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DAs DISPOSIÇÕEs GÊRAIS

Dispõe sobre as Diretrizes de Recursos Hurnanos da SBCD *.sociedade Beneficente Caminho de
Damasco.

Artigo 1s - O presente Regimento lnterno de Recursos Flumanos institr.li as diretrizes norteadoras
das relações trabalhistas entre o empregado e empregador da §BCD - Sociedade Benefiçente
Caminho de Damasco.
Artigo 2s - O Regimento lnterno de Recursos l-{umanos tem por objetivo estabelecer as Diretrizes da
política de Gestão de Recursos l-lumanos csm vistas a contribuir para a eficiência, eficácia e
efetividades dos projetos e programas desenvolvidos pela SBCD.

Artigo 3e - O Quadro de Pessoal da SBCD é constituído por profissionais Consultores e Funcionários
admíticlos por prazo determinado, indeterrninado nos terfflos da Consolidação das Leis do Trabalho,
e RPA {Regime de Prestação Autônomo}, que são contratados para atender situações pontuais.
Artigo 4e- 0 Quadro de Pessoal da SBCD dependerá dos convênios elou contratos firmados com
instituições públicas e privadas, nacionais e internaclonais, especificados em piano de tr"abalho,
planos de implementação e projetos de acordo com os prâzos vigentes"
Artigo 5e - O contrato de trabalho será firmado entre as partes, pon escrito, observando a legislação
em vigor.
CAPíTULO il

- pROCE§SO DE §ELEçÃO

Artigo 6a - C início do processo seletivo está atrelado â correta emissão, preenchimento e assinatura
do Formulário de Requisição de Pessoal.

Artigo 7§ - A Divulgação de vaga para seleção de candidatos, será realizada da seguinte fornra:

til-

Edital no site da SBCD para os Contratos de Gestão onde c*nsten"r a ohrigatoriedade
dessa rnodalidade de seleção.
Sites especiálizados, conselhos regionais de categorias, instituições de ensino e Networking * redes de contato para vagas estratégicas e corporativas.

Â divulgação da vaga constará as principais informações para que o candidato participe der prccesso
seletivo: Nome da função, ne de vagas para cada função, carga horária, as condições de participação,

data e localda prova, relação de documentos para participar do processoseletivo.
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Artigo 8e - O candidato escolhido deverá obter o melhor score dentre os critérios avaliados, esse
processo será feito por meio de técnicas, análise, avallação e de acordo com a necessidade da vaga
a ser preenchida.

Abaixo os ítens de avaliação e respectivos pesos para funções que exijam ensino superior:

r

Títulos (peso 1)
que sejanr considerados diferenciais para exercício da função;

o

Prcva {peso 2}
cados;

c

Entrevista RH (peso 3)

nhecimentos habilidades, atitudes e valores necessários para garantir um padrão de
qualidade dos profissíonaís que ingressam na instituição.

o

Entrevista Gestor (peso

4")

nicamente o candidato.
Para as funçõeslcargos de nível estratégico, por ser mão de obra especializada,
contratação se dará por currículo e entrevísta.

a avaliação e

Abaixo os itens de avaliação e respectivos pesos para funções que não exijam ensino superior:

r

Prova (peso 3)
cados;

o

Entrevista RH (peso 3)

nhecimentos habilidades, atitudes e valores neeessários para garantír um padrão de
qualidade dos profissionais que ingressam na instituição.

r

Entrevísta Gestor (peso 4)

nicamente o candidato.
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Para as funções/cargos de nível estratégico, por ser mão de obra especializada, a avaliação e
contratação se dará por currícuÍc e entrevista.

-

CI candidato aprovado deverá aicançar Seore nraior que 6, além de apresentar
corretamente torja a documentação dentro do prazo exigido pela SBCD. Na escolha da vaga, o gestor
do serviço/setor juntamente com Recursos Humanos, deverá considerar todas as fases do processo
de seleção para considerar o melhor candidato.

