


CARO(A) COLABORADOR(A), SEJA BEM VINDO(A) À NOSSA EQUIPE!

 É muito importante que VOCÊ conheça a nossa instituição, que se sinta integrado e feliz 
entre nós.  Acreditamos que uma grande equipe se constrói quando existe no ambiente de trabalho 
comprometimento e profissionalismo de todos. O presente Código de Conduta e Regulamento 
de Pessoal visa proporcionar um mínimo de conhecimento sobre a história da nossa empresa, 
esclarecendo nossa política de qualidade, produtos e serviços, além de informar sobre os direitos, 
deveres e benefícios, com orientações básicas visando o bem-estar e a integração de todos. 

 Esperamos que você vista nossa camisa e fortaleça ainda mais a nossa empresa. 



CAPÍTULO I
PARTE GERAL - NOSSA HISTÓRIA

TÍTULO I - BASE LEGAL

Art. 1º - Criado em 1946, o SENAC é uma instituição de direito privado subordinada à Confederação 
Nacional do Comércio (CNC), e possui administrações regionais nos Estados brasileiros.  Em 
Alagoas, o SENAC começou a funcionar em 17 de dezembro de 1947, na condição de Delegacia 
da Administração Regional do Nordeste Oriental, localizada na Praça Montepio dos Artistas, nº 
78, Centro de Maceió, e vinculado à administração em Recife (PE). Obteve sua autonomia em 21 
de março de 1948, em sessão realizada no salão nobre do edifício do Sindicato dos Empregados 
do Comércio no Estado de Alagoas na qual ocorreu a eleição do primeiro Presidente do Conselho 
Regional, senhor Vicente Gerbase, e do representante junto ao Conselho Nacional, senhor Sebastião 
Marinho Muniz Falcão, sendo, portanto esta a data oficial de aniversário do Regional Alagoas.

MISSÃO

Art. 2º. Educar para o trabalho em atividades do comércio de bens, serviços e turismo.

VISÃO

Art. 3º. Ser a Instituição brasileira que oferece as melhores soluções em educação profissional, 
reconhecida pelas empresas.

VALORES

Art. 4º. Transparência, inclusão social, excelência, inovação, atitude empreendedora, 
desenvolvimento sustentável, educação para autonomia.

CONCEPÇÃO EDUCACIONAL

Art. 5º. A Educação Profissional do SENAC AL está em conformidade com a legislação do MEC 
e normativas do SENAC Departamento Nacional (DN), derivando-se destes o Projeto Político 
Pedagógico e o Regimento Escolar. 

Parágrafo Único. Todas as ações instrucionais devem estar em sintonia com o Projeto Político 
Pedagógico e o Regimento Escolar do SENAC, as quais farão uma interlocução constante com a 
missão e visão desta instituição.



Art. 6º. Reconhecer e valorizar a diversidade e ter como premissa os princípios da educação 
inclusiva, contribuindo para a profissionalização de pessoas com deficiência, transtornos globais 
do desenvolvimento e altas habilidades, de pessoas em regime de acolhimento ou internação e em 
regime de privação de liberdade, assim como de povos indígenas, quilombolas e populações do 
campo.

ORGANIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DO SENAC

Art. 7º. A Educação Profissional no SENAC é promovida por meio de cursos, programas e ações 
extensivas que se organizam por eixos tecnológicos, que são:
I. Ambiente e Saúde;
II. Controle e Processos Industriais;
III. Desenvolvimento Educacional e Social;
IV. Gestão e Negócios;
V. Informação e Comunicação;
VI. Infraestrutura;
VII. Produção Alimentícia;
VIII. Produção Cultural e Design;
IX. Recursos Naturais;
X. Segurança;
XI. Turismo, Hospitalidade e Lazer.

TÍTULO II - DA FILOSOFIA

Art. 8º - Dos Princípios Éticos
I. A atuação da Instituição junto à sociedade busca atingir níveis crescentes de competitividade 
sem descuidar da responsabilidade social, que é traduzida pela valorização dos colaboradores 
enquanto seres humanos, dando prioridade às questões de saúde, bem-estar social, segurança, 
preservação do meio ambiente e pela sua contribuição ao desenvolvimento das atividades a que 
se propõe.
II. As informações veiculadas internamente aos colaboradores devem ser verdadeiras, visando 
uma relação de respeito e transparência. 
III. As atividades e assuntos particulares dos colaboradores são invioláveis, desde que não 
prejudiquem a sua imagem e os interesses sociais e estratégicos da Instituição. 
IV. As decisões da Instituição contemplam a justiça, a legalidade, a competência e a honestidade 
e devem promover práticas de gestão que fortalecem a motivação, comprometimento com os 
princípios morais que garante a integridade, respeitando os limites e os direitos das pessoas e da 
empresa.

Art. 9º - Das Pessoas
I. Imprescindível à empresa. O SENAC/AL investe em seus colaboradores, proporcionando o 
crescimento pessoal e profissional.
II. Todos os colaboradores, sem distinção, devem colaborar, de forma eficaz à realização dos fins 
da Entidade.



III. Harmonia, cordialidade, respeito e espírito de compreensão devem predominar nos contatos 
estabelecidos independentemente de posição hierárquica. 
 
Art. 10º - Da Integridade e Sigilo Profissional
I. O SENAC/AL é norteado por princípios e valores éticos, com altos padrões de justiça, honestidade, 
integridade profissional e pessoal, elementos estes que compõem todas as ações da Instituição, 
garantindo aos seus colaboradores veracidade, sigilo e discrição nas informações prestadas. 
II. O sentido de equipe deve predominar na execução de tarefas à realização dos objetivos da 
Entidade. 

Art. 11 - A Direção Regional via Coordenação de Recursos Humanos procura, sempre que solicitada 
e julgar conveniente, colaborar na solução de problemas e questões de ordem pessoal, familiar e 
moral dos colaboradores, com respeito e absoluto sigilo. 

Parágrafo Único. As relações de trabalho devem ser baseadas na honestidade e respeito, com 
profissionalismo e postura ética, prezando o trabalho em equipe e o clima organizacional.  Não 
sendo permitido:
I. Difamação, maledicência ou comentários sobre conduta ou desempenho profissional.
II. Omitir informações que dificultem e impeçam o desenvolvimento de atividades.
III. Compartilhar informações de caráter sigiloso.

