
 

 

 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO - POP 

 

 

Página 1 de 4 

ÁREA RESPONSAVEL: RECURSOS HUMANOS 
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OBJETIVO 

 É objetivo deste procedimento estabelecer critérios para a divulgação de vagas, 

para a identificação de candidatos externos ou internos e para a contratação de 

profissionais para atuarem no quadro efetivo desta instituição, atendendo a princípios da 

impessoalidade, moralidade e transparência na utilização de recursos públicos. 

 

APLICAÇÃO 

Este POP aplica-se a todas as vagas, em todas as áreas, inclusive as existentes e 

vinculadas a projetos ou programas em que haja emprego de recurso proveniente do 

Poder Público. 

 

PROCEDIMENTO 

 O processo para contratar um profissional se inicia com a necessidade de uma área, 

detalhamento do perfil, abertura da vaga e percorre o recrutamento, seleção até a 

aprovação do profissional.   

 

1. ABERTURA DA VAGA: acontece sempre que houver uma necessidade, que pode 

ser: 

 substituição – quando a posição era ocupada anteriormente por outro funcionário, desta 

maneira não havendo aumento no numero de funcionários. 

 substituição temporária – quando o funcionário que ocupa o cargo se afastada 

temporariamente das suas funções, neste caso a contratação em substituição será por 

tempo determinado. 

 nova vaga – quando nova oportunidade é criada e há necessidade de aumento no 

quadro de funcionários 

 

O responsável pela demanda deve entregar ao setor administrativo/RH o perfil da vaga 

(ANEXO I) para o inicio do processo. 

 

2. RECRUTAMENTO: com a vaga aprovada e o perfil da vaga preenchido iniciará o 

processo de recrutamento. 

 

2.1. DIVULGAÇÃO: seguindo modelo padrão (ANEXO II) toda vaga deve ser divulgada 

em veículos públicos, preferencialmente sem custo, tais como mídia social, jornais, 

conselhos de classe ou qualquer outro veículo público que a instituição identifique 

como apropriado para atingir os profissionais-alvo. 
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2.2. RECEBIMENTO DOS CURRÍCULOS: em toda divulgação o meio de candidatar-se 

às vagas deve ser o endereço eletrônico institucional. 

 

3. TRIAGEM: todos os currículos recebidos serão analisados com base no perfil da 

vaga em questão. Aqueles que atenderem aos requisitos serão encaminhados para 

o solicitante. O requisitante da vaga deve avaliar os currículos encaminhados pelo 

setor setor administrativo/RH e escolher os quais serão chamados para o processo 

de seleção.  

 

4. SELEÇÃO: os profissionais escolhidos por meio das qualificações apresentadas em 

currículo serão chamados para participar do processo de seleção.  

 

4.1. FORMULÁRIOS: todo profissional deve preencher ficha padrão do processo 

(ANEXO III) e teste ou questionário situacional, quando necessário, fornecido pela 

área requisitante.  

 

4.2. ENTREVISTA: após preencher o formulário, o profissional passará por entrevista 

com colaborador da área solicitante e com colaborador do setor administrativo/RH 

para elucidar as condições da oportunidade ao candidato. Caso seja possível, 

haverá a participação de convidados (colaborador ou diretor) nas entrevistas, cuja 

participação tem por objetivo aprimorar a seleção.  

 

4.3. OUTRAS TÉCNICAS: quando necessário, a instituição pode aplicar dinâmica de 

grupo, entrevista coletiva e pesquisa de referência (publicações acadêmicas, mídias 

sociais, instituições, entre outros) como ferramenta de apoio na escolha pelo 

profissional. 

 

5. ADMISSÃO: o profissional escolhido deve entregar ao setor administrativo/RH os 

documentos listados no ANEXO IV.   

 

6. DECLINIO: se por ventura o profissional selecionado declinar a vaga, a instituição 

pode escolher outro participante do mesmo processo. 
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6.1. REABERTURA DO PROCESSO: quando não houver profissionais qualificados para 

a vaga ao final do processo, este deve ser reiniciado, atentando aos prazos e itens 

deste POP como um novo processo. 

 

7. RECRUTAMENTO INTERNO: é possível preencher internamente a vaga aberta, 

desde que atenda aos passos a seguir: 

 Quem? Pode participar do processo interno qualquer colaborador que preencha os pré-

requitos da vaga, desde que tenha sido admitido há mais de 6 meses. 

 Quando? A vaga deve ser divulgada, preferencialmente, em reunião de equipe na qual 

todos participantes terão acesso igualmente às informações. Deve ser divulgada 

também no grupo eletrônico, especifico para comunicados internos. No prazo de 3 dias, 

contados a partir da divulgação, os colaboradores devem registrar seu interesse. 

