
TERMO DE CIÊNCIA E ADESÃO AO CÓDIGO DE CONDUTA DA AACD 
 PROFISSIONAIS CREDENCIADOS 

 

Eu__________________________________________________________________, inscrito no 

CPF sob o número______________________-______, declaro que li e compreendi o Código de 

Conduta da AACD, e estou ciente da sua importância para a Instituição e para o exercício 

adequado das minhas funções. Estou ciente de que o descumprimento do Código de Conduta 

sujeita a medidas corretivas administrativas, inclusive descredenciamento. 

Declaro ainda estar ciente que o Código de Conduta da AACD está disponível para consulta 
permanente no endereço eletrônico www.aacd.org.br/compliance e que em caso de dúvidas, ou 
para relatar fatos e comportamentos em desacordo com o Código, a AACD disponibiliza a Central 
de Ética e Compliance, pelo link http://compliance-office.com/aacd. 
O presente Termo de Ciência e Adesão ao Código de Conduta é um documento integrante do 
processo de credenciamento profissional, e é assinado em duas vias. 
 

Assinatura do Profissional:__________________________________________ 

Data: _____/_____/______ 

1ª Via – AACD 
FORM 1556 – Set./17 – Rev.00 

 

 
 
  
 
 

 
TERMO DE CIÊNCIA E ADESÃO AO CÓDIGO DE CONDUTA DA AACD  

PROFISSIONAIS CREDENCIADOS 
 

 
Declaro que li e compreendi o Código de Conduta da AACD, e estou ciente da sua importância 
para a Instituição e para o exercício adequado das minhas funções. Estou ciente de que o 
descumprimento do Código de Conduta sujeita a medidas corretivas administrativas, inclusive 
descredenciamento. 
Declaro ainda estar ciente que o Código de Conduta da AACD está disponível para consulta 
permanente no endereço eletrônico www.aacd.org.br/compliance e que em caso de dúvidas, ou 
para relatar fatos e comportamentos em desacordo com o Código, a AACD disponibiliza a Central 
de Ética e Compliance, pelo link http://compliance-office.com/aacd. 
O presente Termo de Ciência e Adesão ao Código de Conduta é um documento integrante do 
processo de credenciamento profissional, e é assinado em duas vias. 
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