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REGULAMENTO DE CONTRATAÇAO DE PESSOAL

1. OBJETIVOS

1.1 Desta Normatização

Estabelecer diretrizes com a finalidade de atrair profissionais com a

capacidade de agregar valores sintonizados com a missão e objetivos do Serviço de

Reabilitação Lucy Montoro de Fernandópolis, e com os procedimentos a serem

adotados com relação às regras e critérios que viabilizem os processos de

recrutamento e seleção de pessoal, seja interna ou externamente, para

preenchimento de vagas do setor administrativo, apoio ou técnico desta Instituição

de Saúde administrada com recursos financeiros provenientes do Contrato de
Gestão para a execução das atividades e serviços de saúde.

1.2 Recrutamento e Seleção de Pessoal

O Serviço de Reabilitação Lucy Montoro de Fernandópolis têm como diretriz

manter em seu quadro, colaboradores capazes e identificados com os objetivos

estratégicos da empresa, ao mesmo tempo, que reconhece a importância da Gestão

de Pessoas e Humanização para o sucesso da organização.

O Recrutamento e Seleção de que trata este Regulamento tem por objetivo
selecionar o melhor perfil de candidato para o cargo a ser preenchido, bem como ter

as condições para atrair e reter os talentos para melhor compor o quadro de
colaboradores desta instituição.

Realizando a captação no mercado de trabalho externo, com a finalidade de

recrutar e selecionar pessoas que tenham interesse no SRLM, sendo que, quando
houver a possibilidade e oportunidade será realizado o recrutamento interno, onde

Serviço de Reabilitação Lucy Montoro Fernandópolis
Av. Milton Terra Verdi, 451- Jardim América

15600-000- Fernandópolis- SP
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esta forma será destacada em relação ao processo de recrutamento externo,

respeitando os critérios da gerência desta instituição.

2. Amplitude

Aplica- se a todos os candidatos a vaga de trabalho da área administrativa,

apoio e técnica Serviço de Reabilitação Lucy Montoro de Fernandópolis.

3. Conceitos Básicos

3.1 Recrutamento de Pessoal

O recrutamento de pessoal consiste em um conjunto de elementos

classificados e organizados entre si segundo um ou mais critérios, que tem por

objetivo atrair candidatos diretamente na fonte de recrutamento, seja ela interna ou
externa. O perfil do candidato a ser contratado determinará a escolha das fontes de

recrutamento mais adequadas para o processo de seleção. O processo de

recrutamento de pessoal é exclusivo da área de Recursos Humanos e da Gerência

Administrativa da Instituição em caso administrativo e apoio, quando se tratar da
área técnica quem é responsável, por todo o processo seletivo é a Rede de

Reabilitação Lucy Montoro.

3.2 Seleção de Pessoal

Seleção de Pessoal consiste na escolha do candidato com o perfil desejado

a vaga em aberto. Selecionar pessoas é uma função da gerência administrativa

juntamente com o supervisor da área. O setor de Recursos Humanos assessora no

Serviço de Reabilitação Lucy Montoro Fernandópolis
Av. Milton Terra Verdi, 451- Jardim América

15600-000- Fernandópolis- SP
Fone; (1?) $462-8100— urlm@urlmfemandopolis.com.br
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decorrer desta atividade, porém, a responsabilidade final pela admissão é da

gerência administrativa.

4. Procedimentos e Rotinas de Admissão e Gestão de Profissionais

4.1 Requisição de Pessoal

O início do recrutamento e seleção se faz com a existência da vaga

previamente solicitada pelo supervisor do setor através do Formulário de Requisição

de Pessoal (Anexo I), e da aprovação pela gerência administrativa. Tendo em vista

que será analisada a necessidade especifica e o Dimensionamento do Quadro de

Pessoal da instituição.

O Formulário de Requisição de Pessoal consta os requisitos básicos para o

preenchimento da vaga existente e indica a origem da vaga, e se esta é substituição

ou aumento do quadro de funcionários do setor devido demanda, além de outras

informações adicionais exigidas no preenchimento da Requisição de Pessoal.

Nenhum processo de recrutamento e seleção será iniciado sem a devida

Requisição de Pessoal aprovada pela gerência administrativa do SRLM de

Fernandópolis.
Surgindo uma solicitação da área técnica a mesma será destinado a Rede

Lucy Montoro, onde todo o procedimento será direcionado por eles.

4.2 Aprovação

O processo de recrutamento dará inicio após a aprovação da gerencia

administrativa da unidade, com isso supervisor será comunicado pelo RH sobre o

começo do recrutamento de pessoal.