CAPITULO II
PARTE I - DO CÓDIGO DE CONDUTA

TÍTULO I – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 12- O presente documento é um conjunto de regras que orientam e disciplinam o comportamento 
de todos aqueles que compõem o SENAC/AL, valorizando a reflexão e a ética como forma de aprimorar 
comportamentos e atitudes, uma vez que seus colaboradores (leia-se como tal, empregados e 
estagiários) são considerados como legítimos representantes da Instituição, reconhecendo-os 
como seus agentes éticos por excelência.

Parágrafo Único. As normas aqui estabelecidas se propõem a evitar tanto condutas impróprias 
quanto eventuais interpretações errôneas de ambas as partes.

I.  A Instituição e seus colaboradores devem agir de acordo com o Código de Conduta, porquanto 
nele estão descritas as regras de comportamento fundamentadas em princípios éticos tais como a 
honestidade, a dignidade, o respeito, a lealdade, o decoro, o zelo, a eficácia, a transparência e a 
consciência.

Art. 13 - São também os Princípios Constitucionais e Educacionais que embasam toda a conduta 
da Instituição, sendo ambos comuns a todos no exercício da justiça, responsabilidade, confiança 
e respeito; e que devem ser observadas independentemente de cargo ou função que porventura 
ocupem de forma a tornar-se um padrão de relacionamento interno e externo.



Parágrafo Único. O exercício compartilhado diariamente dos Princípios Constitucionais, 
Educacionais e de conduta só confirma um sucesso duradouro e consolida a imagem de uma 
Instituição séria e ética em busca de alcançar seus objetivos.

Art. 14 - Compreendidos como um conjunto de referências filosóficas e pedagógicas os princípios 
educacionais explicitam o entendimento do Senac sobre aspectos centrais à prática pedagógica e 
são assim considerados:

I. Filosóficos: Ser Humano, Mundo, Trabalho e Educação.
II. Pedagógicos: Escola, Currículo, Metodologia, Estudante, Docente e Avaliação.

Parágrafo Único. Cada indivíduo tem seu padrão próprio de valores, tornando-se imperativa a 
compatibilização dos seus valores individuais com os valores próprios e a filosofia da Instituição.
 
Art. 15 - Dos objetivos propostos.
I. Ser uma referência, formal e institucional para a conduta pessoal e profissional de todos os 
colaboradores, independentemente do cargo ou da função que ocupem,
II. Viabilizar um comportamento ético pautado em valores a serem incorporados por todos. 
III. Reduzir a subjetividade das interpretações pessoais sobre princípios morais e éticos. 
IV. Fortalecer a imagem da Instituição e dos seus colaboradores junto à sociedade como um todo. 

TÍTULO II - DAS OBRIGAÇÕES E DEVERES MÚTUOS

Art. 16 - Quanto a Instituição: 
§ 1º.  No gerenciamento de desempenho, junto aos seus colaboradores tem a obrigação de:
I. Tratar com respeito, em igualdade de condições, seus colaboradores sem qualquer discriminação;
II. Oferecer condições de trabalho adequadas;
III. Garantir segurança, oferecendo as condições e equipamento necessários para o cumprimento 
das funções;
IV. Garantir um ambiente de trabalho adequado, visando a segurança, higiene, saúde e bem-estar 
de todos os que atuam em suas dependências. 
V. Garantir a transparência nos processos de recrutamento, seleção, desenvolvimento, avaliação 
de desempenho e desligamento;
VI. Adotar um processo transparente de gerenciamento de desempenho, com orientação individual 
ao colaborador sobre assuntos que, direta ou indiretamente, afetem seu trabalho. 
VII. Garantir aos seus colaboradores o direito de conhecer os critérios de progressão funcional e a 
sua avaliação decorrente desses critérios. 
VIII. Proibir toda forma de discriminação relativa à raça, cor, sexo, religião, idade ou qualquer outra 
classificação protegida por leis federais, estaduais ou municipais.

§ 2º. Quanto às informações pessoais e funcionais é dever da Instituição: 
I. Reconhecer como legítimos e respeitar os direitos individuais dos colaboradores, sempre 
compatibilizados com o bem-estar coletivo da Instituição. 
II. Reconhecer o esforço dos colaboradores para melhorar o resultado do trabalho, incentivando-os 
e valorizando o seu desempenho profissional. 
III. Assegurar que informações pessoais, inclusive médicas e sobre benefícios, fiquem restritas ao 



próprio colaborador, a Coordenação de Recursos Humanos e Coordenação de Departamento de 
Pessoal. As solicitações, análises e repasses dessas informações somente serão feitas por quem 
tiver legitimidade para tanto, nos exatos termos da legislação e disposições normativas e de acordo 
com orientação da área jurídica da Instituição. 
IV. Garantir ao colaborador acesso às suas informações funcionais.
V. Assegurar aos seus colaboradores o direito de solicitar e receber esclarecimentos sobre seus 
direitos e vantagens. 

Art. 17 - Quanto aos colaboradores.
§ 1º.  No exercício do cargo ou função, são deveres e obrigações dos colaboradores: 
I. Buscar o melhor resultado global nas atividades da Instituição, mantendo sempre uma atitude 
transparente, de respeito e colaboração com os colegas de trabalho e o interesse público. 
II. Exercer suas funções e autoridade com espírito empreendedor, sempre buscando superar 
desafios. 
III. Não usar cargo, função, atividade, facilidades, posição e influência com o fim de obter qualquer 
favorecimento para si ou para outrem. 
IV. Não criar dificuldades artificiais no exercício de seu cargo, função ou atribuição, com o objetivo 
de supervalorizar a sua atuação profissional. 
V. Exercer suas atribuições com perfeição e rapidez, procurando resolver situações procrastinatórias, 
com o fim de evitar danos ao usuário bem como eliminar situações que levem a erros ou a atrasos 
na prestação de serviço. 
VI. Não deturpar o teor de qualquer documento, informação ou dados. 
VII. Promover ações que possibilitem melhorar a comunicação interna. 
VIII. Agir com espírito de cooperação e cordialidade no trato com os demais colaboradores e público 
externo;
IX. Enfatizar a integração e o desenvolvimento de trabalho em equipe. 
X. Estimular o envolvimento de todos na realização dos objetivos sociais e estratégicos da Instituição.
XI. Repassar informações de interesse público, quando devidamente autorizados pela 
Administração, de forma isonômica a todos os interessados, pautando-se em procedimentos e 
análises fundamentados. 
XII. Não divulgar informações estratégicas e de caráter sigiloso. 
XII. Não pleitear, provocar, sugerir ou aceitar qualquer tipo de ajuda financeira, gratificação, prêmio, 
comissão, doação, presente ou vantagem de qualquer espécie, para si, ou para seus familiares, 
como também para qualquer outra pessoa no exercício de suas atividades profissionais. 
XIII. Zelar pela segurança da informação, não disseminando mensagens que possam trazer prejuízo 
à Instituição, considerando que o correio eletrônico se destina a assuntos pertinentes ao trabalho. 
XIV. Não expor colaboradores e/ou questões internas a terceiros, sejam esses fornecedores, alunos 
e clientes em geral, buscando sempre resolver internamente as dificuldades.
XV. O colaborador deverá remeter as demandas alheias à sua atribuição, ao setor competente sem 
que exponha a instituição ou tome partido da questão a ser resolvida.
XVI. Apresentar-se de forma adequada, no local de trabalho, lembrando sempre que o colaborador 
é o cartão de visita a Instituição.

