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Termo de Responsabilidade de Uso de Dados 

Ao usar o Sistema Integrado de Administração de Recursos Humanos do Espírito Santo 
(Siarhes) e os serviços nele contidos, você concorda com este termo. Leia-os com 
atenção, pois ele descreve as condições de uso do sistema, incluindo os direitos e 
deveres de seus usuários. 

O Siarhes é utilizado para gestão do pessoal ativo no âmbito do Poder Executivo - 
Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Justiça - e para o pagamento 
de Benefícios Previdenciário dos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário. 

O gestor administrativo e controlador do sistema é o Governo do Estado do Espírito 
Santo, por meio da Secretaria de Gestão e Recursos Humanos (SEGER), localizada na 
Avenida Governador Bley, nº 236, Centro, Vitória-ES, CEP: 29010-150. O gestor técnico 
e operador do sistema é o Instituto de Tecnologia da Informação e Comunicação do 
Espírito Santo (PRODEST) localizado em Avenida João Batista Parra, 465, Praia do Suá, 
Vitória, ES – CEP: 29050-925. As demais secretarias e autarquias correspondem à co-
controladores do sistema. 

O servidor que utilizar o Siarhes compromete-se a: 

I. Somente utilizar o Sistema Siarhes para fins de registro de dados, consultas e a 
emissão de relatórios, segundo padrões de acesso pré-estabelecidos, não sendo 
permitida a utilização em nome de terceiros; 

II. Zelar pela veracidade e atualização dos dados que informar ao sistema Siarhes; 
III. Não revelar fora do âmbito profissional, dados e informações de qualquer 

natureza a que tenha acesso por força de suas atribuições, mesmo estando 
desligado da Instituição, salvo em decorrência de decisão competente na esfera 
legal ou judicial, bem como de autoridade superior; 

IV. Manter suas informações de acesso ao sistema Siarhes estritamente sob seu 
controle pessoal, não franqueando em nenhuma circunstância a terceiros; 

V. Manter absoluta cautela com as informações disponibilizadas pelo sistema 
quando da exibição de dados em tela, da impressão de relatórios e telas, da 
gravação em meios eletrônicos e do envio por e-mail, a fim de que as 
informações não fiquem acessíveis a pessoas não autorizadas; 

VI. Não me ausentar da estação de trabalho sem encerrar a sessão de uso do 
sistema, garantindo a impossibilidade de acesso indevido por terceiros; 

VII. Caso tenha perdido suas informações de acesso, deverá entrar em contato com 
a equipe gestora do sistema no seu órgão para recuperação de acesso; 

VIII. Deverá comunicar imediatamente ao gestor de RH do seu órgão qualquer 
suspeita de acesso indevido ao sistema, falha de segurança ou 
comprometimento de suas informações de acesso. 

O servidor declara, ainda, estar plenamente esclarecido e consciente de que constitui 
infração funcional e penal: 
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I. Fornecer informações inverídicas, configurando crime de falsidade ideológica, 
podendo ser penalizado nos termos da legislação vigente; 

II. Utilizar o sistema para obter vantagem indevida para mim ou para outrem e/ou 
para causar danos ao erário; 

III. Modificar o sistema de informações ou software sem autorização ou solicitação 
de autoridade competente, ficando o infrator sujeito às punições previstas no 
Código Penal Brasileiro, pelo crime contra a Administração Pública, tipificado nos 
artigos 313-A e 313-B; 

IV. A não observância de seus deveres, previstos neste Termo de Responsabilidade, 
poderá acarretar a suspensão ou cancelamento do acesso ao Siarhes, ou a outro 
serviço disponibilizado, além de outras sanções previstas em Lei. 

A SEGER pode, a qualquer momento e sem comunicação prévia, revogar qualquer tipo 
de acesso ao sistema, revisar conteúdos, bem como remover ou se recusar a exibir 
informações que violem o presente Termo e/ou a Política de Privacidade ou mesmo a 
Lei.  

A SEGER não se responsabiliza por práticas maliciosas ou pelo mau uso pessoal de 
conteúdo, exploração maliciosa de falhas de segurança de dados ou ilegalidades 
cometidas por terceiros. 

Sempre que ocorrerem atualizações do Termo, os usuários serão comunicados. 
Havendo discordância com as alterações de utilização do sistema Siarhes, o usuário 
deverá descontinuar o uso e solicitar o bloqueio de acesso. Não havendo solicitação, 
entende-se que o mesmo concorda com os novos termos. 

O usuário do sistema não poderá alegar desconhecimento das responsabilidades 
contidas neste documento. 

Este Termo de Responsabilidade rege a relação entre o sistema Siarhes e o usuário e 

não cria quaisquer direitos para terceiros. 