Artigo 9s

Artigo 10s - A §BCD visando agilídade nüs processos de substituição, atuará com Bancc de Reservas
de profissionals selecionados e para tal, realizará processo seletivo sempre que houver n*e essidade,
dando natoriedade no edital qLre se trata de banco de resenva. ü pr"ocesso de seleção seguirá as
mesmâs díretr"izes do Artigo 8u"
- Todo material do processo de recrutaíTlento e seleção, ficará arquivado no RH local,
êxceto l-Nospitais de Campanha que deverão ter o rnaterial enviado parã o seton de RH da Sede

Artigo

13.e

Adrnin istrativa.

Artigo 12s
RECR

-0

detalhemento do pnocÊssü deverá ser observad* nç POP Rl{ E DP 2.*L

-

UTAM INTO & SELEÇÃü.

CAPíTULO III

*

PROCESSO DE

ADM§SÃô

Artigo 13s - Os candidatos aprovados no processo seletivo, conforme critérios citados no CAPÍTULO
ll, deverão formalizar a entrega de docurnentos e serem aprovados no exame admissional para
ingressarem na instituição.
O RH local, deverá entregar ao Departamento Pessoal, os documentos de seleção que comproveffi
a aprovação do candidato em todas as etapas do processo seletivo.
Lista de Documentos:

"/

(X) Carteira de Trabalho e Previdência §ocial Original e cópia da página em que consta a

foto,

'/
./
,/
./
./
./

{Xi Carteira de Trabalho
{X) l

E

Previdência Social digital precisa do protocolo da mesma,

foto 3x4,
{x} 1cópia do RG,
{X} 1cópia do CPF,
(X) 1 cópia da caderneta de vacinação,
(X) 1 cópia do Título de Eleitor,
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{X} 1 cópia do Pts / PA§EP,
(X) 1cópia do comprovânte de escolaridade,
{X) 1 cópia de connprovante de endereço com CEP, do mês atual ou mês anterior (conta
de luz ou telefone, constando nome próprio, do pai/mãe, marido/esposa)
(X) 1 cópia de certidão de nascimentofcasamento,
(X) 1 cópia da certidão de nascimento de cada filho,
{X) 1 cópia da carteira de vacinação de cada filho menor de 05 anos,
(X) Diploma de Graduação,
{X} Registro no Conselho Regional,
(X) Diploma dos Cursos Realizados,
{X} CPf dos dependentes a partir dos 06 anos,
(X) Cópia do Cartão da Conta Bancária a ser usada para crédito de Salários.

Artigo 14e - 0 candidato que não puder comparecer em algurna das etapas do processo admissional,
deverá entrar em contato ímedÍatamente com o RH e assim verificar a possibilidade de
reagendamento"

CAPíTULO U

-

§AÚDE DO TRAtsALHADOR

Artigo 15s - Todos os candidatos aprovados na seleção deverão ser submetidos a exame médico préadmissionale sua admissão somente será processada se o mesmo for considerado apto para exercer
a função.
Todos os colaboradores deverão ser submetidos a exames médicos periódicos e a renovação dos
exarnes ocorrerá de acordo com a complexidade de cada função.

CAPíTULO V

Artigo 16s

-

-

TNTEGRAçÃO NOVOS COTABORADORES

O processo de integração, tem por objetivo facilitar a adaptação dos

novos
colaboradores no ambiente de trabalho. Serve como ferramenta de divulgação da cultura. missão,
visão, valores, alér"n de frisar às condutas éticas e alinhar ãs expectativas da SBCD ao desempenho
dos colaboradores.

Artigo 17e - A integração está prevista para ser realizada na primeira semana de admissão ou antes
de iniciar suas atividades.

Sociedade Beneficerte
Caminho de Damastr - SBCD

RI.SEDE.RH.O1

REGIMENTO INSTITUCIONAL DE RECURSOS HUMANOS

ELABORÂÇÃO: 28 I 10 I 2A19
REVTSADO EM L7 / !J9 I

REV.