§ 2º. No relacionamento com superiores hierárquicos e colegas, são deveres dos 
colaboradores: 
I. Agir de forma cortês, com disponibilidade e atenção a todas as pessoas as quais se relacionam, 
respeitando as diferenças individuais. 



II. Agir sempre de forma leal para com seus colegas e superiores hierárquicos, reconhecendo neles 
os méritos relativos aos trabalhos por eles desenvolvidos. 
III. Não prejudicar a reputação de seus colegas e superiores hierárquicos por meio de falso 
testemunho, informações não fundamentadas ou qualquer outro subterfúgio. 
IV. Estimular a manifestação de ideias, quando alinhadas com os objetivos estratégicos da Instituição. 
V. Promover o bem-estar de todos, sem preconceitos quanto a: origem, religião, política, raça, sexo, 
cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. 
VI. Não tolerar ameaças ou assédios de qualquer tipo, devendo o sujeito da ação ser sempre 
denunciado à Direção, de maneira fundamentada. 
VII. Não submeter colega e/ou subordinados a situações de assédio moral (entendido como o 
ato de desqualificar reiteradamente, por meio de palavras, gestos ou atitudes, a autoestima, a 
segurança ou a imagem do colaborador em função do vínculo hierárquico). 
VIII. Considerar as críticas construtivas como uma demonstração de lealdade à Instituição e aos 
colegas. 
IX. Informar previamente as entradas e saídas antecipadas ou trabalho extraordinário, as quais 
terão que ser aprovadas pela chefia imediata.

§ 3º. Quanto ao ambiente de trabalho, os colaboradores devem: 
I. Notificar os setores responsáveis sobre quaisquer ocorrências que possam oferecer risco à saúde 
e/ou integridade física sua ou de seus colegas. 
II. Preservar o patrimônio da Instituição, traduzido em termos de equipamentos, materiais, 
informações tecnológicas e estratégicas e facilidades operacionais.

CAPÍTULO III
PARTE II - DO REGULAMENTO INTERNO

TÍTULO I – DA INTEGRAÇÃO NO QUADRO DE COLABORADORES
DA AR/SENAC/AL

Art. 18 - O presente Regulamento integra o contrato individual de trabalho. A ação reguladora nele 
contida estende-se a todos os colaboradores, sem distinção hierárquica, e supre os princípios 
gerais de direitos e deveres contidos na Consolidação das Leis do Trabalho.

Parágrafo Único. A obrigatoriedade de seu cumprimento permanece por todo o tempo de duração 
do Contrato de Trabalho, não sendo permitido a ninguém, alegar seu desconhecimento.
Art. 19 - Da Habilitação
Parágrafo Único. Os cargos de natureza permanente serão promovidos por meio de provas de 
habilitação, através de processo seletivo, obedecendo aos requisitos da Resolução SENAC vigente, 
mediante aprovação do Presidente do Conselho Regional.

Art. 20 - A admissão dos cargos permanentes e das funções de confiança dar-se-á por:
a) Admissão;
b) Nomeação; 
c) Designação;
d) Promoção;
e) Ascensão.



Art. 21 – Da Admissão
§ 1º. A admissão no quadro de pessoal da DR/SENAC/AL dependerá sempre:
I. Da existência de vaga na lotação numérica dos respectivos cargos;
II. Do preenchimento, pelo candidato dos requisitos exigidos para a ocupação do cargo;
III. Da aprovação pela Direção Regional e aquiescência do Presidente do Conselho Regional

§2º. A admissão será feita mediante contrato individual de trabalho, com registro na Carteira de 
Trabalho e Previdência Social – CTPS, desde que se encontrem satisfeita os requisitos disposto na 
Resolução SENAC vigente.

Art. 22 - O colaborador é contratado para executar as atribuições do cargo disposto na Portaria 
de admissão, estando de acordo com eventuais transferências de setor compatíveis com o cargo 
ocupado.

Parágrafo Único. O colaborador poderá usar do direito a recusa, quando a indicação for destinada 
para ocupação do cargo de confiança. 

Art.23 - Da Nomeação.
I. A nomeação é o ato de provimentos de cargo em comissão por pessoa não integrante do quadro 
de pessoal da Entidade.
 
Art.24 - Da Designação.
I. A designação é o ato de provimentos de cargo em comissão ou função de confiança por ocupante 
do quadro permanente de pessoal da Entidade.
a) O colaborador designado para ocupar o cargo de comissão, confiança ou função gratificada 
receberá o valor salarial correspondente ao cargo ocupado, ou o valor da gratificação fixada para 
a função.
b) Ao ser dispensado do cargo ocupado de comissão ou função de confiança ou gratificado, o 
colaborador retornará a função anteriormente ocupada, passando a receber os salários e outras 
vantagens fixados para o mesmo.
c) O colaborador que ocupar o cargo de comissão, confiança ou função gratificada por mais de 10 
(dez) anos de forma contínua, terá incorporado ao seu salário as vantagens percebidas nos termos 
do inciso I da Súmula 372 do TST. 