Serviço de Reabilitação Lucy Montoro Fernandópolis
Av. Milton Terra Verdi, 451- Jardim América
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A área de Recursos Humanos devera analisar se a Requisição de Pessoal

está preenchida corretamente com as informações a respeito da função, área de

atuação, justificativa, horário de trabalho, entre as demais informações, antes de

iniciar o processo de recrutamento.

4.3 Preenchimento da vaga de trabalho

Antes da realização do recrutamento, existe um planejamento que consiste

na definição das etapas a serem seguidas, e a fixação dos métodos para que a

instituição alcance os objetivos organizacionais.

É elaborado um documento de Descrição de Cargo (Anexo II), traçando pelo

RH juntamente com a gerência e o supervisor do setor, as informações para o perfil

do candidato da vaga, tais como: atividade a executar, grau de instrução necessário,

responsabilidades, atitudes, habilidades, entre outros pontos.

4.4 Dimensionamentos do Quadro de Pessoal

Os aspectos quantitativos dos profissionais do SRLM são enfatizados para

que haja garantia da segurança e da qualidade, principalmente, que o objetivo maior

é o atendimento ao paciente, então faz se necessário uma equipe de trabalho

treinada e que cada colaborador possa desempenhar melhor suas atividades.

As características da instituição são de suma importância, podendo sofrer

adequações de acordo com a atualidade e:

• Missão;

• Visão;

• Valores;

• Estrutura Organizacional;

• Estrutura Física

• Tipo de serviço oferecido pelo SRLM;

Serviço de Reabilitação Lucy Montoto Fernandópolis
Av. Miiton Terra Verdi, 451- Jardim América

15600-000- Fernandópolis- SP
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Tecnologia e complexidade dos serviços;

Política da empresa;

Política do RH;

• Política Financeira;

• Indicadores tanto do Ministério da Saúde quanto institucionais.

4.5 Divulgação de vagas

No recrutamento, o SRLM busca localizar e incentivar candidatos potenciais

para disputar a(s) vaga (as) existente na instituição. O principal objetivo é atrair

candidatos com condições de suprirem as necessidades da empresa e oportunidade

de trabalho.
Na divulgação de uma vaga, busca despertar o interesse dos profissionais,

para tanto, fazemos uso de veículos pertinentes tais como publicação em jornal e

divulgação na mídia.

4.6 Critérios de recrutamento e seleção de profissionais

4.6.1 Recrutamento Interno

O objetivo específico do recrutamento interno é criar oportunidade de

desenvolvimento para os colaboradores, além de estimular a atitude de constante

autodesenvolvimento, com isso o mesmo procura preencher a vaga com o

remanejamento dos colaboradores, que podem ser promovidos (movimentação

vertical), transferidos (movimentação horizontal) ou promoção (ascensão funcional).

Quando houver a necessidade, a gerência administrativa analisara

juntamente com o RH a possibilidade de realizar o recrutamento interno para a vaga

em questão, articulando com o supervisor da área. Existindo essa possibilidade, o

RH providenciara um “Comunicado Interno” (Anexo III) e providenciara a sua fixação

Serviço de Reabilitação Lucy Montoro Fernandópolís
Av. Milton Terra Verdi, 451- Jardim América
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nos murais internos do SRLM, para que todos os funcionários tenham acesso as

informações e oportunidades iguais de participação na seleção.

O RH analisará os funcionários cadastrados para o processo de

Recrutamento Interno, confirmando o bom nível disciplinar por orientação do

Supervisor, além de averiguar se o funcionário esta dentro dos requisitos do cargo

exigido para o processo, como o nível de escolaridade e formação, experiência

quando pertinente, habilidades, entre outros, para que o mesmo possa participar do

processo.

4.6.2 Recrutamento Externo

Não havendo a possibilidade do preenchimento da vaga com o recrutamento

interno, a área de RH, considerando o perfil do cargo a ser preenchido de acordo

com a Requisição de Pessoal emitida pelo supervisor, e os requisitos nas descrições
de cargos, realizará as seguintes ações para captação de interessados para a
organização:

• Currículos internos;

• Publicará anuncio no jornal e mídias da cidade.

• Outras fontes de recrutamento, a critério da gerência.

4.7 Identificação funcional, frequência e Biometria.

O cartão de identificação funcional (Crachá), fornecido pelo RH da
instituição, é de uso obrigatório durante a jornada de trabalho, é o documento que

identifica o colaborador. Sendo que no ato da entrega do mesmo, será fornecido um
informativo constando as informações importantes sobre o mesmo (Anexo IV).

