
ANEXO IV - JURAMENTOS

JURAMENTO - MATEMÁTICA

Juro que na minha profissão de educador matemático, seguirei o caminho da honestidade, do

bom senso, do conhecimento e da justiça, buscando sempre o aperfeiçoamento profissional,

procurando transmitir com lealdade e integridade os ensinamentos humanos e científicos, na

busca de uma sociedade mais justa e fraterna.

  Assim o prometo !

JURAMENTO - PEDAGOGIA

JURO “que no exercício de minha profissão enfrentarei os desafios que a educação me propõe,

dentro  e  fora  da  escola,  com  criatividade,  perseverança  e  competência,  buscando  novos

caminhos  para  o  processo  educacional.  Prometo  trabalhar  por  uma  educação,  para  a

responsabilidade social, ética e política, participando profissionalmente da construção do homem

íntegro, da humanidade e da pátria".

Assim o prometo !

JURAMENTO - BACHARELADO EM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

"Juro que, no meu dever de Bacharel em Sistemas de Informação, empregarei a ciência com

dignidade, respeito e dinamismo, participando com empenho nas grandes e pequenas obras.

Prometo não me deixar cegar pelo brilho excessivo da tecnologia, nem esquecer que trabalho

para o bem do homem e não da máquina. Comprometo-me, perante a comunidade, a aceitar os

desafios lançados pela carreira que abraço, fazendo deles os degraus para meu crescimento

profissional e humano. Esta é a nossa vontade. Este é o nosso juramento.”

 Assim o prometo !



JURAMENTO - TECNOLOGIA EM SISTEMAS PARA INTERNET

 "Juro que no cumprimento do meu dever de Tecnólogo em Sistemas para a Internet empregarei

a  ciência  com dignidade,  dinamismo  e  respeito.  Prometo  não  me  deixar  cegar  pelo  brilho

excessivo da tecnologia, nem me esquecer de que trabalho para o bem do homem e não da

máquina. Comprometo-me perante a comunidade a aceitar desafios lançados pela carreira que

hoje abraço, fazendo deles os degraus para meu crescimento profissional e humano. Estaremos

assim, buscando a sabedoria suprema e a notável virtude de almejar sempre por mudanças." 

 Assim o prometo !

JURAMENTO - TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO

Juro solenemente que darei o máximo de mim para manter a moral e a tradição do Técnico de
Segurança do Trabalho.

Faço nesse momento meu agradecimento a todos que direta ou indiretamente contribuíram para
o meu sucesso.

Prometo ser fiel aos objetivos fundamentais da minha profissão, respeitando sempre as Leis em
vigor que regulamentam as minhas atividades, bem como repudiarei qualquer ameaça às Leis da
Natureza.

Sempre imparcial em tudo que gera ou venha gerar conflitos.

Mantenho nesse momento junto com os demais colegas o compromisso ético de prevenir o
ambiente e o habitat do trabalhador brasileiro.

Livremente faço esse juramento em nome da minha própria honra.

Assim o prometo !

JURAMENTO - TÉCNICO EM HOSPEDAGEM

No  ato  magno  de  minha  formatura  em Técnico  em Hospedagem,  no  mais  solene  e  tácito
compromisso com a sociedade, juro cumprir todos os atos e buscar os objetivos com a ética da
profissão que agora assumo, exercendo-a com dignidade, idealismo, lisura e profissionalismo,
proporcionando a interligação cultural dos povos e promovendo o desenvolvimento econômico e
social do meu País.

Assim o prometo !



JURAMENTO - CONTROLE AMBIENTAL

Prometo que, no cumprimento do meu dever de Técnico em Controle Ambiental, procurarei ser
um  instrumento  modificador,  aliado  à  tecnologia  e  conhecimentos  científicos,  respeitando,
recuperando e preservando a natureza na busca de manter o homem no meio que lhe é próprio,
inegável e natural.

ASSIM O PROMETO !

JURAMENTO - TECNOLOGIA EM NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS

Prometo honrar minha profissão com responsabilidade, justiça e ética; e atender às exigências
legais de um mundo diversificado e independente, atualizando-me para superar e suplantar os
desafios das demandas de mercado.

Prometo  também trabalhar  com dedicação  e  honestidade  no  desenvolvimento  dos  negócios
imobiliários do país, quer junto às empresas ou no trato  e convívio com clientes e colegas.
Assim, nunca servirei da profissão para corromper os costumes ou favorecer a fraude, pois,
cumprindo este juramento solene, desejo gozar de boa reputação entre os homens e entre a
comunidade em que trabalho, para a minha felicidade, de minha família e de minha pátria. 

 Assim o prometo ! 

JURAMENTO - TÉCNICO EM TRANSAÇÕES IMOBILIÁRIAS

Prometo honrar minha profissão com responsabilidade, justiça e ética; e atender às exigências 
legais de um mundo diversificado e independente, atualizando-me para superar e suplantar os 
desafios das demandas de mercado.

Prometo também trabalhar com dedicação e honestidade no desenvolvimento das transações 
imobiliárias do país, quer junto às empresas ou no trato e convívio com clientes e colegas. 
Assim, nunca servirei da profissão para corromper os costumes ou favorecer a fraude, pois, 
cumprindo este juramento solene, desejo gozar de boa reputação entre os homens e entre a 
comunidade em que trabalho, para a minha felicidade, de minha família e de minha pátria. 

 Assim o prometo ! 



JURAMENTO - TÉCNICO EM INFORMÁTICA

Prometo que, no cumprimento da minha profissão, como  Técnico em Informática, não me
deixarei levar pelo brilho excessivo da tecnologia, esquecendo completamente de que trabalho
para o bem estar do homem e não da máquina. Respeitarei a natureza, evitando projetar ou
construir  equipamentos  que  destruam  o  equilíbrio  ecológico  ou  poluam.  Colocarei  o  meu
conhecimento científico a serviço do conforto e desenvolvimento da humanidade. Assim sendo
estarei em paz comigo e com a sociedade.

Assim o prometo !

JURAMENTO - TÉCNICO EM DEFESA CIVIL

Juro solenemente o meu esforço para a promoção da vanguarda da minha profissão.

Prometo ser fiel às diretrizes fundamentais da minha profissão, respeitando sempre as Leis e
repudiando qualquer ameaça às Leis da Vida e da Natureza.

Sempre imparcial em tudo que gera ou venha gerar conflitos.

Mantenho com os demais colegas o compromisso ético e moral na minha conduta, em defesa e
proteção da vida com saúde, segurança e bem-estar.

Livremente faço esse juramento em nome da minha própria honra.

Assim o prometo !

JURAMENTO - TÉCNICO EM AGROPECUÁRIA

Prometo no desempenho de minha profissão de Técnico em Agropecuária, somente praticar atos

ditados pelo dever, honrando não só os ensinamentos recebidos, como também a confiança dos

meus concidadãos e, cooperando com o patriotismo, para o engrandecimento moral, intelectual

e econômico do Brasil.

Assim o prometo!