Art. 25 - Da Promoção.
I. A promoção é a progressão salarial do colaborador, segundo as normas estabelecidas no Plano 
de Cargos e Salários, pode ocorrer da seguinte forma:
a) Horizontal: Quando não houver a mudança do cargo

b) Vertical: Quando houver mudança de cargo dentro do mesmo nível.

Art. 26 - Da Ascensão.
I. A ascensão é a mudança do colaborador para outro cargo distinto mediante participação em 
processo seletivo interno/misto realizado nos termos da Resolução SENAC vigente.



TÍTULO II - DAS OBRIGAÇÕES DEVERES E RESPONSABILIDADES COMUNS
A TODOS OS COLABORADORES

Art.27 - Todo colaborador deve:
I. Cumprir os compromissos expressamente assumidos no contrato individual de trabalho, com 
zelo, atenção e competência profissional.
II. Obedecer às ordens e instruções emanadas de superiores hierárquicos.
III. Sugerir medidas para maior eficiência do serviço.
IV. Observar a máxima disciplina no local de trabalho.
V. Zelar pela ordem e asseio no local de trabalho.
VI. Zelar pela boa conservação das instalações, equipamentos e máquinas, comunicando as 
anormalidades notadas.
VII. Manter na vida privada e profissional, conduta compatível com a dignidade do cargo ocupado 
e com a reputação do quadro de pessoal da Empresa.
VIII. Usar os equipamentos de Proteção Individual (EPIs). 
IX. Usar os meios de identificação pessoal estabelecidos.
X. Informar a Coordenação de Recursos Humanos /Coordenação de Departamento de Pessoal 
qualquer modificação em seus dados pessoais, tais como: nível de escolaridade, estado civil, 
militar, aumento ou redução de pessoas na família, eventual mudança de residência, etc.
XI. Exibir o cartão de identificação e os volumes ou pacotes portados.
XII. Respeitar a honra, boa fama e integridade física de todas as pessoas com quem mantiverem 
contato por motivo de emprego.
XIII. Não beber durante o expediente, sem prejuízo das sanções disciplinares administrativas 
previstas para os infratores, assim como evitar excessos que possam comprometer a imagem da 
Instituição em eventos sociais e de mercado.
XIV. Acessar a intranet rotineiramente e manter-se atualizado sobre todos os normativos vigentes.
XV. Responder por prejuízos causados à instituição quer por dolo ou culpa (negligência, imperícia 
ou imprudência), caracterizando-se a responsabilidade por:
 a) sonegação de valores e objetos confiados.
 b) danos e avarias em materiais sob sua guarda ou sujeitos à sua fiscalização.
 c) erro doloso de cálculo contra a instituição.

§1º - A responsabilidade administrativa não exime o colaborador da responsabilidade civil ou 
criminal cabível.
§2º - As indenizações e reposições por prejuízos causados são descontadas dos salários.

TÍTULO III - DAS OBRIGAÇÕES E PROIBIÇÕES ESPECÍFICAS
DOS COLABORADORES INSTRUTORES

Art. 28 - Cabe aos colaboradores instrutores no cumprimento das suas obrigações:
I. Planejar suas aulas com antecedência dentro do Modelo Pedagógico Senac e realizar os registros 
corretos no sistema acadêmico utilizado pelo SENAC/Al.
II. Ministrar as aulas rigorosamente seguindo o Plano de Trabalho Docente (PTD) que, por 
conseguinte é baseado no plano de curso. 
O Instrutor deve ter em mente que o seu trabalho pode modificar, educar e profissionalizar o aluno. 



III. Começar e terminar a aula rigorosamente dentro do horário previsto, conforme calendário 
escolar vigente.
IV. Manter os (as) pedagogos(as) e administrativos informados do andamento das turmas e do 
número de alunos.
V. Manter o diário online rigorosamente atualizado (EM CONSONÂNCIA COM AS ORDENS 
DE SERVIÇO VIGENTES), reportando aos coordenadores pedagógicos toda e qualquer 
inconformidade ocorrida em sala de aula.
VI. Chegar ao local de trabalho com antecedência mínima suficiente para a devida organização 
antes do início da aula (Solicitar chave, controles de ar condicionado, projetor, etc) para que não 
comprometa o horário das aulas.
VII. Participar das reuniões marcadas pela diretoria, gerência e/ou coordenações e em caso de 
ausência justificar ao superior direto.
VIII. Participar rigorosamente dos treinamentos oferecidos pelo SENAC.
VIX. Preencher corretamente e com o devido zelo os relatórios requisitados pelos coordenadores.
X. Manter a sala de aula em ordem e zelar pelo material e equipamentos da Instituição, informando 
de imediato à coordenação sobre qualquer intercorrência, defeito, ou qualquer situação que impeça 
o manuseio destes.
XI. Manter o respeito pelos demais colegas.
XII. Trabalhar em conjunto, dividindo ideias com os demais colegas.
XIII. Participar dos eventos promovidos pela Instituição bem como divulgá-los junto aos alunos.
XIV. Usar o jaleco ou uniforme que lhe é entregue sempre durante as aulas. Na ausência do mesmo, 
os instrutores deverão usar roupas apropriadas que imponha respeito, sendo terminantemente 
proibido o uso de shorts, minissaia ou calçando chinelos.

Art. 29 - Aos colaboradores Instrutores é proibido:
I. É terminantemente proibido relacionamento amoroso entre instrutor e aluno, particularmente ao 
menor de 18 anos.
II. É proibido que filhos de instrutores sejam alunos dos seus pais, eles deverão estudar em turmas 
com outros instrutores.
III. Divulgar junto aos alunos informações inadequadas.
IV. Realizar leitura de jornais e/ou revistas em ambientes pedagógicos, exceto em casos que sejam 
utilizados a fim de contribuir para o desenvolvimento das atividades educacionais.
V. Utilizar o aparelho de telefone dentro da sala de aula.
VI. Participar de cenas amorosas e ou agressivas nas dependências da Instituição.
VII. Consumir bebida alcoólica antes ou durante a jornada de trabalho.
VIII. Receber pessoas estranhas ou visitas particulares durante as aulas.
IX. Fumar nas dependências da empresa.
X. Lanchar ou permitir lanches na sala de aula.
XI. Realizar a impressão de arquivos para assuntos pessoais.
XII. Utilizar o material fornecido pelo SENAC para fins particulares. 
XIII. Utilizar material didático de outra instituição em sala de aula, bem como material de cunho 
pessoal sem a aprovação da Assessoria de Educação Profissional;
XIV. Desrespeitar seus superiores ou colegas de trabalho.
XV. Usar uniforme amassado, sujo manchado ou rasgado.
XVI. Utilizar materiais considerados inadequados para ministrar as aulas tais como: (fotos, material 
pornográfico, político, religioso, racista).
XVII. Utilizar o equipamento da instituição para fins não profissionais e didáticos.
XVIII. Utilizar softwares não autorizados ou piratas nos equipamentos da instituição. 



