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Circular nº 01/2019 
Informa: Boas práticas de relação no trabalho 

 
 

Presidente Prudente, 28 de janeiro de 2019. 
Senhores Servidores  

 

As boas práticas de relação no trabalho devem ser observadas no dia-a-dia de nossas atividades. 

Cada empresa tem suas particularidades e por essa razão segue abaixo alguns itens 

indispensáveis no cotidiano desta unidade.  

 

1) Horários de entrada e saída, bem como o horário de almoço deverão ser rigorosamente 

cumpridos, atrasos injustificáveis serão anotados no livro ponto e descontados em folha de 

pagamento, no entanto há tolerância de 15 minutos que deverá ser compensada no mesmo 

dia. O Livro Ponto deverá ser assinado pelo funcionário exatamente nos horários de início de 

sua jornada de trabalho e também no retorno do almoço ou janta. Qualquer imprevisto 

comunique esta diretoria para que a mesma esteja ciente dos acontecimentos. Menciona-se 

que sem autorização prévia, nenhum colaborador poderá trocar seu horário, permanecer por 

mais tempo na unidade ou reduzir seu horário de almoço ou janta no intuito de posteriormente 

compensá-los. Essa prática é pouco aconselhável no âmbito desta entidade e somente poderá 

ocorrer em casos extremos com prévia autorização. Em relação à necessidade de se 

“Ausentar” em determinada data, avise com antecedência, não se esquecendo que deverá 

apresentar à Diretoria de Serviços da Área Administrativa (em até 03 dias) documentação 

comprobatória para justificar a ausência. Nos casos em que atrasos e/ou faltas ocorrerem sem 

justificativas que as abone, o desconto também recairá sobre o descanso semanal 

remunerado (domingo), o modelo será disponibilizado por e-mail e no site da Etec. As faltas 

implicam na Contagem de Tempo e na Bonificação por Resultados, por isso apresentem 

as justificativas dentro do prazo estabelecido.  

 

2) A internet não deverá ser utilizada para fins que não sejam relativos à atividade profissional e 

suas rotinas, no entanto se houver alguma necessidade para utiliza-la faça-o com moderação, 

se abusos for detectado, o uso será restringido de acordo com as necessidades funcionais.  

 
3) O consumo de alimentos deve ocorrer no refeitório ou cozinha, as mesas de trabalho não são 

locais apropriados.  

 
4) Não polua o ambiente de trabalho com materiais e objetos desnecessários ao desempenho de 

sua função e não faça do local de trabalho uma extensão de sua casa. Seja organizado, cada 

objeto e documento devem estar em seu local apropriado e ser de fácil localização. 
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5) A secretaria é local de trabalho restrito, somente servidores administrativos estão autorizados 

a entrar. Nesta é proibida a entrada de pessoal estranho aos serviços ali desempenhados, 

como discentes, docentes, coordenadores e outros, para atendê-los utilize sempre o balcão de 

atendimento, da mesma forma o uso por estes dos computadores da secretaria é 

terminantemente proibido. Para evitar tais acontecimentos nos horários de aula mantenha a 

porta fechada, e trancada no período noturno. 

 
6) Cada colaborador deve ficar em seu posto de trabalho, anteriormente designado, salvo 

quando solicitado pelas diretorias.  

 

7) Limpeza e conservação do local de trabalho e dos materiais que estão sendo utilizados é 

obrigação de todos e fator indispensável em qualquer atividade que desempenhamos. Ao 

terminar a jornada de trabalho diária, deixe o local limpo e organizado.  

  

8) Bom convívio entre os colegas de trabalho é indispensável para a harmonia das relações de 

trabalho. Interação e cooperação com os demais departamentos é fator importante no 

desempenho de nossas atividades. O servidor não deverá executar serviços que não condiz 

com seu departamento, salvo quando extremamente necessário e a pedido dos diretores, 

caso contrário um departamento não deverá sobrecarregar outro.   

 
9) Não utilize os recursos disponíveis para uso pessoal, salva exceções quando previamente 

autorizado pelo diretor responsável. Racionalize a água, a energia elétrica, o telefone e tudo 

que estiver a sua disposição. 

 
10) Seja sempre educado e atencioso com todos. Primem pela qualidade no atendimento e na 

prestação dos serviços a todos àqueles que o solicitarem. 

 
11) Faça bem feito e evite o retrabalho, na dúvida pergunte. 

 
12) Horário de encerramento das atividades. O expediente no período noturno termina às 

23h00min, quando os portões serão fechados. A partir daí nenhum servidor poderá 

permanecer nas dependências desta Instituição além da equipe de vigilância. Nos dias em 

que não há expediente na instituição, salvo quando autorizado por esta diretoria, nenhum 

colaborador poderá adentrar a unidade.  

 
13) Lembre-se você esta em um ambiente de trabalho e por essa razão deve respeitar as 

particularidades deste local. 

Respeitosamente, 
  
 

 Leandro Rogério Dias 
Diretor de Serviços Administrativos 


