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- OB.IETIVO

as orientaÇões básicâs necessárias para as atividades a serem realizadas no

treinamento de integração de novos colaboradores da SBCD, busca padronizar os processos, a execução
correta, bem como orientar os colaboradores sobre os aspectos importantes da lnstituíção.
2 - ATCAFICE
Esse POP aplica-se a todos os colaboradores da Sede da SBCD e a todas as Unidades de Saúde geridas

por

esta.
3 - ORTENTACÕES CsnruS

3.í. Processo de lntegraçâo
Consiste em transmitir informações e treinamento intensivo ao novo colaborado4 vísando

ajustá-lo ao ambiente e às tarefas que lhe serão exigidas no cârgo.
3.2 Objetivos
Facilitar a adaptaçâo dos colaboradores no anrbiente de trabalho, divulgar a cultura da SBCD,
sua missão, visão e valores, e os comportamentos adequados e aceítos por ela, a fim de
alinhar as expectâtivas da lnstituição e o desempenho de seus colaboradores.
3.3 Manual de integraçâo do colaborador

é

um elemento
O Manual do Colaborador
e integração dos recém chegados na lnstituição.

facilitador

do processo de

acolhimento

3.4 Código de Conduta e Ética

um acordo que estabelece os direitos e deveres de uma ernpresa, instituição, categoria
profissional, ONG e etc., a partir da sua missão, cultura e posicionamento social, e que deve
ser seguido pelos colaboradores no exercício de suas funções profissionais. Todos os
participantes devbm assinar a Declaração de Acesso ao Manual do Colaborador e Código de
É

Ética, conforme anexo 7.4,

o

mesmo ficará disponível

no site da

SBCD

(http :#www.sbcdsau de.orS. br/recu rsos-humanos).
3.5 Avaliação de Reação
O responsável local da área de RH deverá sugerir o preenchimento do Formulário RH - T&D
010 - AVALIAÇÃO DE REAÇÃO, anexo 7.5, o mesmo deverá ser disponibilizado ao final do
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processo, o colaborador não precisa se identificãr e o preenchimento não ó obrigatório. A
tabulaçãc para gerar relatório RH - T&D 01L
RELATORIO FINAL DE AVALIAÇÃO DO
TRETNAMENTO, anexo 7.6, deverá ser realizada até o final Co mês vigente e encaminhada
para os responsáveis abaixo:

-

lnstrutores do Treina mento
RH Sede

Coordenador Assistencial/Gerente da Unidade
3.6 Controle Anual de Treinamentos
Todos os colaboradores que participarem do programa de integração deverão ser ínciuídos
no Controle Anual de Treinarnentos RH - T&D 003 - PLANO ANUAL DE TREINAMENTOS anexo
7.2 O responsável por esse preenchirnento é o RF{ local.

3.7 Integração específica
Cada área deverá elaborar uma integração específica para receber os colaboradores recérn
admítidos. Esse planejamento deverá estar alinhado a descrição de cargos e precisará ser
concretizado nos primeiros 1-5 dias. Após esse período o colaborador deverá ter ciência total
de suas atividades e quais comportamentos, habitidades e atitudes são esperados para o
melhor desempenho do seu trabalho. O gestor responsável deverá elaborar a lista de
presença com toda essa ternática abordada, solicitar assinatura do colaborador e entregar
ao RH local que será responsável por controiar esse processo.

3.8 Kit de lntegração
Cadern o (á reas administratívas)

Canetas (áreas ad ministrativas)
Uniforme (apenas para unídades e funções obrigatórias)
FRH T&D 007 Carta de Boas Vindas

Manualdo Colaborador
Código de Ética
3.9 Benefícios do Processo de lntegração

Entendimento da brganização como um todo;
Aumento de produtividade e resultados;
Dimínuição do sentimento de insegurança

3.10

Apresentação

A apresentação utilizada no momento da integração deverá ser conforme documento RH INT 001 INTEGRAÇÃO SBCD. O RH local poderá incluir informaÇões que iulgar pertinente de
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O PROCE§§Ü

4.L Preparação pam integração
1.

