
  

PREFEITURA DE JUIZ DE FORA 
Secretaria de Planejamento e Gestão 

Subsecretaria de Tecnologia da Informação 
 

TERMO DE RESPONSABILIDADE PARA ACESSO AO SISDOCJF 

 
 
 

 

1 NOME DO USUÁRIO 2 LOGIN 
  

3 CARGO / FUNÇÃO 4 MATRÍCULA 
 
 
 

 

5 E-MAIL 6 TELEFONE 7 LOTAÇÃO  
   
 
1. INFORMAÇÕES SOBRE ACESSO A SISTEMAS E USO DAS SENHAS 
A senha é um mecanismo de controle administrativo de acesso a sistemas informatizados, definida por você. Ela 
é exclusivamente sua e caberá a você  mantê-la em sigilo. 
  
As informações contidas nos sistemas informatizados de Administração Pública estão protegidas por sigilo. 
 
O acesso não autorizado ou não motivado por necessidade de serviço, a disponibilização voluntária ou 
acidental da senha de acesso ou de informações e a quebra do sigilo constituem infrações ou ilícitos 
que o sujeitam a responsabilização administrativa, penal e civil. Todo o acesso é monitorado e 
controlado. 
 
2. OBRIGAÇÕES  DO USUÁRIO 
Em consideração à utilização do Serviço, o Usuário concorda em: 
 
· Notificar imediatamente a PJF em casos de transferência, exoneração ou demissão;  
· Atualizar, sempre que necessário, as Informações do seu Registro. 
. Manter  absoluto sigilo sobre toda e qualquer informação da Administração Pública Municipal de que venha a  
ter conhecimento, respondendo pelos danos decorrentes do seu descumprimento.  
. Preservar os dados que estão acessíveis a você e não utilizá-los  para outros fins que não sejam de interesse da 
Prefeitura. 
. Proteger sempre a sua senha, zelando pela confidencialidade da mesma. 
. Quando encerrar as operações, ter o cuidado de sair do sistema evitando que sua senha seja acessada por 
terceiros não autorizados. 
 
3 – Obs.: 
Você pode trocar periodicamente a sua própria senha (e de mais ninguém). Se esquecer a senha, deve pedir 
ajuda ao administrador do Sistema. 
 
8 TERMO DE REPONSABILIDADE 
Declaro estar ciente dos termos acima e que responderei pelos atos decorrentes da utilização da minha senha. 
 
Em ____/___/_______ 
 
                                 ______________________________     ___________________________________ 
                                                     Funcionário                                         Superior imediato 
                                            (assinatura e carimbo)                              (assinatura e carimbo) 
 
Obs.: O Não preenchimento de QUALQUER dado acima, implicará na eliminação desta requisição sem 
aviso prévio. (Dúvidas ramal 7020) 
 

 