§ 1º O uniforme/jaleco será fornecido ao instrutor gratuitamente pelo SENAC, cabendo a este zelar 
e permanecer sob seus cuidados.
a) A reposição do uniforme/jaleco ocorre preferencialmente uma vez por ano, salvo motivo 
devidamente comprovado.
b) A entrega de uniforme/jaleco e o controle de entrega dos mesmos é de responsabilidade da 
coordenação da área.

TÍTULO IV - DAS PROIBIÇÕES COMUNS AOS COLABORADORES

Art. 30 - É expressamente proibido: 
a) Ingressar ou permanecer em setores estranhos ao serviço, salvo por fator importante e ordem 
expressa.
b) Ocupar-se de qualquer atividade que possa prejudicar os interesses de serviço, bem como a 
utilização de máquinas, computadores, telefones, etc., disponíveis no ambiente de trabalho, para 
uso pessoal, sem autorização superior.
c) Promover algazarra, brincadeiras e discussões durante a jornada de trabalho. 
d) Usar palavras ou gestos impróprios à moralidade e respeito, nas dependências da Entidade. 
e) Fumar no ambiente interno e em locais proibidos.
f) Retirar do local de trabalho, sem prévia autorização, qualquer equipamento, objeto ou documento. 
g) Propagar ou incitar a insubordinação ao trabalho.
h) Usar cartão de visita profissional não autorizado pela empresa. 
i) Introduzir pessoas estranhas ao serviço, em qualquer dependência da empresa, sem prévia 
autorização.
j) Divulgar, por qualquer meio, assunto ou fato de natureza privada da Entidade. 
k) Fazer mal uso dos recursos de tecnologia da informação que lhes for disponibilizado.
l) Compartilhar as senhas de uso pessoal e intransferível utilizadas para acesso aos recursos de 
tecnologia da informação.
m) O Uso dos recursos da Rede Coorporativa de Computadores e Dados para remessa (interna/
externa de mensagens ou dados de natureza alheia as atividades profissionais).
n) Acesso a sites da WEB ou quaisquer arquivos digitais bem como sua produção e propagação 
que possuam conteúdo ilegal, pornográfico, político, religioso, racista, ou não autorizados pelo 
SENAC - AL. 
o) O acesso a sites da WEB que produzam opiniões, conceitos e outros que possam disseminar o 
ódio e a violência entrando em desacordo com as declarações do SENAC/AL, expondo as pessoas 
físicas ou jurídicas, produtos marcas ou assemelhados a execração pública, calúnia, injuria e/ou 
difamação.
p) Comercializar produtos/equipamentos/materiais/insumos de qualquer natureza nas dependências 
da Instituição.
 

TÍTULO V - DOS DIREITOS COMUNS AOS COLABORADORES

Art. 31 - São direitos dos colaborados no exercício do cargo ou função. 
I. Ser remunerado pelo trabalho extraordinário prestado a Instituição nos percentuais acordados, 
conforme Convenção ou Acordo Coletivo da Categoria.



II. O salário é depositado em conta corrente do colaborador.
III. O colaborador terá direito a 30 dias de férias após cada período de 12 meses de vigência do 
contrato de trabalho, sem prejuízo de remuneração (art. 129 CLT) O período será fixado segundo a 
conveniência da Entidade, (art. 136 CLT) ressalvadas as exceções legais.
a) Ou de 20 dias corridos com 10 dias em abono pecuniário. O período de férias deve ser 
acordado com o diretor/gerente/coordenador de cada área e ser requerido junto a Coordenação do 
Departamento De Pessoal até trinta dias (30) antes do término do período aquisitivo. 
b) As férias deverão ser efetivamente gozadas, não sendo permitida a concessão para recebimento 
apenas do valor.
IV. Décimo Terceiro Salário;
V. As Jornadas de trabalho serão de 25,30,36, 40 ou 44 horas semanais, a depender do cargo 
ocupado, com 1 ou  2 horas de intervalo, devendo ser cumprido os 15 minutos de descanso  quando  
a jornada ultrapassar as 04 (quatro) horas de trabalho( art. 71, § 1º).

Art. 32 - Das ausências legais.
§ 1º. São ausências sem prejuízo de salário e que devem ser expressamente comprovadas com a 
apresentação do documento hábil, a saber:
I. Luto.
a) Até 02 dias (dois) dias consecutivos, em caso de falecimento do cônjuge, ascendente, 
descendente, irmão ou pessoa que, declarada em sua carteira de trabalho e previdência social, 
viva sob sua dependência econômica (art. 473 CLT).
b) Apenas 01 (um) dia no caso de falecimento de sogro ou sogra. Em todos os casos a comprovação 
deverá ser feita com atestado de óbito.
II. Paternidade – 05 (cinco) dias corridos a partir do nascimento da criança ou internação da mãe. 
III. Testemunha – Comparecimento como testemunha na polícia ou Justiça, comprovada com 
apresentação de declaração emitida pelo órgão solicitante, pelo tempo que se fizer necessário.
IV. Doação de Sangue – 01 (um) dia a cada 12 (doze) meses de trabalho. 
V. Apresentação de Reservista – Sempre que for solicitado e comprovado com documento emitido 
pelo órgão militar. 
VI. Maternidade – 120 (cento e vinte) dias. 
VII. Casamento - até 05 (cinco) dias consecutivos. 
VIII. Nos horários em que estiver comprovadamente realizando prova de exame vestibular para 
ingresso em estabelecimento de ensino superior. 
IX. Atestados médicos – O SENAC AL aceitará atestados médicos de até 15 dias, desde que este 
contemple a informação do CID (Código Internacional de Doenças) até 48h após o ocorrido.