A lntegração institucional deverá ser realizada preferencíalmente no 1s dia de admissâo, em
caso de demanda excessiva esse processo poderá ocorrer até a primeira semana de trabalho

do colaborador.

2.

O RH local é o setor responsável pelos seguintes pnocedimentos:

./
,/
./
,/
,/
{
í
4.2

Agendamento do dÍa da integração institucional;
Avisar aos gestores imediatos sobre data de início dos recém contratados;
Reservar a sala;

Acionar o serviço de copa {água e café};
Avisar as áreas responsáveis por ministrar o treinamento;
Preparar lista de presença FRH T&D 006 anexo 7.1
Preparar Avaliação de Reação do Treinamento
Recursos Utilizados

A integração deverá ser realizada corn recurso de Data Show e com caixas de som.

4.3
1-.

Responsabilidades
CI

r
o
r
r
r
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RH é o responsável por iniciar o prscesso de integração com assuntos:

Missão, Visão e Valores
Breve histórico da lnstituição
Organograma
Conceito de Organização Social
Manual do Colaborador e Código de Ética
Dicas sobre Convivência e Postura

O Departamento Pessoaí:

Fagamento
Salário Família

Auxílio Creche
CTPS

Benefícios {Vale Transporte, Cesta tsásica ou Vale Alirnentação, Seguro de Vida
Ponto
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,Atestados
3.

CI

setor de Segurança do Trabalho:

a

Prineipais NR's
Acidente de Trabalho

ô

CIPA

0

EPI

õ

tr

Ergonornia
Brigada de lncêndio
Extintores

e

PCMSO

6

o

Riscos de Contarn inação
i
+.

CI

*
t

setor de Tl:
Cuidado com os equipamentos
Links e e-mails suspeitos
Higienização dos equipamentos

O setor de Enfermagern e SCIH:

5.
a
a

c
o

infecção
Transmissão de Micro- organismos
l-iigienização das Mãos
Paramentação e Desparamentação

ú

Precauções e lsolamentos

5 . INTEGRACAO SETORIAL
5.1Todos os colaboradores que forem trabalhar em áreas administrativas deverão realizar
integração específíca nos setores que tiverem relação direta;
5.2 O RH local deverá fazer toda a logística de organização e agendarnento de horários com
os setores responsáveis;
5.3 Todos os setores envolvidos deverão gerar uma lista

de presença com o conteúdo da
integração, solicitar assinatura do participante e entregar ao RH local até o final da
semana vigente.
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- POSSIBILIDADES

DE ERRO§

Processo de integração mal executado;

Frclblema na comunicação sobre o even[o;
Não comunícar de forrna clara o papel do profissir:nal dentro da lnstituição;

Mão comunicar de forma clara o código de valores da instituição;
l\ão preencher a planiiha de Contrcie de Treinamentos
Nâo informar sobre o preenchimento da Avaliação cie Reação
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7 - ANEXOS
7.1Anexo 1- RH - T&D 006 - LISTA DE PRESENçA
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7.2 Anexo 2 - Plano Anual de Treinamentos

'

efliptuEr64

..í,à1'
, .:-

(dú4§:M'lx

D

s:

:t-l:,-::

:

i

,

i

i

i

::::_:-:==-_:::=___:]_-_J-__-:j:::_-::]j:::::::*_.-::L-_*

l#;:-:--

.--ii':_-:

i

r

i

;

__1_:__-*_"__:::::-:___,:

:

,

l

::1-,f:::=:rí:::::::-{l-=::-}- -:-,=-::l--'L:ir-'=i-:_--::::ir-::-:.

-.,Y/í'
'YÍ'a
Sociedade Beneficente
Caminho de Damasm - SBCD

POP-2ü5

PROCE DIMENTO OPERAC IONAL PAD RAO

TNTEGRAÇ40 DE N0V0S COLABORADORES

7.3 Anexo 3 - RH - T&D 007

- CARTA EE BOAS VINDA§
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DECLARAçÃO DE ACESSO AO MANUAL DO COTABORADOR
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7.5 Anexo 5 * RH - T&D 010 - AVALnçÃo DE REAçÃO
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RELATÓruO F|NAL DE AVALTAçÃO OO TRETNAMENTO
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