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1 – OBJETIVO
Estabelecer conceitos para o macro processo gestão de pessoas, garantindo o alinhamento e atendimento
global do processo.
 Objetivos Específicos
•

Estabelecer as diretrizes para identificação, atração, seleção, admissão, assim como promover e
integrar colaboradores no atendimento às necessidades dos cargos da empresa;

•

Treinar e desenvolver as competências dos colaboradores propiciando ao profissional a
oportunidade de desenvolver suas potencialidades e ampliar seus conhecimentos, visando seu
crescimento e a conscientização de seu papel profissional;

•

Mensurar e analisar os indicadores dos processos realizados pelo setor.

2 – RESPONSABILIDADES
DIRETORES E COORDENADORES:
Assegurar e garantir para que a política seja seguida e cumprida

3 – DOCUMENTOS COMPLEMENTARES
FO.HRSP.RH.002 Solicitação de Vaga
FO.HRSP.RH.003 Entrevista de desligamento - Colaborador
FO.HRSP.RH.004 Entrevista de Desligamento Gestor - Comentários de Saída
FO.HRSP.DP.001 Alteração Funcional
FO.HRSP.NEP.001 Integração Setorial

4 - DEFINIÇÕES E SIGLAS
NEP – Núcleo de Educação Permanente
PAT- Plano Anual de Treinamento
LNT – Levantamento de Necessidade de Treinamento
IT – Instrução de Trabalho

5 – DESCRIÇÃO DE PROCEDIMENTOS
•

Descrição de Cargos
A descrição de cargos é um retrato simplificado das atividades, responsabilidades e qualificações

pertinentes ao cargo. É determinada dentro dessa descrição a função, a quem o colaborador se reporta,
condições de trabalho e como deve ser feito, preparação técnica esperada e desejada, competências
técnicas e comportamentais. Qualquer novo cargo e/ou alteração devem ser previamente aprovados junto
ao setor de Recursos Humanos, Diretor da área e Diretor Geral.
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O objetivo da descrição de cargos é um mapeamento do trabalho realizado dentro da organização,
que dará subsídios para o recrutamento e seleção dos profissionais, identificação das necessidades de
treinamento, planejamento da força de trabalho, avaliação de cargos e critérios de salários, entre outros.
•

Recrutamento e Seleção

 Objetivo
Visa normatizar o processo de Recrutamento e Seleção de candidatos para o Hospital Regional do
Sudeste do Pará e orientar os gestores quanto aos procedimentos de contratação de novos colaboradores.
 Processo de Recrutamento e seleção de pessoas
O processo de recrutamento e seleção de pessoas visa atrair candidatos com o perfil necessário
garantindo a sustentabilidade da empresa através da admissão de colaboradores potencialmente
qualificados e capazes de ocupar cargos dentro da organização. Este segue as diretrizes abaixo:


Todo e qualquer processo seletivo (interno e externo) será realizado pelo RH;



Toda e qualquer solicitação de recrutamento deverá ser analisada e validada pela Diretoria no
que concerne ao dimensionamento do quadro e aspectos financeiros;



Solicitação é feita via formulário de Solicitação de Vaga;



Deve ser entregue ao RH devidamente preenchida e assinada pelo Diretor da área solicitante e
Diretor Geral;



Deve estar anexada ao formulário uma cópia do Aviso ou da Carta do Pedido de Demissão do
funcionário a ser substituído;



No caso de aumento de quadro, deve estar autorizado pela Diretoria Geral e Administrativa;

Impreterivelmente, todos os candidatos (internos e externos) serão mensurados pelo processo de
entrevista comportamental e de competências, provas teóricas acompanhadas e validadas pelo gestor da
área conforme segue:


Aplicar prova teórica específica para cada cargo sendo que o candidato deverá obter
média de no mínimo 60% do total da prova;



Produzir uma redação de até 20 linhas (nível superior), 15 linhas (nível médio) e 10
linhas (nível fundamental);



Para todo e qualquer cargo será aplicado prova teórica e redação e inventário
psicológico



Aplicação de inventário psicológico


AC – Atenção Concentrada;



Palográfico – Teste expressivo de personalidade
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É de responsabilidade do Recursos Humanos organizar o processo de encaminhamento para
admissão do novo colaborador, composto por recrutar, selecionar e encaminhar ao DP para
solicitação de exame admissional;

•

Os resultados dos processos seletivos (Externos e Internos) serão informados somente pelo
setor de Recursos Humanos, sendo proibido aos gestores informar o resultado do processo aos
colaboradores do HRSP e candidatos a vaga concorrida.