Art. 33 - Da jornada de trabalho e marcação de ponto.
§ 1º - O expediente deve ser rigorosamente observado, cabendo ao colaborador pessoalmente 
marcar o ponto no início e término da jornada, bem assim os intervalos para refeição e repouso.
§ 2º- Os eventuais enganos na marcação de ponto devem ser comunicados imediatamente a 
Coordenação do Departamento de Pessoal.

Art. 34 - Todos os colaboradores devem marcar seus horários de trabalho utilizando o relógio digital 
(ponto) existente em cada Unidade Educacional ou Posto Avançado, salvo em casos excepcionais. 
I- Na ausência do equipamento acima o colaborador deverá utilizar como marcação de ponto o 
formulário denominado de “Ponto Externo” o qual deverá ser assinado também pelo gestor imediato 
daquele colaborador.



II- O colaborador deverá registrar a marcação no relógio digital (ponto) no período compreendido de 
05 (cinco) minutos antes da jornada de trabalho e até 05 (cinco) minutos depois. (Súmula 366 TST).
a) § 1º - A marcação de ponto é pessoal, sendo expressamente proibido marcar ponto de outrem. 

Art. 35 - Das Ausências e Atrasos 
§ 1º - O colaborador que se atrasar ao serviço, sair antes do término da jornada ou faltar por 
qualquer motivo, deve justificar o fato ao seu superior imediato, verbalmente ou por escrito, quando 
solicitado.
I. A empresa cabe descontar os períodos relativos a atrasos, saídas mais cedo, faltas ao serviço e 
o consequente repouso semanal excetuada as faltas e ausências legais.
II. As faltas ilegais, não justificadas perante o superior imediato acarretará na aplicação das 
penalidades previstas no Capítulo XIV.
III. As faltas decorrentes de doença deverão ser abonadas através de Atestado Médico fornecido 
pelo Serviço Médico da Entidade ou na inexistência deste, por Médico do INSS, Médico do SESI ou 
Médico Particular, nessa ordem de prioridade.
§2º - As solicitações de abono de faltas, somente serão aceitas se as justificativas, com os 
correspondentes documentos de comprovação, forem apresentadas até 02 (dois) dias úteis após 
a data do início da ausência.
I. As faltas, quando não abonadas, acarretarão, além da perda do salário correspondente, a redução 
legal das férias, devendo ser descontadas no pagamento do salário do mês corrente, caso ocorram 
até o dia 20 (vinte) do mês, ou no pagamento do salário do mês subsequente, caso ocorram faltas 
após esta data.
Art.36 - Da Realização das Horas Extras:
I. A realização de horas extras dar-se-á quando se tornarem absolutamente necessárias e mediante 
autorização escrita do superior imediato, através do Formulário de Autorização para Horas Extras, 
observando as exigências contidas no mesmo.
II. O trabalho considerado como extra é executado fora do expediente normal, não podendo exceder 
02 (duas) horas diárias devendo ser cumprido rigorosamente o disposto no inciso III deste artigo.
III. Na execução do trabalho extra, deverá ser cumprida obrigatoriamente o intervalo de 15 (quinze) 
minutos, após a 4ª hora trabalhada. 
IV. O tempo de serviço à disposição do empregador e a remuneração das horas extras obedecerão 
a legislação vigente, bem como as normas coletivas em vigor na data da prestação de serviço.
Paragrafo Único. Do direito ao Banco de Horas:

a) Havendo horas extras poderá o colaborador fazer uso destas horas, desde que previamente 
acordado com o seu superior imediato, observando a necessidade do setor.
b) O banco de horas não será utilizado quando a hora extra trabalhada ocorrer em dias de feriados/
domingo, conforme disposto em Acordo Coletivo.
c) O pagamento do saldo armazenado em banco de horas deverá ser realizado em até 120 dias.

TÍTULO VI - DAS TRANSFERÊNCIAS E SUBSTITUIÇÕES

Art. 37– Das Transferências.
§1º - Os colaboradores que exerçam cargos de confiança e aqueles cujos contratos de trabalho 
contenham cláusulas de transferência implícita ou explícita podem ser transferidos para qualquer 
localidade do País.



§2º - O colaborador poderá ser transferido de uma direção, gerência/setor ou unidade, a critério da 
Administração Regional, independente de qualquer majoração salarial, na forma do art. 469 § 1º 
da CLT.
I - É de responsabilidade da Entidade as despesas de transferência, quando estas se derem por 
iniciativa do empregador.
II - As despesas decorrentes de transferência a pedido do colaborador ficam o seu cargo.

Art. 38 – Da substituição.
Parágrafo Único A substituição do ocupante do cargo em comissão ou confiança poderá ocorrer 
em decorrência de férias, licença, viagem ou outros motivos e será sempre regularizada através de 
portaria. 
I. Quando a substituição for igual ou superior a 15(quinze) dias, o substituto fará jus ao salário 
ou a gratificação do cargo ou função de confiança do substituído proporcionalmente aos dias da 
substituição.
II. Para as eventuais substituições oriundas dos demais cargos devem ter suas condições reguladas 
através de Ordem de Serviço vigente, observando o disposto no inciso “I” deste artigo.

TÍTULO VII - DOS BENEFÍCIOS DIRETOS E INDIRETOS

Art. 39 - Dos benefícios diretos ofertados pelo Regional Alagoas destacam-se:
§ 1º - Do Seguro de Vida.
I. É oferecido ao colaborador sem custos o seguro de vida e de acidentes pessoais através da 
Seguradora Sul América.

§2º - Dos Planos de Saúde e Odontológico.
I. Será ofertado ao colaborador duas opções de plano de saúde.
a) O Plano de Saúde UNIMED é de abrangência nacional e oferece dois tipos de acomodação: 
enfermaria e apartamento.
b) O Plano de Saúde Excelsior de abrangência regional e oferece dois tipos de acomodação: 
enfermaria e apartamento.

