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Politica de Trabalho
e Direitos Humanos

A Hornbeck Offshore tem o compromisso de conduzir os neg6cios de maneira responsdvel e 6tica, respeitando os
direitos humanos e oferecendo condig6es de trabalho boas e justas em nossas pr6prias operag6es e em nossa
cadeia de suprimentos. Nos n5o adotamos prdticas que possam originar riscos de trabalho forgado ou involuntdrio,
trdfico humano e outras prdticas proibidas pelo "UK Modern Slavery Act 2015". Exigimos, de n6s mesmos e de
nossos fornecedores, total conformidade com as leis, regulamentos e normas internacionais. Nossa abordagem 6
regida por nossos Valores Fundamentais - lntegridade, Compromisso, Excel6ncia e Trabalho em Equipe - bem
como por padr6es como os estabelecidos na Declaragdo Universal dos Direitos Humanos das Nagoes Unidas e
nas conveng6es fundamentais da OrganizagSo lnternacional do Trabalho (OlT).

Esses compromissos incluem o seguinte:
r Obedecemos a todas as leis, regulamentos e conveng6es internacionais aplicdveis sobre o hor6rio de

trabalho.
. Exigimos a provisSo oportuna de saldrios e beneficios que atendam ou excedam os padr6es legais

nacionais aplicdveis. Pagamos os sal6rios em esp6cie (incluindo cheque ou transfer6ncia banc6ria) e ndo
em ativos, com um comprovante de pagamento (papel ou eletr6nico) detalhando como os saldrios sdo
calculados e quaisquer dedugdes. Proibimos descontos salariais ilegais,

o Estamos empenhados em garantir um local de trabalho seguro e saud6vel e n5o toleramos discriminagdo,
ass6dio ou retaliagdo.

o Formas de escravidSo moderna, como trabalho forgado ou obrigatorio, trdfico humano e trabalho infantil
s5o proibidas. Exigimos conformidade estrita com os requisitos de idade legal de contratagSo e pr6ticas
responsdveis de recrutamento e contratagio. Proibimos o pagamento de taxas de recrutamento ou taxas
em troca de emprego pelos trabalhadores. Proibimos a retengio ilegal dos documentos de identidade
originais dos trabalhadores. Os trabalhadores podem deixar o trabalho, com anteced€ncia razoavel, sem
penalidade.

r Estamos comprometidos na obedi€ncia a todas as leis e regulamentos aplicdveis sobre liberdade de
associagdo e negociagdo coletiva. Respeitamos o direito dos trabalhadores de formar e aderir livremente
a sindicatos e de se envolver em negociagdes coletivas, e proibimos a discriminagSo contra os
trabalhadores por causa de sua filiaqdo ou atividades sindicais.

O Departamento de Recursos Humanos 6 responsdvel pelo desenvolvimento de processos, procedimentos e
diretrizes a serem utilizados pela Empresa na implementagSo desta Politica.

Todo o pessoal da Hornbeck Offshore tem a responsabilidade aderir aos padr6es estabelecidos nesta politica,
monitorando a conformidade com esta politica, tanto em nossa cadeia de suprimentos quanto em nossas pr6prias
operag6es, e de relatar quaisquer casos de suspeita de n5o conformidade.

VocO pode se comunicar conosco de maneira confidencial e segura por meio da Central de Atendimento i Etica,
fazendo uma den0ncia online em www.hoscompliance.com ou pelo telefone 1-800-506-6374 (EUA), 0800-Bg1-
1667 (Brasil), 800-840-7907 (M6xico) ou 888-805-3405 (Trinidad). VocO pode permanecer an6nimo, se desejar.
N5o toleraremos retaliagdo contra qualquer fu ndrio que faga uma den0ncia, se ele estiver de boa-fe

Todd M
Presidente do Conselho e Presidente Executivo
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