•

Se o candidato não for aprovado no processo de seleção, este só poderá participar de novo
processo após 6 meses;

•

Cabe ao setor de Departamento Pessoal, a validação e aprovação dos documentos pertinentes
à contratação e admissão do novo colaborador;

•

O Hospital Regional do Sudeste do Pará se reserva ao direito de não recontratar colaboradores
que já atuaram na instituição, salvo em casos especiais definidos pela Diretoria geral e
administrativa;

•

É de responsabilidade do Recursos Humanos alimentar, acompanhar e analisar os indicadores
dos processos realizados pelo setor;

•

Quando de remanejamentos internos de setor, este deverá passar por entrevista
comportamental/competências, com o setor de Recursos Humanos para mensurar o perfil à
nova vaga.


•

Processo solicitado através de formulário de Alteração Funcional, conforme IT.

Processo Seletivo Externo
Tem como objetivo buscar candidatos no mercado de trabalho aptos para contribuir ao

desenvolvimento da organização. Para esta, é realizada divulgações em nichos específicos que propiciem a
população externa reconhecer o hospital como uma empresa pública que visa o desenvolvimento do capital
humano.
•

Processo Seletivo Interno
Tem

como

objetivo

motivar

os

colaboradores,

retendo

talentos

que

oportunizem

o

desenvolvimento de uma carreira profissional e agreguem qualidade nos produtos e serviços prestados pelo
Hospital do Sudeste do Pará. Para participar do processo, o colaborador deve ter no mínimo 12 meses de
atuação no HRSP, bem como atender os requisitos para investidura no cargo que está pleiteando.
Após o resultado do processo de seleção interna, o RH fica responsável em dar o feedback da
avaliação para o candidato.
•

Treinamento de Integração
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Tem como objetivo ambientar e integrar os novos colaboradores e prestadores de serviço à
empresa e será realizado mensalmente. Divide-se em:
•

Treinamento Institucional - Integração: É a primeira parte do Treinamento de Integração,
ministrada pelos setores de RH, DP, NEP, NQSP,Auditoria de Prontuários, ASCOM, S.A.U.,
Humanizaçâo, SESMT, SCIH e SHL.
o

•

Ocorrerá na 1ª e 3ª semana de cada mês.

Integração Setorial: É a segunda parte do treinamento ministrada pela chefia imediata, visando
integrar e conscientizar o novo colaborador no seu ambiente de trabalho de maneira que possa
assimilar as atividades laborais e a importância de como elas contribuem para atingir os objetivos do
Hospital.
o

Ocorrerá na 1ª semana - um dia após a integração institucional.

o

O gestor da área fica responsável pelo preenchimento do formulário (Interact) junto ao
colaborador e deve entregar para o RH no último dia da avaliação..

•



O colaborador direto só irá iniciar suas atividades laborais após participar da
Integração Institucional.



O colaborador terceirizado só irá iniciar suas atividades laborais após
participar da Integração Institucional.

