e

de consciência e devem agir uns para com os outros em espírito de fraternidade.

26. O que são direitos e garantias fundamentais?

A Constituição Federal Brasileira possui o Título II especificamente para determinar os direitos e

garantias fundamentais, regrando os direitos e deveres individuais e coletivos, os direitos sociais, a

nacionalidade, os direitos políticos e dos partidos políticos. O artigo 5º da Constituição Federal

determina que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se

aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à

liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos da referida Constituição Federal

27. O que fazer se eu me sentir diminuído em meus direitos?

Pode ocorrer de algumas pessoas se sentirem reprimidas em relação aos seus direitos, contudo, isto

também pode acontecer por falta de informação entre as partes. Se você estiver nesta situação,

tente dialogar e esclarecer que está fazendo uso de seus direitos.

Estabeleça uma conexão de respeito mútuo pelos pontos de vista e defenda

sua posição, tendo total certeza do que defende, porém se ainda continuar

com o problema, utilize o canal de denúncias.



Perguntas e respostas

28. O que é discriminação e preconceito?

Discriminação é o ato de diferenciar as pessoas por algumas características

individuais específicas, na grande maioria das vezes, de forma pejorativa e o

preconceito é um juízo preconcebido, manifestado na forma de uma atitude

"discriminatória" contra aquilo que é diferente.

O artigo 140 do Código Penal Brasileiro determina que injuriar alguém,

ofendendo-lhe a dignidade ou o decoro poderá ter pena de detenção, de um a

seis meses, ou multa; ainda, em seu parágrafo terceiro acrescenta que se a

injúria consiste na utilização de elementos referentes a raça, cor, etnia,

religião, origem ou a condição de pessoa idosa ou portadora de deficiência, a

pena poderá ser de reclusão de um a três anos e multa.

29. O que fazer se eu me encontrar em uma situação de discriminação ou

preconceito?

O diálogo ainda é a maior ferramenta para o entendimento, então, fale sobre

como a situação lhe atinge e que isto é inaceitável.

Caso persista acione o canal de denúncias.



Perguntas e respostas

30. Posso utilizar celular para questões pessoais ou profissionais?

Em Outubro de 2015 foi divulgado no Hospital, Oncologia e Unilab a
proibição do uso de celular e de acordo com a convenção coletiva: Fica
proibido o uso de celular ou aparelhos similares durante o horário de
trabalho, salvo se estiver relacionado ao desenvolvimento da atividade
profissional e em consenso com a liderança.

31. É permitido tirar fotos no ambiente de trabalho em especial em
eventos comemorativos?

Não devem ser feitas fotos que exponham os pacientes, cliente ou a
marca Unimed.

As fotos de datas comemorativas são tiradas pelo RH e/ou Marketing.

32. Onde podem ser consumidos alimentos?

Na área assistencial: somente no restaurante ou locais destinados pela
instituição para este fim (NR32).



OBRIGADO