Se o colaborador da instituição, ao chegar para o trabalho, perceber que o

esqueceu, deverá comunicar o fato ao seu supervisor.
O horário de trabalho, estabelecido de acordo com as conveniências de

Serviço de Reabilitação Lucy Montoro Fernandópolís
Av. Milton Terra Verdí, 451- Jardim América
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cada setor da instituição, deve se cumprir rigorosamente por todos os colaboradores,

podendo ser alterado pela empresa sempre que se fizer necessário. A jornada de

trabalho da empresa varia de acordo com o cargo, através de contrato de trabalho.

Os colaboradores deverão estar nos respectivos lugares à hora inicial do trabalho,

não sendo permitidos atrasos que superem 10 minutos de acordo com a CLT

(Consolidações das Leis de Trabalho), exceto se motivado por força maior. Cada

colaborador registrará seus horários através da biometria do relógio de ponto digital,

inclusive os intervalos de refeição e repouso.

5. Do Processo Seletivo

O Processo Seletivo do SRLM consistirá nas seguintes etapas:

5.1 Processo de Triagem

O primeiro contato do candidato com a área dos Recursos Humanos é

através da inscrição ao Processo Seletivo, esta na qual esta descrita no Edital, onde

esta é realizada pessoalmente no Serviço de Reabilitação Lucy Montoro. Com isso o

RH verificará se ele reúne condições para preencher a proposta da descrição de

cargos, ou seja:

• Preencher os requisitos básicos da Requisição de Pessoal como

faixa etária, escolaridade, experiência, disponibilidade de horário conforme exigência

do cargo, entre outros.
• Análise do currículo e documentos comprobatórios da

experiência, escolaridade, experiência e outros dados fornecidos pelos candidatos

para avaliação de sua conformidade com os requisitos mínimos exigidos.

• A ligação da descrição de cargo, currículos e documentação

será realizada pela área de Recursos Humanos/ Departamento Pessoal, sendo que

Serviço de Reabilitação Lucy Montoro Fernandópolis
Av. Milton Terra Verdi, 451- Jardim América

15600-000- Fernandópolis- SP
Fone: (17) 3462-8100- urlm@urlmfernandopolis.com.br
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serão indeferidas as inscrições dos candidatos que não preencherem os requisitos

mínimos ou a documentação exigidas para comprobatória dos dados fornecidos.

• Os cargos serão preenchidos sob o regime da Consolidação das

Leis do Trabalho (CLT), conforme carga horária indicada na Requisição de Pessoal,

podendo variar no período diurno na forma de revezamento ou escala de serviço.

No caso da área técnica, a responsabilidade é da Rede, onde a mesma faz a

divulgação, triagem e analisa quem tem os requisitos para participar de acordo com

a solicitação.

5.2 Processo e Pré Seleção

Sendo o candidato considerado apto no processo de triagem, o mesmo

realizará testes teóricos que o cargo requer, se for o caso, testes práticos, testes

psicológicos e provas situacionais aplicadas pela área de Recursos Humanos e/ ou,

quando necessário, a aplicação de provas técnicas serão acompanhadas e

supervisionadas pelo encarregado direto e gerência administrativa.

Dos aprovados nas entrevistas iniciais, testes teóricos, práticos, psicológicos

e técnicos serão selecionados com o melhor desempenho e os que mais se

destacaram dentro do perfil exigido pelo cargo, sendo realizada uma classificação

dos aprovados, tentando ter sempre no mínimo 4 eleitos. Após os candidatos serão

encaminhados para entrevista com o encarregado direto e se necessário for outros

testes serão aplicados. Com isso será descrito uma classificação, o candidato em

primeiro lugar ocupa a vaga, os demais ficam em cadastro de reserva.

Caso após todo esse passo a passo, nenhum candidato seja aprovado para

a vaga em aberto, o RH continuara com o processo de recrutamento em aberto.
No caso da equipe técnica, a Rede realiza todo processo e pré seleção,

encaminhando uma classificação ao RH do SRLM, onde quando necessário for outra

contratação de um técnico da mesma função tem um cadastro reserva para seguir.

Serviço de Reabilitação Luey Montoro Fernandôpolis
Av. Milton Terra Verdi, 451- Jardim América
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5.3 Candidatos Habilitados e Aprovados

Os candidatos habilitados e aprovados serão comunicados por telefone,

correspondência ou pessoalmente.
O candidato aprovado deverá iniciar o trabalho no Serviço de Reabilitação

Lucy Montoro após providenciar toda documentação necessária conforme definida

no Anexo V, e se submeter ao exame admissional na empresa prestadora deste

serviço. Em hipótese alguma o candidato devera iniciar suas atividades se o mesmo

não estiver com toda a documentação providenciada, regularizada e tiver realizado o

exame acima citado.