Avaliação do Período de Experiência – 45 e 90 dias

Para avaliar e potencializar o desenvolvimento do novo colaborador será realizado, aos 45 e 90
dias após admissão, a Avaliação de Experiência com foco em competências. A avaliação será realizada
pelo gestor imediato e acompanhada pelo colaborador.
• Os gestores são responsáveis pela impressão do formulário de avaliação do período de
experiência – disponível no Interact;
• Os gestores devem devolver os formulários com a avaliação realizada para o RH no prazo
máximo de 10 dias antes do vencimento do contrato de experiência
• Se o gestor não entregar no prazo estabelecido, o contrato será automaticamente renovado.
Se identificada alguma necessidade de treinamento ao colaborador, seu coordenador
deverá dar o feedback.
• Avaliação de Desempenho
Com o objetivo de acompanhar e desenvolver o colaborador, a avaliação de desempenho será
utilizada conforme IT (disponível no Interact), para que as habilidades técnicas e comportamentais sejam
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acompanhadas, trabalhadas e desenvolvidas conforme a necessidade. Será realizada anualmente e
envolverá RH e todos os setores do HRSP, através dos seus gestores.
o O RH é responsável por enviar relação dos colaboradores a serem avaliados para os
gestores no primeiro dia (útil) de todo mês;
o A avaliação será mensurada através de pontuação, devendo ser criado obrigatoriamente o
PDI (plano de desenvolvimento individual) para notas abaixo de 7 (sete) nas avaliações.
o Deve ser entregue no RH no prazo de até 5 dias (úteis) antes do final do mês da referida
avaliação.

•

Núcleo de Educação Permanente – NEP
 Objetivo
Treinar e desenvolver as competências técnicas e comportamentais dos colaboradores
propiciando a oportunidade de desenvolver suas potencialidades e ampliar seus conhecimentos,
visando o melhor desempenho no trabalho e conscientização do seu papel como profissional na
área saúde.
 Desenvolvimento de Pessoas
O HRSP visa desenvolver constantemente seus colaboradores, aumentado assim os
conhecimentos, habilidades e competências da sua força de trabalho, melhorando o desempenho
geral da organização. Este processo inicia-se desde o primeiro dia de trabalho, na integração
institucional/setorial. Na sequência acompanha-se a sua adaptação e constructo dos conhecimentos
internos nas avaliações de experiência e desempenho, bem como nos treinamentos pontuais
internos ou externos viabilizados pelo NEP.

•

Programa de Integração Institucional/Setorial
A Integração deve ser realizada por todo novo colaborador. O programa de Integração
está estabelecido em 32 horas, sendo as 08 primeiras Institucionais, onde o novo colaborador irá
conhecer a instituição. Na sequência, tem-se às 24 horas setoriais sendo de 04 dias(6hs/dia) para
quem faz 180 hs; e 03 dias (8hs/dia) para os que fazem 220hs. Essa integração consiste em um
programa de desenvolvimento setorial elaborado pelo gestor da área, em parceria com o NEP, para
que o novo colaborador seja capacitado nas rotinas do setor.
O formulário de Integração Setorial fica disponível no Interact, os gestores responsáveis devem
devolver ao RH no 4° dias após a integração institu cional.

•

Treinamentos
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Refere-se à aquisição de conhecimentos, habilidades e competências como resultado de
formação profissional ou do ensino de habilidades práticas relacionadas às competências úteis
específicas. No HRSP é traçado uma estrutura de trabalho que possa assegurar o foco de
qualidade e desenvolvimento. Para isso os gestores deverão disponibilizar suas equipes, em
horários específicos pré-estabelecidos, ou em treinamentos in loco, sempre que convocados pelo
NEP.
•

Levantamentos das Necessidades de Treinamentos – LNT
É uma ferramenta que atua concomitantemente com o planejamento estratégico da
instituição, com o intuito de programar anualmente os treinamentos técnicos de aperfeiçoamento. O
LNT compreende a necessidade das equipes no momento e estará sempre disponível para consulta
no setor de Recursos Humanos. Do LNT temos o PAT (Plano Anual de Treinamento), um
cronograma anual, em que todos os treinamentos estão dispostos e acessíveis à gestão do
responsável da área.

•

Treinamentos Internos

São os treinamentos promovidos e administrados dentro da empresa. Podem ser
ministrados por colaboradores, comissões específicas, gestores, setores específicos ou através de
empresas contratadas especificamente para tal. Para garantir a eficácia de todo e qualquer
conhecimento transmitido, este deverá seguir as seguintes diretrizes:
•

Convidar/Convocar o instrutor, interno ou externo, alinhando os detalhes para a realização
do evento, bem como capacitá-lo quanto aos padrões utilizados na empresa;

•

Validar o formulário Plano de Aula, com todos os campos preenchidos e discutidos no intuito
de garantir a melhor aplicabilidade dos recursos disponíveis;

•

Certificar-se da logística do antes, durante e após o evento, como divulgações físicas e
virtuais, agenda do local, a confecção de convites/convocação dos colaboradores à
participação, e demais peculiaridades dos treinamentos;

•

Fornecer ao palestrante os formulários Lista de Presença e Avaliação de Reação solicitando
que, impreterivelmente, ambas sejam respondidas pelos participantes;

•

Discutir e formalizar entre palestrante, gestor da área e NEP, o modelo de avaliação de
eficácia a ser utilizado, bem como acompanhar todo o processo, tabulando os dados e
arquivando todo o material utilizado para consulta futura.