II. O SENAC AL propõe 04 (quatro) modalidades de descontos, a depender da faixa salarial do 
colaborador.
a) A inclusão é realizada na primeira semana de cada mês e a entrega dos cartões dar-se-á no 
início do mês posterior.
b) Inclusão de dependentes: Cônjuge; Companheiro (a) que comprove união estável, bem como 
o (a) companheiro (a) do mesmo sexo, situação esta a ser comprovada mediante declaração 
particular ou pública em cartório; filhos solteiros até 18 (dezoito) anos incompletos ou, se estudantes 
universitários, até 24 (vinte e quatro) anos de idade incompletos; filhos inválidos solteiros, condição 
comprovada mediante declaração de médico especialista; enteado, o menor sob guarda por força 
de decisão judicial e o menor tutelado. 
c) Inclusão de agregados: Pai e mãe, a vantagem se dá em obter o Plano UNIMED com o valor de 
pessoa jurídica.
d) Os colaboradores INSTRUTORES só podem inserir dependentes e/ou agregados após 06 (seis) 
meses contados da data de admissão, estando esta condicionada a análise prévia da margem 
salarial a que ele fizer jus.



e) Os colaboradores que aderirem ao Plano de Saúde em até 30 (trinta) dias contados da data 
de admissão gozam da ausência de carência. Após o transcurso deste prazo, os mesmos ficarão 
sujeitos aos seguintes prazos de carência: 24 (vinte e quatro) horas para os casos de urgência e 
emergência; 30 (trinta) dias para consultas e exames simples; 10 (dez) meses para partos e 180 
(cento e oitenta) dias para os demais casos.
f) Em caso de desligamento sem justa causa, é assegurado do direito de manter-se como beneficiário, 
nas mesmas condições de cobertura assistencial de que gozava quando da vigência do contrato 
de trabalho.
g) O Plano odontológico ofertado é o UNIODONTO, podendo incluir dependentes. Para o colaborador 
Instrutor, a solicitação de adesão de dependentes deverá ser realizada após os 06 (seis) meses da 
data de contratação, mediante verificação da margem salarial.

§ 3º: Da exclusão dos agregados.
A ausência de pagamento dos benefícios relativos aos Planos de Saúde que envolvem os agregados 
e dependentes acarretará na exclusão automática após decorrem 02 meses consecutivos.

§4º- Do Auxílio Educação
a) O SENAC/AL oferece ao colaborador auxilio educação, através do Programa de Educação 
Corporativa. Contudo, o acesso ao mesmo só poderá ocorrer após 06 (seis) meses, contados da 
data de admissão. Vale ressaltar que a concessão dependerá da disponibilidade da verba destinada 
para tal fim associado aos requisitos informados na Portaria ou Ordem de Serviço vigente.

§5º - Do Benefício da Refeição:
a) O SENAC/AL oferece ao colaborador Administrativo e Instrutor que exercer suas atividades na 
Instituição o beneficio da refeição, cujas condições estão descritas em portaria ou ordem de serviço 
vigente, definindo todos os critérios para obtenção do beneficio, bem como descontos a serem 
efetuados. 

§6º - Do Adicional por Tempo de Serviço

a) O SENAC concederá aos seus empregados, adicional por tempo de serviço de 5% (cinco por 
cento) a cada 10 (dez) anos de efetivo exercício, incidentes sobre salário base dos mesmos, 
conforme estabelecido em Acordo Coletivo junto ao sindicato da classe.
§7º - Da Licença pelo INSS
a) O SENAC concederá ao empregado em licença pelo INSS, por acidente ou doença, uma 
complementação salarial, pagando a diferença entre o percebido pelo empregado quando em 
atividade e o benefício concedido pelo órgão beneficiário, pelo prazo de 06 (seis) meses, a partir 
do início do auxílio doença.

Art. 40 - Dos benefícios indiretos ofertados pelo Regional Alagoas destaca-se:
§1º- Da associação ao SESC
a) O colaborador e seus dependentes legais poderão associar-se ao SESC e desfrutar dos serviços 
oferecidos por aquela instituição. 
 
§2º - Da possibilidade do empréstimo consignado em folha de pagamento.
a) O SENAC AL possui convênio com duas instituições financeiras que oferecem empréstimos com 
taxas de juros mais baixas.
b) Para utilizar o benefício, o colaborador precisa ter contrato de trabalho de no mínimo 12 (doze) 



meses. A solicitação deve ser feita a Coordenação de Departamento de Pessoal, a qual deverá 
verificar a margem salarial do colaborador, que não deverá ultrapassar 30% do salário liquido.

§3º - Do Convênio Redemed.
a) O benefício ofertado ao colaborador associado à Assenal com limite inicial no valor de R$ 100,00 
(cem reais) que poderá ser aumentado conforme solicitação, e mediante verificação da margem 
salarial.

TÍTULO VIII - DOS BENEFÍCIOS GARANTIDOS POR LEI

Art.41 - Entre os benefícios garantidos por lei ao colaborador destaca-se:
I. Do Auxilio Doença:
a) Se, por motivo de doença, o colaborador precisar se afastar do trabalho por mais de 15 dias, 
poderá valer-se do instituto denominado auxílio-doença. Contudo, os 15 dias iniciais serão pagos 
pela empresa, e só a partir do 16º (décimo sexto) dia, o pagamento será realizado pela Previdência 
Social.
b) Para ter direito ao benefício, o trabalhador terá de contribuir para a Previdência Social, por no 
mínimo 12 (doze) meses. Esse prazo não será exigido em caso de acidente de qualquer natureza 
(por acidente de trabalho ou fora dele) ou de doença profissional ou do trabalho.

II. Do Acidente de Trabalho:
a) O acidente de trabalho, assim considerado é aquele que ocorre no local, durante o expediente, 
ou durante o trajeto do colaborador de sua residência para o trabalho ou vice-versa.
b) Deixa de caracterizar-se como acidente de trabalho, o acontecimento ocorrido quando o 
colaborador, por interesse próprio, tenha interrompido ou alterado o trajeto mencionado acima. 
Em caso de acidente de trabalho, a CDP deverá ser comunicado imediatamente para que sejam 
tomadas as providências necessárias.

III. Do Salário Maternidade:
a) É um benefício oferecido pela Previdência Social à colaboradora grávida, que receberá seu 
salário integral durante 120 (cento e vinte) dias, período em que deverá permanecer afastada do 
trabalho. 

IV. Do Salário Família:
a) Benefício pago aos colaboradores com salário mensal enquadrado na tabela previdenciária 
vigente para auxiliar no sustento dos filhos de até 14 anos de idade ou inválidos de qualquer idade. 

V. Do FGTS – Fundo de Garantia por Tempo de Serviços:
a) O FGTS corresponde a 8% da remuneração de cada colaborador e é depositado mensalmente 
pela FIA em uma conta específica para esse fim. Há ainda algumas outras situações que permitem o 
saque dos recursos, como no caso de doença grave, aposentadoria ou falecimento do trabalhador.