6. Procedimentos e Rotina de Verificação e Guarda da Documentação

Funcional

São exigidas as cópias dos documentos descritos no anexo V, somados ao

exame médico admissional, acompanhados também de alguns documentos

originais, sendo essa conferência realizada pelo Departamento Pessoal. Ou seja,

ASO (Atestado de Saúde Ocupacional), contrato de trabalho, carteira profissional

(CTPS), xerox do RG, CPF, comprovante de residência, certidão de nascimento ou

casamento, carteira de vacinação, número do PIS, titulo de eleitor, certificado de

reservista, certidão de nascimento e CPF para filhos, filhos menores de 14 anos

deverão apresentar cartão de vacina e comprovante de frequência escolar.

Para funções técnicas, todos os documentos exigidos na admissão deverão

ser entregues, incluindo o Diploma e a carteira do conselho de classe. Se ocorrer a

ausência de algum documento, o processo de contratação não terá continuidade até

que o mesmo seja regularizado.
Cabe ao Departamento Pessoal, além de exigir tais documentos, analisar a

Serviço de Reabilitação Lucy Montoro femandópoiis

Av. Milton Terra Verdi, 451- lardim América
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veracidade dos documentos.

Após, o setor de DP manterá uma pasta para cada funcionários ativo

composta pelos documentos acima, incluindo o contrato de trabalho, declaração do

FGTS, declaração de Vale transporte (Adesão ou desistência) e os demais

documentos que compõem o processo admissional. No decorrer dos dias, toda

documentação apresentada por esse funcionário será arquivada nesta pasta, como

por exemplo: atestado médico, exames periódicos, declarações fornecidas,

advertências, entre outros documentos. Esta pasta será modelo suspensa que será

distribuída no armário em ordem alfabética, a mesma ficara no setor enquanto

colaborador for ativo na empresa, em caso de desligamento, a mesma será

arquivada.

7. Segurança do Trabalho

Conforme estabelecido na NR-7 (Norma Regulamentadora número 7) é

obrigatório a elaboração e implementação, por parte do empregador, do Programa

de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO), com o objetivo de promoção e

prevenção da saúde do conjunto dos seus colaboradores.

Na norma também estabelece a obrigatoriedade da execução de exames

médicos, são eles:

• Admissional - deve ser realizado antes que o trabalhador

assuma suas atividades.

• Periódico - realizado em períodos pré- determinados, conforme

cada caso, durante a vigência do contrato de trabalho.

• Retorno ao trabalho- deve ser realizado no primeiro dia da volta

ao trabalho, de colaboradores que estiverem afastados pelo INSS por motivo de

doença ou acidente de trabalho, de natureza ocupacional ou não, e retorno da

Licença Maternidade.

• Mudança de Função - deve ser realizado antes da data de

Serviço de Reabilitação Lucy Montoro Fernandopolis
Av. Milton Terra Verdí, 451- Jardim América

15600-000- Fernandópolis- SP
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mudança de atividade ou setor, sempre que implicar na exposição do colaborador a

um risco diferente daquele que antes da mudança o mesmo estava exposto.

• Demissional - realizado quando ocorre o desligamento do

colaborador.
• Complementar - outros exames poderão ser realizados, a

critério do médico, ou por notificação do agente da inspeção do trabalho, ou

decorrente de alguma mudança na lei especifica de alguma função.

Para cada exame médico realizado, o médico emitira um ASO em duas vias,

sendo a primeira arquivada na pasta do colaborador e a segunda via entregue ao

mesmo mediante recibo na primeira via.

8. Disposições Gerais

Caso apareça algum item não descrito nesse regulamento serão resolvidos

pela gerência do Serviço de Reabilitação Lucy Montoro constando na revisão do

mesmo em 2021.