OBS: O colaborador deve participar dos treinamentos preferencialmente no seu
horário de trabalho, salvo algumas exceções autorizadas pela Diretoria.
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Avaliações de Eficácia
As avaliações nos conduzem para uma melhor visualização do novo aprendizado. Não basta só

treinar, é necessário encontrarmos uma melhor forma de mensurar o conteúdo assimilado ou não pelos
participantes. Devemos ter uma idéia, a priori, quanto ao impacto causado pelo treinamento, bem como
medir os níveis de aprendizagem e conhecimentos adquiridos, técnicos e relacionais refletidos na mudança
de comportamento do colaborador.
Para garantir a eficácia de um treinamento serão aplicadas avaliações pós-treinamento, que
deverão ser realizadas em períodos distintos:
• Avaliação de Reação (curto prazo) será sempre aplicada ao término de todos os
treinamentos. O objetivo é medir a percepção dos participantes em relação às experiências
de aprendizado, ao conteúdo, ao facilitador e a relevância para o trabalho;
•

Avaliação de Aprendizagem, quando prevista no formulário Plano de Aula, deverá ser
aplicada ao término de cada evento e ter a média mínima de 70% do total da avaliação,
seguindo o padrão de instituições de formação técnica.
Esta, por sua vez, deverá ser discutida entre instrutor, Gestor da área e NEP, visualizando
a melhor forma para aplicação. O prazo dependerá do assunto trabalhado, variando entre
períodos de 15/30 e 60 dias ou, um combinado entre estes períodos. Deve ser corrigida
pelo instrutor do treinamento e entregue ao NEP para arquivamento com a devida nota e
assinada pelo instrutor. Caso essa Avaliação não atinja os índices esperados, cabe ao NEP
planejar, junto ao requisitante do treinamento, uma forma de replicar o assunto abordado;

• Avaliação intermediária (médio prazo) consiste na mensuração das mudanças de
comportamento geradas pelo treinamento nos colaboradores. Esta pode ser realizada de
várias formas, de acordo com o objetivo proposto do treinamento, como pesquisas e
questionários específicos, observações diretas, análise e desempenho do trabalho,
entrevistas entre outros. Deverá ser aplicada no período de 15 a 30 dias após o
treinamento, por amostragem, entre 30% e 40% dos participantes do evento. É essencial
avaliarmos a mudança comportamental, pois esta irá nos direcionar para uma resposta
mais fidedigna na avaliação de eficácia, assim saberemos se as modificações
comportamentais advêm do programa de treinamento ou de outras situações;
• A Avaliação de Eficácia (longo prazo) tem como objetivo avaliar a efetividade do
treinamento, a retenção e aplicabilidade do conhecimento adquirido. Este é o resultado
tangível, mensurado a cadeia de evidências que os níveis anteriores mostraram por meio
de dados.
•

Gestão por Competência
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Competência é um conjunto de Conhecimentos, Habilidades e Atitudes específicas para cada
cargo que, seguindo uma metodologia criteriosa, torna possível mapear o perfil das competências
necessárias para cada cargo e função. Assim construindo uma ferramenta personalizada para avaliar o
perfil de competências dos candidatos ao cargo, com o objetivo de identificar a compatibilidade entre
necessidade do cargo e perfil do candidato a ocupante desse. Dessa forma tendo o mapeamento, a
mensuração de competências e a entrevista comportamental com foco em competências.
A Gestão por Competência é um conjunto de ferramentas práticas, consistentes, objetivas e
mensuráveis que torna possível ao hospital instrumentalizar o processo de Recursos Humanos e
responsáveis para fazer Gestão e Desenvolvimento de Pessoas com foco, critério e clareza.

