
Protocolo de Recrutamento, Seleção e Contratação

1. CONCEITO

Recrutamento é um sistema de informações, que visa atrair candidatos potencialmente

qualificados, dos quais serão selecionados futuros funcionários da instituição. Assim, a

seleção de recursos humanos é a escolha da pessoa certa para o cargo certo, de acordo

com compatibilidade da cultura organizacional. 

2. OBJETIVO

A seleção de recursos humanos visa manter ou aumentar a produtividade com qualidade

nos  atendimentos,  através  de  um  processo  de  comparação  de  conhecimentos,

habilidades,  atitudes  e  personalidade  para  realizar  a  decisão  sobre  os  melhores

candidatos, seguindo critérios que consideram competências técnicas e comportamentais.

3. FINALIDADE

O presente protocolo tem por finalidade estabelecer normas e critérios, para a reposição

de vagas em aberto na Instituição ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR SANTA CASA DE

LINS, o processo será regido pelos princípios da moralidade, probidade, economicidade,

impessoalidade, isonomia e a busca permanente de qualidade, bem como pelo respeito

de sua adequação aos objetivos.

4. AGENTE

Coordenadores  de  setor,  Administração,  SESMT,  Recursos  Humanos  e  Psicologia

Organizacional.

5. QUANDO

Sempre  que  houver  disponibilidade  de  vaga  e  autorização  administrativa  para

contratação ou reposição. 



6. CONDIÇÕES NECESSÁRIAS

Existência da vaga;

O candidato deve atender os requisitos necessários para o cargo/função disponível;

Passar por todas as etapas do processo de seleção; 

O  colaborador  interessado  na  promoção  ou  alteração  de  função,  somente  poderá

concorrer a vaga após decorrido o prazo de 01 ano da data de registro, ou, da última

promoção.

O ex-funcionário interessado em se recolocar na instituição só poderá concorrer a vaga

após decorrido o prazo de 01 ano da data de desligamento, após avaliação do recursos

humanos e autorização excepcional administrativa.

7. DESCRIÇÃO DO PROCESSO

➢ Constatado  a  existência  e  necessidade  da  vaga,  o  Coordenador  de  setor  solicita  o

formulário de contratação/reposição (anexo I) no setor de Recursos Humano, preenche

corretamente,  com a justificativa,  carimba e assina,  coleta  a assinatura e carimbo do

Diretor Administrativo e do Diretor Executivo (Frei) e entrega no Recursos Humanos;

➢ O Recursos Humanos escaneia o formulário e envia por e-mail  para o departamento

pessoal da sede administrativa Associação Lar São Francisco de Assis na Providência de

Deus, e aguarda liberação para efetuar a contratação.

➢ Com  a  vaga  liberada,  o  setor  de  Recursos  Humanos  comunica  a  Psicologia

Organizacional, que da inicio ao processo de seleção.

➢ Psicologia Organizacional divulga a vaga primeiro internamente através de informativos

nos murais por um período mínimo de 5 (cinco) dias, para os colaboradores interessados

apresentem seus currículos atualizados ao setor; visando a valorização dos membros da

instituição, através do autodesenvolvimento e a ascensão funcional.

➢ Os currículos que atender as condições necessárias a vaga disponível serão selecionados

e avaliados pelo seu histórico profissional formado, por tempo e desempenho na última

função,  será  avaliado  também  as  faltas,  advertências  escritas  e  suspensões.  Será

considerado  apto  todos  os  candidatos  que  tiver  uma  avaliação  satisfatória,  podendo

assim  concorrer  a  vaga.  Uma  nova  seleção  interna  para  a  função  somente  ocorrerá



quando não tiver  mais  candidatos  aprovados  no cadastro  de  reserva,  ou decorrido  o

período de 02 (dois) anos.

➢ Não  havendo  demanda  interna  ou  colaboradores  aptos  para  promoção/alteração  de

função, recruta-se candidatos externamente através separação de currículos entregues de

livre  demanda  na  forma  física  ou  pelo  e-mail

recrutamentoselecao@santacasalins.com.br,  arquivados  e  organizados  virtualmente  de

acordo com o perfil necessário para vaga. Na ausência de currículos com formação ou

habilidades necessárias para a vaga, esta pode ser divulgada nos diversos veículos de

comunicação em massa.

➢ Psicologia  Organizacional  realiza  o  agendamento  de  entrevista  através  de  contato

telefônico; realiza entrevista individual, avaliação teórica de conhecimentos específicos

da  função,  testes  e  dinâmicas  em  grupo,  a  fim  de  selecionar  o  candidato  com  as

características e perfil mais adequado para a vaga.

➢ Os candidatos aprovados são encaminhados para entrevista com o coordenador do setor

que realizou a solicitação.

➢ Aprovação  do  candidato  é  definida  pela  psicologia  organizacional  em  conjunto  ao

coordenador  de  setor  e  apresentada  a  administração.  Com  o  aval  administrativo  a

documentação do processo seletivo (anexo II) do candidato aprovado é encaminhada ao

setor de recursos humanos.