CAPíTULO

Vi-

2O2i

PAG. 5I7

1

AVALTAçÂO Or EXPERTÊNC|A

Artigo 18e - Para acompanhamento no desenvolvimento do coiaboradoç visando avaliá-lo e
potencializá-lo, será realizada â avaliação aos 45 e 90 dias âpós admissâo. A avaliação será diretâ,
realizada pela chefia imediata e acompanhada de Íeedback ao colabarador. ü forrnulário RH .- p.&5
0L1 AVALIAÇÃO DE EXPERIÊNCIA DO COLABORADOR será encaminhado à Linha de Comando pelo
menos 15 dias ântes do térrnino dos dois períodos de experiência" 0 mesmo deverá retornar ao Rl-l
devidamente preenchido ern até 5 dias após a entregâ, justificarlo e assinado pelos envolvidos, A
justificativa será obrigatória. Em caso de cJesligamenrto, c gest*r deverá enviar unr e-mail pãi"a o
DepartamentÕ Pes§oai, solicitando un'ra prévia do cálcuio de rescisão e após o retorno da solicitação,
deverá preencher o formuiário DP - DEíV| 00L REQUISlÇÃü DE DISLIGAMr NTCI DE pES§üAL ê anexar
todas as evidências (ad';ertências, nrientações formais, entre oiltrss) qr-re justifiquem o motivo dc
desligamento, juntamente csrn o Relatór'io üernissional avaliações de experiência e ele desenrpenho,
se houver. A informaçãc do desligamento ao cclabcrador, deverá ser reelizado pela chefialsr-rperior
imediato, sempre acompanhado de outro pnofissional, que poderá ser d*l §epto Pessoal ou Recurscs
Hurnanos da unidade ou SEDE. No processo a requisição de pessoal para suhstituição da vaga, deverá
ser anexado o R&5 001 FORMLILÁRiO DE REQUiS!ÇÂO nÊ FESSüÂI, com as devidas inforrnaç6es *
análise quanto ao dimensionan'lento do quadro. I{as avaliaçõe§, êrn qlre o colaborador tiver pcntos
a serem r"nelhoradoslaprimorados, deverá ser elaborado urn plano de ação de desenvolvin'rentr:
individual em conjunta {avaliacior e cnlaborador}, contendo as ações, responsahilidades e prãzüs.
CAPíTULO Vil

-

RETENçÃO pe TALEI}ITOS

Artigo 19s - O RH da SBCD visa a valcrização do potencial humano. Desta forma, busca priorizar os
colaboradores nas oportunidades de preenchimento de vagas, assegurando a retenção através da
qualifícação, análise do desempenho e avaliação de resultados. A retenção segue o fluxo da
Retenção e Valorização de Talento descrito POP.RH E DP. 2.08 - PROMOçÃO DE COLABORADORES.
Artigo 20e - Poderão ocorrer as promoções funcionais observadas no período mínímo de 06 meses
da última alteração quÊ o eolaborador teve. Deverá ser levado em consideração o controle do
colaborador durante a vida prafissional, avaliações de desempenho e assiduidade.

"

CAPíTULO VIII.TREINAMENTOS

Artigo 21s - Refere-se à evento de curta e média duração para ã aprimorar conhecirnentos e habilidades necessárias para o desenvolvirnent§. Podem ser internos ou externos" O NEP em conjunto
com o RH irá elaborar proposta de trahalho que possa assegurar a qualidade e desenvolvímento dos
colaboradores. Para isso os gestores deverão disponibilizar suas equipes, em horários específicos
pré-estabelecidos ou em treinamentos in loco.
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CAPíTUIO IX - POLITICA SATARIAT

Artigo 22e - Os reajustes salariais serão revistos anualmente conforme o dissídio sindical, ou em
casos previstos em negociação coletíva. Poderão ocorrer reajustes em casos pontuais, sempre com

a anuência da chefia/gerência imediata e da diretoria da SEDE, sendo que será verificada a média
salarial do mercado. Por ocasião do reajuste do salário mínimo e na data-base, o Departamento de
Pessoal providenciará para que a tabela salarial não contenha salários inferiores ao salário mínimo
ou aos pisos salaríais homologados em acordos, convenções e dissídio coletivos de trabaÍho.
CAPíTI,'LO X - MEDIDA§ tsI§CIPLINARE§