 Como? Os colaboradores interessados devem procurar o setor administrativo/RH e 

preencher formulário especifico (ANEXO V). Todas as solicitações devem ser 

analisadas observando os requisitos da vaga, tempo de admissão, carga horária e 

remuneração compatível.  

Todos os colaboradores elegíveis atenderão aos itens 4.2 e 4.3 deste POP. 

 

8. VAGA DE GESTÃO: frente à oportunidade de contratar um novo gestor, a Diretoria 

Estatutária participará do processo, representada por 2 membros, como requisitante 

da vaga em todos os itens deste POP. 

 

9. CONSIDERAÇÕES  

 

9.1. ABERTURA DA VAGA: no caso de substituição, sem impacto financeiro, a vaga é 

aberta automaticamente. O processo dar-se-á imediatamente seguindo o POP. 

No caso de uma nova vaga, com impacto financeiro, dar-se-á inicio ao processo 

apenas após aprovação da Diretoria Estatutária. 

 

9.2. PRAZOS 

 

9.2.1. Recrutamento e triagem (itens 2 e 3): no caso de recrutamento externo, serão 10 

dias a contar a divulgação; no caso de recrutamento interno, serão 3 dias a contar a 

divulgação interna. 

9.2.2. Seleção (item 4): máximo de 10 dias, a contar do encerramento do recrutamento. 

9.2.3. Admissão (item 5): entrega de todos os documentos em 3 dias. 
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9.3. DATA DE INÍCIO: o profissional iniciará suas atividades somente após a entrega de 

todos os documentos e realização do exame médico admissional. 

 

9.4. ENCERRAMENTO DO PROCESSO: todos participantes devem receber um 

agradecimento pela participação (ANEXO VI) 

 

9.5. PERÍODO DE EXPERIÊNCIA: todo contrato deve atender ao período de 

experiência de 90 dias (45 + 45), podendo haver o desligamento ao final deste 

período por ambas as partes. 

 

9.6. RECONTRATAÇÃO DE EX-FUNCIONÁRIO: é possível recontratar um colaborador 

que já tenha trabalhado na instituição anteriormente, respeitando o intervalo de 1 

ano a contar da data de saída e os critérios e requisitos descritos neste POP, exceto 

nos casos de demissão por justa causa. 

 





 

ANEXO I 

 

PERFIL DA VAGA – DETALHAMENTO 

 

 

 

VAGA: (exemplo) Assistente Administrativo 

 

O que faz um Assistente Administrativo? 

 

DESCREVER BREVEMENTE AS RESPONSABILIDADES DESTE PROFISSIONAL. 

 

 

 

 

Qual conhecimento especifico para atuar nesta posição? 

 

DETALHAR ITENS NECESSARIO QUE O PROFISSIONAL CONHECA PARA ATUAR 

NESTA POSIÇÃO 

 

 

 

 

Qual formação para esta posição? 

 

FORMAÇÃO TECNICA, SUPERIOR E COMPLEMENTAR. 

 

 

 

 

 

 

 

ABERTURA DA VAGA 

 

____ SUBSTITUIÇÃO       

____ NOVA POSIÇÃO 

____ SUBSTITUIÇÃO TEMPO DETERMINADO 

 

Funcionário Substituído/Motivo: ___________________________________________                                                                            

 

 

 

APROVAÇÃO 

RESPONSÁVEL:__________________________________________   

data:___________ 

   



TRABALHE CONOSCO

Vaga: (exemplo) ÁREA ADMINISTRATIVA

Responsabilidades: (BREVE RESUMO DAS ATIVIDADES)
rotinas administrativas, o planejamento estratégico e a gestão
dos recursos organizacionais,

Desejável experiência: (BREVE DESCRIÇÃO)
Rotina financeira (pagamento de contas, controle de despesas)
Conhecimento na rotina de prestação de contas e termos de colaboração
Gestão de Projetos/Planejamento
Gestão de Pessoas
Gestão de eventos

Formação: (ESPECIFICAR CURSOS NECESSÁRIOS)
Nível superior

Envie seu currículo para: xxxxxxxxx@ceesd.org.br até xx/xx/xx.

ANEXO II

mailto:ceesd@ceesd.org.br


ANEXO III 
 

         FORMULÁRIO PERFIL PROFISSIONAL 
USO INTERNO - PROCESSO SELETIVO 

 

 

 

 

ATENÇÃO: É indispensável o preenchimento correto e legível de todos os campos desta ficha de inscrição, se julgar 

necessário pode preencher em letra de forma. 

