
 

DOCUMENTO 
Data Revisão 

20/07/2021 2.5 

Código de Conduta 
Classificação da Informação Página 

Livre 1 de 5 
 

WWW.PROATIVARH.COM.BR 

CÓDIGO DE CONDUTA – PROATIVA RH 
 
A Proativa RH iniciou suas atividades em 1994 com o propósito de servir a 

sociedade no mercado de trabalho; atuamos na Prestação de Serviços de Atração 

& Seleção nas contratações efetivas, inclusive PCDs; profissionais temporários e 

Terceiros. 

No presente documento, tornamos público nosso Código de Conduta, constituído 

por um conjunto de normas adotadas por todos nós colaboradores da Proativa e, 

desta maneira, confirmamos nosso comprometimento com a transparência, 

integridade, conformidade com a legislação vigente e com as regulamentações 

do nosso segmento de atuação. 

 
Normas de Conduta no Atendimento dos Clientes  

 
• Manter em nosso quadro de colaboradores, profissionais capacitados no uso 

de técnicas modernas/tecnológicas, credenciados e comprometidos com a 

entrega de serviços de alto nível de aderência às solicitações e cumprimento 

dos prazos acordados. 

• Orientar e propor formatos de contratação, técnicas e critérios de atração/ 

seleção que melhor atendam às necessidades do cliente. 

• Garantir que a cada etapa do atendimento, a Marca, os Valores dos clientes 

sejam expressos de forma plena e fiel. 

• Manter o compromisso da prática profissional justa, idônea e responsável com 

a legislação vigente, com a sociedade e com o meio ambiente. 

•  A cada etapa do processo estabelecer conexões de lealdade e transparência 

que permitam troca de informações, ajustes e melhorias e principalmente a 

construção de laços de confiança com nossos clientes. 

• Prover nossos clientes de um sistema de informações contínuo, preciso e 

atualizado. 

• Garantir o cumprimento da diretriz da nossa empresa referente à repressão 

da corrupção e suborno, ou seja, com o rigor da Lei 12.846 Brasileira 
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Anticorrupção. A Proativa RH não permite que seus colaboradores aceitem ou 

forneçam presentes ou doações que possam ser interpretados como 

favorecimento às relações comerciais ou no andamento dos processos 

seletivos. 

• Garantir o rigor no cumprimento da Lei de Proteção de Dados LGPD, desde a 

coleta, a classificação, o processamento, o armazenamento, e principalmente 

a transferência de dados empresariais; assegurando o sigilo de informações e 

manutenção da privacidade; inclusive da imagem. 

• Não permitir de maneira alguma a realização de processos seletivos que 

considerem como candidatos menores de idade, bem como de processos 

seletivos que indiquem, mesmo que de forma indireta, o trabalho escravo. 

• Assegurar que os processos de seleção não incorram em “conflito de 

interesses”, ou seja, a Proativa RH não permite que sejam considerados 

candidatos; familiares ou amigos dos nossos colaboradores e, desta forma, 

preservar a confiabilidade dos processos. 

• Garantir o absoluto sigilo das informações, mantendo a confidencialidade com 

relação as informações a respeito dos métodos e processos, soluções 

tecnológicas, e todas e quaisquer informações dos clientes. 

• Garantir contratualmente aos nossos clientes a não abordagem e ou convite 

de seus funcionários para participação em processos seletivos em outros 

clientes, prática conhecida como "off-limits".  

• Avaliar o grau de satisfação dos clientes no Pós-vendas e propor melhorias no 

atendimento dos mesmos. 

 
Normas de Conduta no Atendimento de Candidatos 

 
• Garantir que todas as informações das vagas em aberto, divulgadas (sites, 

redes sociais, entre outras) sejam verdadeiras e atualizadas. 
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• Todos os compromissos agendados com clientes e ou candidatos nas etapas 

do processo, devem ser cumpridos; caso não seja possível os mesmos deverão 

ser avisados com antecedência. 

