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1. OBJETIVO  
 

1.1. Estabelecer critérios para todas as etapas do processo de admissão de funcionários, 
definindo as atribuições e responsabilidades dos profissionais das áreas de Departamento 
Pessoal e Recursos Humanos.  

 
 
2. ABRANGÊNCIA  
 

2.1. Todos os profissionais das áreas de Recursos Humanos e Departamento Pessoal da 
Fundação Padre Albino.  

 
2.2. Os procedimentos descritos neste documento devem ser seguidos por todos os 

profissionais estipulados nas áreas envolvidas contidas neste Manual: Recursos Humanos 
e departamento Pessoal.  
 
Nota: Não será permitido que esse fluxo de atividades seja realizado por outros 
funcionários que não sejam das áreas envolvidas nesse processo  

 
 
3. RESPONSABILIDADES  
 

3.1. Recursos Humanos: 3.1.1.Responsável pelo agendamento de exames, recrutamento e 
seleção do funcionário.  

 
3.2. Departamento Pessoal: 3.2.1.Responsável pelo cadastro do funcionário e integração.  

 
 
4. REGRAS E CRITÉRIOS  
 

4.1. Recursos Humanos e Departamento Pessoal são os únicos responsáveis pela admissão 
de novos funcionários.  

 
 

5. DESCRIÇÕES DAS ETAPAS DO PROCESSO:  
 

5.1. Seleção: 5.1.1.Responsável do Recursos Humanos deve marcar Exame Médico 
Admissional para candidato e espera o recebimento do Atestado de Saúde Ocupacional 
para dar continuidade ao processo de admissão. Com a ASO em mãos, o responsável 
deve verificar se candidato encontra-se apto para a função.  

 
5.1.2.Caso o candidato não seja apto a realizar as atividades, o responsável do 

departamento de Recursos Humanos deve, após assinar documentação para atestar 
sua análise, arquivar o documento e a Requisição de Pessoal referente ao candidato 
inapto. Deve, também, comunicar informalmente ao candidato que ele não será 
contratado, e dar fim ao processo.  

 
5.1.3.Caso o candidato esteja apto para realizar sua função, o responsável deve dar 

continuidade ao processo entregando a relação de documentos para admissão. 
Deve, também, solicitar ao funcionário, a abertura de conta corrente em Banco e 
após receber a documentação requisitada, o responsável do Recursos Humanos 
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deve encaminhar ao Departamento Pessoal a fim de continuar o processo de 
admissão.  

 
5.2. Cadastramento: 5.2.1.Responsável do Departamento Pessoal deve verificar se todas as 

cópias de documentos foram entregues e efetuar o cadastro do funcionário no sistema 
Datasul e o registro na Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS). Deve também 
gerar Contrato de Trabalho e ficha de registro com base no cadastro efetuado no sistema, 
e pré arquivar a documentação de admissão. 5.2.1.1. O sistema Datasul deve impedir o 
cadastramento de CPF, ASO, C/C e PIS iguais na mesma empresa.  

 
5.2.2.Após o responsável do departamento Pessoal devolver a CTPS ao funcionário 

mediante preenchimento do protocolo de entrega da CTPS, o responsável deve 
recolher preenchimento e assinatura dos termos de benefícios e contrato de trabalho.  

 
5.2.3.Responsável do Departamento Pessoal deve inserir as opções de benefícios e 

descontos praticados e efetuar cadastro dos benefícios escolhidos pelo funcionário, 
como Vale Transporte, Vale Alimentação e Vale Refeição, no sistema Datasul.  

 
5.2.4.Após cadastro dos benefícios, o responsável de Recursos Humanos deve gerar 

relatório TXT de benefícios e exportar para site da operadora de benefícios, como 
Embratec e operadoras de vale transporte.  

 
5.2.5.Em seguida, responsável deve arquivar Contrato de Trabalho, Termos de Opções de 

Benefícios e Protocolo de Devolução de CTPS, para posteriormente realizar a 
integração do funcionário e agendar o início de suas atividades.  

 
 
6. GLOSSÁRIO  
 

6.1. CPF: Cadastro de Pessoa Física.  
6.2. ASO: Atestado de Saúde Ocupacional.  
6.3. C/C: Conta corrente.  
6.4. Relatório TXT: relatório em forma de texto no sistema.  
6.5. CTPS: Carteira de Trabalho e Previdência Social.  

 
 


