TERMO DE RESPONSIBLIDADE E CONDUTA
Eu, _________________________________________________________________, inscrito no CPF
com numero _______-_______-_______-_____ declaro que, na qualidade de Associada da Cuidar
Bem, estou ciente e devidamente inscrito junto ao órgão municipal onde resido, de forma regular,
bem como, encontro-me na mais plena condição e capacitação física e técnica para o exercício de
atividades a serem a mim atribuídas, estou ciente da roupa que preciso vestir e aparência
apropriada como explicado abaixo.
Declaro ainda, não possuir quaisquer doenças pré-existentes ou contagiosas que possam vir a causar
danos a qualquer assistido.
Sendo esta expressão da verdade, firmo o presente.
São Paulo, ____ de _________________ de 20____

______________________________
ASSOCIADO

CARACTERÍSTICAS DE APARÊNCIA PROFISSIONAL OBRIGATÓRIA
Enfermagem / Cuidadora
Cabelo
Maquiagem
& Perfume

Cor
NA
NA

Característica
- Curto ou preso num coque

- Maquiagem básica e não
chamativa
- Perfume leve
Bijuteria
NA
- Apenas a aba do ouvido
- Tamanho de 1-2cm
- Todos os outros proibidos
Camisa
Branco - Cobrir barriga
- Manga curta
- Presa na calça
Jaleco
=>
- Azul para Sênior
- Branco/nenhum para Júnior
Calça
Branco - Comprida
- Uso de legging proibido
Meias
Branco - Algodão
Sapatos
Branco - Tem que cobrir os dedos
- Sempre calçar os sapatos
corretamente para cobrir o
calcanhar
- Calçado tipo havaianas proibido
* Escuro = preto, azul, verde ou marrom

Auxiliar Geral
Cor
NA
Escuro*

Escuro*

Escuro*

Escuro*
Escuro*
Escuro*
Escuro*

Característica
- Curto ou preso num coque
- Uso de touca é obrigatório
- Maquiagem básica e não
chamativa
- Perfume leve
- Apenas na aba do ouvido
- Tamanho de 1-2 cm
- Todos os outros proibidos
- Cobrir barriga
- Manga curta
- Presa na calça
- Manga curta ou sem manga
- Comprida
- Uso de legging proibido
- Algodão
- Tem que cobrir os dedos
- Sempre calçar os sapatos
corretamente para cobrir o
calcanhar
- Calçado tipo havaianas proibido

