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ANEXO III - Termo de Responsabilidade e Compromisso
Título do Projeto: ________________________________________________
Nome
completo
do
solicitante/pesquisador
responsável:
_______________________________________________________________
RG: __________________________ CPF: ____________________________
Endereço: (rua, avenida) _________________________________ nº.: ______
bairro: ____________________ cidade _______________________________
CEP: ______________________________
UF:___________________
O pesquisador responsável, retro qualificado, se declara ciente e de acordo:
a) de todos os termos do presente instrumento, assumindo toda e qualquer
responsabilidade por quaisquer condutas, ações ou omissões que importem na não
observação do presente e consequente violação de quaisquer dos itens abaixo
descritos, bem como por outras normas previstas em lei, aqui não especificadas;
b) de que os dados e arquivos a ele fornecidos deverão ser usados, guardados e
preservados em sigilo e que eventual divulgação dos dados deverá ser feita em estrita
observação aos princípios éticos de pesquisa, resguardando-se ainda aos termos da
Constituição Federal de 1988, especialmente no tocante ao direito a intimidade e a
privacidade dos consultados;
c) de que as informações constantes nos dados ou arquivos a ele disponibilizados
deverão ser utilizadas apenas e tão somente para a execução e pesquisa do projeto
acima descrito, sendo vedado o uso em outro projeto, seja a que título for, salvo
expressa autorização em contrário do responsável devidamente habilitado da CGT;
d) de que as pesquisas que envolvam sujeitos, o pesquisador deverá recolher a
assinatura desses por meio do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, sendo que
nos casos em que os sujeitos forem crianças e adolescentes (com idade inferior a 18
anos), deverá conter no Termo a assinatura do Responsável Legal;
e) dos prazos informados no Manual de Pesquisa;
f) do compromisso da devolutiva de uma cópia da pesquisa final à Coordenação da
Gestão do Trabalho, para posterior arquivamento no CEDOC desta Secretaria;
g) de que eventuais informações a serem divulgadas, serão única e exclusivamente
para fins de pesquisa científica, sendo vedado uso das informações para publicação em
quaisquer meios de comunicação de massa que não guardem compromisso ou relação
científica, tais como televisão, jornais, periódicos e revistas, entre outros aqui não
especificados.
Vitória, _____ de __________ de 2_____.

___________________________________________________
Assinatura do pesquisador responsável