• Nas entrevistas ou outras etapas do processo identificar as expectativas dos 

candidatos e analisar o quanto poderão ser atendidas pela oportunidade de 

trabalho oferecida. 

• Promover a Inclusão de Profissionais com Deficiência (PCDs) e estrangeiros 

(refugiados), bem como, proporcionar oportunidades iguais de elegibilidade 

nos processos, independente das diferenças étnicas, de identidade de gênero 

e de opção religiosa. 

• Não permitir de maneira alguma a realização de provas práticas presenciais 

com duração maior do que a permitida pela legislação vigente.  

• Não propor nenhuma atividade de avaliação (entrevista, teste, dinâmica de 

grupo) que possa causar constrangimento ou pressão psicológica.  

• Garantir o sigilo das informações pessoais dos candidatos que o selecionador 

considerar confidenciais e que de alguma maneira não impliquem na 

recomendação ou não recomendação do profissional.  

• Garantir aos candidatos que não prosseguirem no processo seletivo pelo não 

atendimento de algum requisito que receberão feedback orientativo. 

• Avaliar o grau de satisfação dos candidatos na participação do processo e 

propor melhoria no atendimento dos mesmos. 

• Garantir o cumprimento da diretriz da nossa empresa referente à repressão 

da corrupção e suborno, ou seja, com o rigor da Lei 12.846 Brasileira 

Anticorrupção. A Proativa RH não permite que seus colaboradores aceitem ou 

forneçam presentes ou doações que possam ser interpretados como 

favorecimento às relações comerciais ou no andamento dos processos 

seletivos. 

• Garantir o rigor no cumprimento da Lei de Proteção de Dados LGPD, desde a 

coleta, a classificação, o processamento, o armazenamento, e principalmente 
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a transferência de dados pessoais; assegurando o sigilo de informações e 

manutenção da privacidade; inclusive da imagem. 

Normas de Conduta nas Redes Sociais 
 
A Proativa RH mantém seus perfis e páginas on-line nas redes sociais como canais 

de conexão com nosso público, principalmente, profissionais de recursos 

humanos, profissionais que buscam oportunidades de trabalho, nossos 

colaboradores e parceiros. 

Apresentamos também nosso posicionamento social, nossas crenças e nossos 

propósitos.  

Todos encontrarão em nossas páginas a divulgação de oportunidades de trabalho 

e publicações temáticas relevantes ao nosso ramo de atuação. Como estímulo à 

conexão plena e pessoal divulgamos nossas normas de conduta nas redes sociais. 

• Assegurar que todas as vagas em aberto compartilhadas em nossas redes 

sejam informações claras, verdadeiras e atualizadas. 

• Garantir a confidencialidade dos nossos clientes na publicação das vagas 

em aberto, atendendo às diferentes necessidades de sigilo. 

• Acolher todas as mensagens dos nossos diversos seguidores, analisando 

seus comentários, respondendo cordialmente sejam eles de conteúdo 

positivo ou negativo. As reclamações serão entendidas como possibilidades 

de melhoria de nossos serviços e respondidas com soluções que atendam 

às necessidades do reclamante. 

• Nosso posicionamento nas redes sociais é democrático; de abstenção de 

qualquer orientação político partidária e, também é inclusivo, de respeito a 

todas as questões sociais e ambientais. 
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Normas de Conduta na Utilização da Tecnologia da 
Informação 

 
• Assegurar que todos os recursos tecnológicos estejam íntegros e 

disponíveis para execução das atividades dos nossos colaboradores. 

• Garantir a confidencialidade, disponibilidade e segurança das informações 

pertinentes às atividades da Proativa RH. 

• Prestar suporte aos colaboradores no decorrer de suas atividades. 

• Monitorar todos os acessos internos e externos feitos aos sistemas e 

servidores da Proativa RH. 

• Garantir o rigor no cumprimento da Lei de Proteção de Dados LGPD, desde 

a coleta, a classificação, o processamento, o armazenamento, e 

principalmente a transferência de dados internos, pessoais e empresariais; 

assegurando o sigilo de informações e manutenção da privacidade; 

inclusive da imagem. 
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