VI. Do vale Transporte.
a) De acordo com a Lei 7.418/1985, é descontado apenas 6% do salário base em folha de pagamento 
referente a gastos com transporte.



TÍTULO IX - DAS TRANSGRESSÕES DISCIPLINARES E PENALIDADES

Art. 42 - Constitui transgressão disciplinar a prática dos atos enumerados nos artigos 158, parágrafo 
único e 482 da Consolidação das Leis Trabalhistas, assim como o não cumprimento dos deveres e 
obrigações previstas neste Código de Conduta e Regulamento de Pessoal bem como em todos os 
atos normativos complementares existentes ou que venham a ser baixados.

§1º- Será também considerada como transgressão disciplinar toda e qualquer conduta abusiva 
(gestos, palavras, escritos, comportamentos, atitudes, etc.) que, intencional e frequentemente, 
fira a dignidade e a integridade física ou psíquica de uma pessoa, ameaçando seu emprego ou 
degradando o clima de trabalho. 

§2º- Será considerada ainda transgressão disciplinar o mau uso dos recursos de tecnologia da 
informação, WEB, aplicativos afins, telefones (fixos e celulares) fax, fotocopiadoras, serviços de 
malote, correios que são disponibilizados pelo Regional Alagoas, bem como a emissão de opiniões 
que visam denegrir a imagem da instituição e de seus colaboradores. 

Art. 43 - Aos colaboradores transgressores das normas contidas neste Código de Conduta e 
Regulamento de Pessoal aplicam-se as penalidades seguintes: 
I. Advertência verbal;
II. Advertência escrita;
III. Suspensão; e
IV. Demissão, por justa causa. 

§1º - Na aplicação das penalidades, que poderão ou não obedecer a qualquer gradação ou ordem, 
serão consideradas a natureza e a gravidade da infração cometida, os danos que nela provierem a 
AR/AL, bem como circunstâncias atenuante e os antecedentes.

§2º - Ao colaborador penalizado será dado o direito a ampla defesa e ao contraditório, para que no 
prazo de 05(cinco) dias úteis possa recorrer da decisão mediante documentação fundamentada e 
direcionada ao superior hierárquico por via Comissão de Sindicância se for o caso.

§3º - As penalidades aplicadas serão anotadas nos assentamentos da ficha funcional do colaborador 
e serão canceladas após o decurso de 05(cinco) anos de efetivo exercício e se o colaborador não 
reincidir em nova infração disciplinar neste período.  

Art. 44 - As penalidades são aplicadas e devidamente fundamentadas, segundo a gravidade da 
transgressão, pela Gerência/Direção imediata, e depois enviada a Coordenação de Departamento 
de Pessoal para arquivamento na pasta funcional do referido colaborador.

Art. 45 - Em caso de demissão por justa causa, as chefias imediatas elaboram relatório escrito e 
circunstanciado e após conhecimento e aprovação da Gerência e Diretores, será encaminhado a 
Coordenação de Recursos Humanos para as providências Legais.
 
Parágrafo Único. O mesmo procedimento aplicar-se-á nos procedimentos relativos aos 
desligamentos que ocorrerem sem justa causa.



TÍTULO X - DO PROCESSO ADMINISTRATIVO E DISCIPLINAR

Art. 46 - É um instrumento destinado a apurar as responsabilidades do colaborador por infração 
praticada no exercício de suas atribuições ou que tenha relação com as atribuições do cargo em 
que se encontre.

Art. 47 - O processo administrativo será conduzido por uma comissão composta por 05(cinco) 
colaboradores, na condição de 03(três) membros efetivos e 02(dois) titulares, designados pelo 
Presidente do Conselho, que indicará dentre eles o seu presidente.

Art. 48 - A Comissão de Sindicância será responsável pela apuração das irregularidades dos fatos 
praticados, e da conclusão pode resultar:
I. Arquivamento;
II. Aplicação direta das penalidades previstas no artigo 37 deste Regulamento;

Paragrafo Único. Após a abertura da sindicância a Comissão terá um prazo de 30(trinta) dias 
para concluir seus trabalhos, podendo ser prorrogado por igual período apenas uma vez se houver 
necessidade.

CAPÍTULO IV
TÍTULO XI - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 49 - Os colaboradores devem observar o presente Código de Conduta e Regulamento de 
Pessoal, Resoluções, Portarias, Ordem de Serviço, Avisos, Comunicados e outros instrumentos 
normativos expedidos pela direção da Entidade.

Art. 50 - Em nenhuma hipótese a admissão poderá recair sobre parentes até o 3º grau civil (afim 
ou sanguíneo) do Presidente, ou dos membros do Conselho (efetivos e suplentes) do Conselho de 
Representantes e do Conselho Fiscal dos Conselhos Nacionais e das Regionais das Federações, 
do SESC/SENAC bem como dirigentes de entidades sindicais ou civis patronais ou de empregados.

Parágrafo Único. A proibição é extensiva nas mesmas condições aos parentes de funcionários dos 
órgãos do SENAC/ SESC e Federação do Comércio.

Art. 51 - Cada colaborador recebe um exemplar do presente Código de Conduta e Regulamento 
de Pessoal e declarando, por escrito, tê-lo recebido, lido e estar de acordo com todos os seus 
preceitos. 

Art. 52 - Cabe ao Presidente do Conselho Regional, interpretar este Código de Conduta e 
Regulamento de Pessoal e suprir suas eventuais omissões, podendo delegar os poderes que lhe 
são próprios, mediante ato específico.

Paragrafo Único. Poderá ainda nos casos omissos ou não previstos no Código de Conduta e no 
Regulamento de Pessoal, serem resolvidos pela Entidade à luz da CLT, legislação do MEC (LDB), 
CODEPE e legislação complementar pertinente.



Art. 53 - O presente Código de Conduta e Regulamento de Pessoal pode ser substituído por outros 
sempre que a Entidade julgar conveniente, em consequência de alteração na legislação social.

Art. 54 - Este Código de Conduta e Regulamento de Pessoal poderá ser atualizado no período não 
superior a   2 anos contados da data da sua aprovação.
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UNIDADES EDUCACIONAIS

UNIDADE  POÇO
Rua Pedro Paulino, 77 - Poço, Maceió

2122-7858

UNIDADE FERNANDES LIMA
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