 

VAGA:  ___________________________________________________________________  

 

Nome: ___________________________________________________________________________  

Data de Nasc: ___/___/_____ CPF: ______________________ RG:  __________________________   

Endereço:  _______________________________________________________________________  

N°: ______   Bairro: _____________ Município:  ______________________ UF:  ________________  

Cep:  ______________ Naturalidade:  _____________________________ UF:  ________________  

Telefone:  _________________________________ Celular:  ______________________________  

E-Mail ___________________________________________________________________________   

 

Estado Civíl 

(    ) Casado       (    ) Solteiro  (    ) Divorciado   (    ) Separado    (    ) Amasiado 

Nome do Cônjuge: _________________________________________________________________  

Possui Filhos?      (    ) Sim      (    ) Não  Quantos?     _____________________________ 

Idade dos filhos:  ___________________________________________________________________  

 

Filiação 

Nome do Pai:  _____________________________________________________________________  

Nome da Mãe:  ____________________________________________________________________  

 

Grau de Instrução: 

Ensino Fundamental 

(    ) Completo 

(    ) Incompleto  

Ensino Médio 

(    ) Completo 

(    ) Incompleto 

Superior 

(    ) Completo 

(    ) Incompleto 

Pós  

____________________________ 

____________________________ 

 

Curso Graduação:_________________________________________________________________ 



ANEXO III 
 

         FORMULÁRIO PERFIL PROFISSIONAL 
USO INTERNO - PROCESSO SELETIVO 

 

 

Últimos Empregos 

Empresa:  _______________________________________________________________________  

Período de permanência nesta empresa: _______________________________________________ 

Respondia para (nome/cargo): _______________________________________________________ 

Função que desempenhava (cargo):  ___________________________________________________  

Principais responsabilidades:  _________________________________________________________  

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 

Empresa:  ________________________________________________________________________  

Período de permanência nesta empresa: ________________________________________________ 

Respondia para (nome/cargo): ________________________________________________________ 

Função que desempenhava (cargo):  ___________________________________________________  

Principais responsabilidades:  _________________________________________________________  

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 

Descreva abaixo qual atividade que desempenhou que trouxe maior satisfação: 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 

Descreva abaixo qual atividade que desempenhou que encontrou maior dificuldade: 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 



ANEXO IV 

DOCUMENTOS A SEREM APRESENTADOS PARA A ADMISSÃO 

O exame admissional obrigatório ficará arquivado no prontuário do empregado, para 

apresentação à fiscalização e controle de renovação, de acordo com a legislação, durante 

a vigência do contrato de trabalho. 

( https://web.grupomednet.com.br/Assessor/Default.aspx#MN ) 

 

• Carteira de Trabalho e Previdência Social - CTPS  

• 01 Fotografia - 3x4 Recente 

 

    Cópias dos seguintes documentos: 

 

• R.G – Carteira de Identidade (frente e verso) 

• CPF – Cadastro de Pessoas Físicas (frente e verso) 

• Título Eleitoral (frente e verso) 

• Comprovante de residência 

• Comprovante de Cadastro no PIS/PASEP (frente e verso) 

• Certificado de Reservista (frente e verso) 

• Carteira de Habilitação - CNH (quando exercer o cargo de motorista) 

• Certidão de Casamento ou Nascimento, quando solteiro 

• CPF do cônjuge* 

• Certificado de conclusão de curso (cópia) ou declaração escolar quando estiver 

cursando (original) 

• Certidão de Nascimento dos filhos menores de 21 anos 

• CPF dos filhos menores de 21 anos 

• Carteira de Vacinação dos filhos menores de 14 anos (frente e verso) 

• Comprovante Bancário – conta para depósito de salário 

• Documento de inscrição no órgão de classe quando o cargo exigir  

• Pagamento da anuidade ao órgão de classe competente 

• Comprovante de aposentadoria, se aposentado. 

• Comprovante de consulta do seguro desemprego (01/10/2014) 

*CPF do cônjuge e dependentes é necessária para cadastro na base do sistema integrado 

da Fazenda e MTB 

 

Links para as consultas: 

http://consultacadastral.inss.gov.br/Esocial/pages/index.xhtml;jsessionid=yJpmcvrpz0hG3K

vRL5Tp4mF7jspTd1lg5wCySPTlnW4rVGgjqvTB!-1729889607                                    

(consulta de qualificação profissional e social) 

https://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/SSL/ATCTA/CPF/ConsultaSituacao/Consult

aPublica.asp  

(situação cadastral CPF) 

http://www.tse.jus.br/eleitor/servicos/titulo-de-eleitor/situacao-eleitoral/consulta-por-nome                                                                     