➢ O setor de recursos humanos entra em contato telefônico a fim de comunicar o candidato

sobre  o  processo  admissional,  agendando  a  entrega  da  lista  de  documentos,  exames

admissionais  necessários  e  demais  orientações  pertinentes,  assim  como  o

encaminhamento para Medicina do Trabalho a fim de formalizar  documentalmente o

processo de contratação. 

➢ Ao  fim  da  fase  documental,  o  setor  de  Recursos  Humanos  comunica  o  setor  de

Psicologia Organizacional,  Segurança do Trabalho e Coordenador do setor, a data de

início das atividades laborais, para que seja programado e agendado a Integração. 

➢ O setor de psicologia organizacional em um prazo de 15 (quinze) dias, através de contato

telefônico  informa  os  candidatos  que  não  foram  selecionados  para  vaga  aberta,  e

organiza o cadastro de reserva com validade de 2 (dois) anos.



8. CUIDADOS ESPECIAIS/ EVENTOS ADVERSOS/ INTERCORRÊNCIAS E AÇÕES

CORRETIVAS

Caso  o  candidato  selecionado  não  tenha  a  formação  citada  no  currículo  será

desclassificado do processo.

Caso  o  candidato  selecionado  não  tenha  registro  ativo  no  conselho  da  categoria

profissional quando necessário, será desclassificado do processo.

Caso o candidato selecionado não apresente toda a documentação pessoal, carteira de

vacinação, conta no banco encaminhado pela empresa, após o fim do prazo  estipulado

pelo setor de Recursos Humanos, o mesmo será desclassificado. 

Todas as vagas abertas são oferecidas igualmente para pessoas portadoras de deficiência

(PCD), seguindo disposições do decreto nº 3.298/99 e demais leis em vigor.

As vagas destinadas a Jovem Aprendiz, são recrutadas através de instições ligadas aos

Serviços  Nacionais  de  Aprendizagem,  como  às  escolas  técnicas  de  educação  e  às

entidades sem fins lucrativos, em nosso município de Lins, especificamente a ETEC,

CEMIC, CIEE e Polícia MIRIM, seguindo orientações do Manual da Aprendizagem e

Decreto nº 5.598/05). 

Todo novo colaborador  só  iniciará  as  atividades  laborais  após  liberação  do setor  de

recursos humanos e realizado integração com o departamento de Segurança do Trabalho,

Psicologia Organizacional, Recursos Humanos e Treinamento Específico para a função

que desempenhará.

O  presente  regulamento  se  aplica  a  todas  contratações  de  novos  colaboradores  na

ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR SANTA CASA DE LINS, sem exceção, e entrará em vigor a

partir da data de sua assinatura, revogando as disposições em contrário. 

Lins, 11 de Março de 2019. 

___________________________
Antônio Henrique Martins Pio

Diretor Administrativo

____________________________
Jovanio Silva de Sena

Frei Jorge
Diretor Executivo



Solicitação – Contratação ou Reposição
(  ) Nova Contratação     (  ) Reposição

ANEXO I

Obra: __________________________________________________ Data:      /       /_____

Função:                                                                                                             ____________

Carga Horária:_____________________________________________________________

Justificativa:_______________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

      ____________________________________      ___________________________________
Assinatura e Carimbo ou Nome Legível  Assinatura e Carimbo ou Nome Legível

       _______________________________________      _______________________________________
Assinatura e Carimbo ou Nome Legível Assinatura e Carimbo ou Nome Legível

Fica estabelecido que a partir do dia 20 (vinte) de

cada mês, não haverá contratação de novos colaboradores.

Autorização

__________________
Assinatura e carimbo

____/___/___



ANEXO II
ENCAMINHAMENTO DE CANDIDATO

DATA: ____/ ____/ _____ REQUISIÇÃO Nº ______/ 201___.
NOME COMPLETO DO CANDIDATO

FUNÇÃO

DEPARTAMENTO SETOR

RECRUTAMENTO & SELEÇÃO

APROVADO 

APROVADO COM RESTRIÇÕES 

RECUSADO

DATA: ____/ ____/ ____

______________________________
RESPONSÁVEL

ENTREVISTA COM ADMINISTRADOR

APROVADO 

RECUSADO

AGUARDAR

DATA: ____/ ____/ ____

______________________________
(carimbo e assinatura)

PROVA TÉCNICA

APROVADO 

RECUSADO

AGUARDAR

DATA: ____/ ____/ _____

______________________________
RESPONSÁVEL DO SETOR

Obs: 
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________

É ex-funcionário? (   ) NÃO    (   ) SIM autorizado por    _______________________ 
                                                                                                (carimbo e assinatura)

Tempo de trabalho: de ___/___/____ á ___/___/____ Motivo do desligamento: ____________

____________________________________________________________________________

Recebimento do formulário preenchido pelo Recrutamento & Seleção: ____/ ____/ _____

Aprovação do Responsável pelo Departamento Pessoal : _____________________________
(carimbo e assinatura)
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