Artigo 23e - Todo colaborador que se êncontrar em desacordo corn as normas da empresa ou deixar
de cumprir com as obrigações do seu contrato de trabalho, estará sujeito a rnedidas disciplinares. A
penalidade deverá ser imediata, exceto quando a falta requer apuraçâo dos fatos e de responsabilidades, deverá estar bem ernbasada e fundamentada e deverá seguir a seguinte ordem:
Orientação - Advertência Oral: deverá ser registrada no controle do colaborador, deverá constar a
descrição dos fatos, comentários e ação que CI colaborador se comprometená a cumprir e os procedimento a ser adotado pelo Gestor. Não hé definição sobre a guantidade de orientações a ser aplicada ao colaborador desde que seja referente a atitudes díferentes das orientadas através de advertência oral. Havendo reincidências no ato, deverá ser solicitado a aplicação de advertência disciplinar.
Advertência Disciplinar: é urn avlso ao colaborador parâ que tome conhecimento de que seu comportarnento não condiz corn as normas estabelecidas pela SECD e das ir*plicações que püssaín rêsultar ern caso de reincidência. Toda advertência DiscipÍinaç deverá ser solicitada ao Depto Pessoa!
da SEDE, a qualdirecionará ao Depto Jurídico para parecêr jurídico se procede a solicitação, corn âs
informações a presentadas;
Suspensão Disciplinar: visa resgatar o comportarnento do colaborador conforme as exigências da
empresâ. Poderá ser aplicada após uma advertência ou até mesmo após o cometimentr: de falta de
maior relevância. Deverá ser aplicada no máximo 02 suspensões, de 01 (hum] dia e de ü2 {dois) dias;
.lusta Causa: é o resultadp da ineficíência das medidas aplicadas. É a penalidade máxima imposta ac
colabarador que mesmc após as medidas corretivas não demcnstrou mudanças de sornportâmento
no ambiente de trabalho (au diante da ocorrêncía de um fato grave o sr"rficiente a levar a rescisão do
contrato de trabalho), nos termos do art. 482 da CLT. A Justa Causa somente será aplicada mediante
autorizaçâo do DP-SEDE, segulndo fluxo junto ao DeptCI Jurídico, conforme FOF do üpto Pessoal.
Todas as rnedidas disciplinares, excetô as orientaçôes, deverão ter a ãprovação da gerência imediata,
antes da solicítação a* Depto Pessçal da SIDÉ.
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DESI.IGAMENTO

Artigo 23s - Na opção de desligar CI colaborâdor da SBCD, o gestor deverá enviar um e-mail para o
Departamento Pessoal, solicitando uma prévia do cálculo de rescisão e após o rêtorno da solicitaçâo,
deverá preencher o formulária DP - DEM 001 REQUISIÇÃA DE DESLIGAMENTO D[ PESSOAL e anexar
todas as evidências (advertâncias, orientações fcrmais, entre outros) que justifiquem o motivo do
desligamento, juntamente com o Relatório Demissional avaiiações de experiêne ia e de desempenho,
se houver. Deverá ser anexada ao processü a requisiçâo de pessoal para substituição da vaga o R&5
00L FORMULÁR|O DI REQUiS}ÇÃO DE PfS§OAl-, coni as devidas infnrnrações e análise quanto ãü
dlrnEnsionamento do quadro. Todos document*s deverâo estãr assinados Felâ
gerêncialresponsável imediato da unidade qu* coiaborador está lotado. lrxpürtânte observar nc
processo de dernissão, quais os impactos da demissão, pcderá ocasionar ao prajeto e faaer
pianejamento para desiigamento, de talforma que pr*jeto nâo tenha consequências de produção e
de resultados.

CAPíTUL0 Xil

- DrsPOSrçÃO

F|NAL

Artigo 24c Os casos omissos serão resolvidos pelo Depariamênto Jurídico em conjunto com a
Gerência Administrativa e Financeira. G presente Regularnento entra em vigor na data de sua
aprovação, na forma regida pelo estatuto da Sociedade Beneficente Carninho de Damasco.

LUIS ANiTCINIO PIC

HERCE

Fresidente da Sociedade tseneficênte Canilinho de
Luis Antonio Picerni Herce
Presidente
§otiededp BpnpÍironto Crnrinhn rlo I'hmrvn. §Rln