• Avaliações de Desempenho
Definida como a identificação e mensuração das ações que os colaboradores de uma organização
realizaram durante determinado período, a Avaliação de Desempenho, realizada quando o colaborador
completa 06 meses de atuação, tem como objetivo diagnosticar e analisar o desempenho individual e grupal
dos funcionários, promovendo o crescimento pessoal e profissional, bem como melhor desempenho. Além
disso, fornece ao Recursos Humanos informações para tomadas de decisões acerca de salários,
bonificações, promoções, demissões, treinamento e planejamento de carreira, proporcionando o
crescimento e o desenvolvimento da pessoa avaliada.
O resultado deste processo visa gerar o PDI (Plano de Desenvolvimento Individual), realizado em
consenso com gestor e colaborador, que deverá ser amplo, flexível e estratégico. Facilitando também uma
autocrítica sobre pontos fortes, pontos fracos, possibilidades e limites, realizados da forma mais
transparente possível.
•

Pesquisa de Clima
Considerada uma importante ferramenta para a Gestão de Pessoas e o Planejamento Estratégico

do setor de Recursos Humanos. Tem como objetivo mensurar o nível de satisfação dos colaboradores com
relação aos aspectos do ambiente organizacional e a maneira como as pessoas interagem com a equipe.
O resultado final apresenta as informações necessárias para a identificação de oportunidades de melhoria e
a elaboração de um plano de ações.
A aplicação deve ser realizada anualmente, sempre entre o mês de outubro e dezembro. O
resultado é discutido com a Diretoria para a criação de uma análise sistêmica da Instituição, posteriormente
apresentado para os gestores abrindo a oportunidade de discussão e ações pertinentes a situações. O
Resultado deve ser divulgado na sequência para os demais colaboradores.
Após a divulgação a Diretoria do HRSP elaboram um plano de ação para tratativa junto aos
colaboradores sobre as questões com maior impacto.
•

Processo Demissional
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Quando da opção de desligar o colaborador da empresa, o gestor deverá procurar o setor de
Departamento Pessoal

para formalizar a solicitação. Será preenchido o formulário específico com a

justificativa do Gestor, bem como as evidências trazidas pelo gestor e, se houver, as avaliações de
experiência e de desempenho do colaborador em questão. Deverá, também, ser preenchido e anexado ao
processo a requisição de vaga para substituição, com as devidas informações e análise quanto ao
dimensionamento do quadro. Este dossiê será encaminhado à aprovação da diretoria.
•

Entrevistas de Desligamento
A entrevista é um instrumento para detectar a satisfação e a opinião do ex-funcionário com relação

à conduta da empresa, ao relacionamento com os colegas e gestores, identificando assim qual é a imagem
que este levará do hospital, bem como atuar com melhorias dentro da Instituição.
Esta deve ser realizada por um profissional capacitado do setor de Recursos Humanos, com o
enfoque de esvaziar as emoções envolvidas no processo e trabalhar com a real situação. Não é obrigatório
o colaborador realizar, porém o convite deverá ser feito. É um instrumento de confiabilidade do setor de
Recursos Humanos, o qual é aberto à Diretoria que, em análise, define junto ao RH as devidas tratativas.
6 – HISTÓRICO DE REVISÕES
14/06/2017 – Inserido logomarca do governo e mudança de layout.
19/03/2018 – Substituição da logomarca da Pró-saúde; retirado a citação dos formulários FOR – RH – 030
Avaliação Período de Experiência e FOR – RH – 039 Entrevista de Saida; e inserido os códigos
FO.HRSP.RH.003 Entrevista de desligamento – Colaborador e FO.HRSP.RH.004 Entrevista de
Desligamento Gestor - Comentários de Saída nos Documentos Complementares; inserido trecho “o
colaborador deve ter no mínimo 12 meses (...)“ no item: Processo Seletivo Interno; inserido trecho “O
programa de Integração está estabelecido em 32 horas (...)” no item: Programa de Integração
Institucional/Setorial.
23/04/2018 – Inserido nova logo da Pró-saúde.
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