(situação eleitoral) 

https://web.grupomednet.com.br/Assessor/Default.aspx#MN
http://consultacadastral.inss.gov.br/Esocial/pages/index.xhtml;jsessionid=yJpmcvrpz0hG3KvRL5Tp4mF7jspTd1lg5wCySPTlnW4rVGgjqvTB!-1729889607
http://consultacadastral.inss.gov.br/Esocial/pages/index.xhtml;jsessionid=yJpmcvrpz0hG3KvRL5Tp4mF7jspTd1lg5wCySPTlnW4rVGgjqvTB!-1729889607
https://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/SSL/ATCTA/CPF/ConsultaSituacao/ConsultaPublica.asp
https://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/SSL/ATCTA/CPF/ConsultaSituacao/ConsultaPublica.asp
http://www.tse.jus.br/eleitor/servicos/titulo-de-eleitor/situacao-eleitoral/consulta-por-nome


ANEXO V 
 

RECRUTAMENTO INTERNO 
USO INTERNO - PROCESSO SELETIVO 

 

 

 

 

ATENÇÃO: É indispensável o preenchimento correto e legível de todos os campos desta ficha de inscrição, se julgar 

necessário pode preencher em letra de forma. 

 

VAGA:  ___________________________________________________________________  

 

Nome: ___________________________________________________________________________  

Data de Nasc: ___/___/___ CPF: ______________________ RG:  ____________________________   

Endereço:  _______________________________________________________________________  

N°: ______   Bairro: _____________ Município:  ______________________ UF:  ________________  

Cep:  ______________ Naturalidade:  _____________________________ UF:  ________________  

Telefone:  _________________________________ Celular:  ______________________________  

E-Mail ___________________________________________________________________________   

 

Estado Civíl 

(    ) Casado       (    ) Solteiro  (    ) Divorciado   (    ) Separado    (    ) Amasiado 

Nome do Cônjuge: _________________________________________________________________  

Possui Filhos?      (    ) Sim      (    ) Não  Quantos?     _____________________________ 

Idade dos filhos:  ___________________________________________________________________  

 

Grau de Instrução: 

Ensino Fundamental 

(    ) Completo 

(    ) Incompleto  

Ensino Médio 

(    ) Completo 

(    ) Incompleto 

Superior 

(    ) Completo 

(    ) Incompleto 

Pós  

____________________________ 

____________________________ 

 

Curso Graduação:_________________________________________________________________ 

 

 

 

 



ANEXO V 
 

RECRUTAMENTO INTERNO 
USO INTERNO - PROCESSO SELETIVO 

 

Últimos Empregos 

Empresa:  _______________________________________________________________________  

Função atual: _______________________________________________ Data Adm:_____________ 

Principais responsabilidades:  _________________________________________________________  

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 

Empresa Anterior:  _________________________________________________________________  

Período de permanência nesta empresa: ________________________________________________ 

Respondia para (nome/cargo): ________________________________________________________ 

Função que desempenhava (cargo):  ___________________________________________________  

Principais responsabilidades:  _________________________________________________________  

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 

Descreva abaixo porque quer participar deste processo: 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 



ANEXO VI 
 

MODELOS DE COMUNICADO  
EM PROCESSO SELETIVO 

 
 

RECRUTAMENTO E TRIAGEM 
 
Responder para todos os currículos recebidos: 
 
“Agradecemos por escolher nossa instituição e se candidatar à oportunidade divulgada.” 
 
 

 
 
SELEÇÃO 
 
Responder o texto abaixo para os profissionais que serão chamados para entrevista e 
fazer contato via telefone para certificar o recebimento. 
 
“Caro .XXXXXX... 
Seu currículo foi selecionado para as próximas etapas do processo á posição de .XXXX.... 
A entrevista ocorrerá dia xx/xx/xx ás xx:xx, nesta instituição. Ao chegar procure por xxxx . 
Por favor confirme o recebimento deste e-mail. 
 
Boa Sorte!” 
 

 
 
ENCERRAMENTO DO PROCESSO 
 
Encaminhar à todos currículos recebidos: 
 
“Agradecemos sua participação no processo seletivo para a posição de XXX. Este foi 
finalizado nesta data. Seu currículo será mantido em nosso banco de dados. 
Atenciosamente, “ 
 

 
 
APROVADO 
 
Responder ao candidato aprovado e fazer contato via telefone para certificar o 
recebimento. 
 
“É com satisfação que comunicamos sua aprovação em nosso processo seletivo para o 
cargo XXX. 
Contamos com você para compor nosso quadro de colaboradores e assistir todas as 
pessoas com Síndrome de Down que procuram esta instituição.  
Você será parte integrante de uma equipe que faz a diferença e transforma vidas.  
Em anexo, a lista de documentos que devem ser entregues até o dia XXXX. 
A data de início será agendada após a entrega de todos os documentos. 
Atenciosamente “ 