9. Procedimentos e Formulários

9.1 Anexo I - Requisição de Pessoal

9.2 Anexo II - Descrição do Cargo

9.3 Anexo III- Recrutamento Interno

9.4 Anexo IV - Termo de Recebimento de Crachá

Serviço de Reabilitação Lucy Montoro Fernandópolís
Av. Milton Terra Verdi, 451- Jardim América

15600-000- Fernandópoiis- SP
Fone: (17) 3462-8100- urim@urlmferriandopolis.com.br
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REQUISIÇÃO DE PESSOAL

Setor: Responsável pela Solicitação:
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r Aumento de Quadro

Reposição

Justificativa:
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Motivo:

f" Dispensa P Transferência P Promoção P Afastamento P Outros |

! Interno O Candidato indicado para a vaga O Divulgação da vaga internamente

1 1 Externo O Candidato indicado para a vaga Triagem de currículos

Cargo Proposto:
>';'ímm i&

Horário Proposto:
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Gestor Responsável (Carimbo e Assinatura): Data:

s;

PARECER DO PATRIMóNIO HUMANO

Favorável
Desfavorável

— m
Justificativa:

Cargo Proposto: Salário Proposto: Horário Proposto:

Gestor Património Humano (Carimbo e Assinatura): Data:

- n*OC,rD
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Favorável
Desfavorável

Justificativa:

Cargo Autorizado: Salário Autorizado: Horário Autorizado:

Data da Contratação: Observações:

Responsável pela Aprovação: Data:

Requisição de Pessoal.doc



Rede de
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Fernandópolis DESCRIÇÃO DE CARGO

Título do Cargo: Setor:
Supervisor Imediato:
Principal atividade do Cargo:

Principais Atribuições/ Responsabilidades: (descrever o que faz, como faz, para
que faz)

Requisito do Cargo
Escolaridade: Experiência:

Informática: Curso Específico:

Competências
Comportamentais (Ex: pró ativo, senso Técnicas:
crítico):

Aprovações
Data:

Gerência Adm: RH:



ANEXO III
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RECRUTAMENTO INTERNO

VAGAS EM ABERTO

CARGO:

SETOR:

Descrição do Cargo:

Escolaridade:

Experiência:

Habilidades Necessárias:

Os funcionários que atenderem os requisitos exigidos pelo cargo deverão
procurar o RH para informar o seu interesse em candidatar- se ao processo
seletivo interno.
A participação do processo seletivo interno não implica obrigatoriamente em
aproveitamento do candidato para o cargo.

Atenciosamente,
Recursos Humanos

Recrutamento lnterno.doc



ANEXO IV

TERMO DE RECEBIMENTO DE CRACHÁ

NOME:
FUNÇÃO: DEPARTAMENTO:

ORIENTAÇÕES:

1. O crachá de identificação funcional é de uso estritamente pessoal e

intransferível;
2. O crachá deverá ser posicionado no peito, em local visível e sem nada

para encobri- ló parcial ou totalmente;
3. É proibido o empréstimo e/ou a troca de crachás, ou seja, cada pessoa

deve portar o seu próprio crachá;
4. O primeiro crachá de identificação será fornecido gratuitamente pela

empresa, bem como, havendo o desgaste natural na sua utilização e sendo

necessária a substituição.
5. Nos casos de perda ou extravio, o colaborador deverá comunicar o fato
imediatamente ao RH/ DP.
6. Nos casos de perda ou extravio, será cobrado o valor de custo do crachá,
para elaboração da 2- via do mesmo.
7. Em caso de demissão, o crachá deverá ser devolvido no RH/ DP.

TERMO DE RECEBIMENTO DO CRACHÁ

Declaro ter recebido o meu crachá de identificação funcional em perfeitas

condições de uso, o qual será usado em conformidade com as regras

básicas desse procedimento, que são de meu conhecimento, a partir deste

momento.

Data:

Assinatura:
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DADOS DO EMPREGADOR:

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Andradina

CNPJ: 43.535.210/0009-44 Nome Fantasia: SRLM

Logradouro: Avenida Endereço: Milton Terra Verdi N°: 451

Bairro: Jardim América Cidade: Femandópolis

CEP: 15600-000 Estado: São Paulo

DADOS DO FUNCIONÁRIO:
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Nome Social:

Endereço:

N°: Logradouro: Bairro:

Complemento:

Cidade:

CEP: Estado:

Pais: Brasil

Telefones de Contato: ( ) / ( )

Celular: ( ) / ( ).
$

Hmmm-
Possui casa própria? ( ) Sim ( ) Não

Comprada com recursos do FGTS? ( ) Sim ( ) Não
r

E Aposentado (a)? ( ) Sim ( ) Não | Se sim qual modalidade?

Nacionalidade: Sexo: ( ) Masculino ( ) Feminino

Raça: ( ) Indígena ( ) Negra ( ) Branca ( ) Amarela (de origem japonesa, chinesa,
coreana, etc...) ( ) Parda ( ) ou declarada como mulata, cabocla, cafuza, manieluca ou mestiça de negro
com outra cor ou raça.

Data de Nascimento: Naturalidade:

UF: Local de Nasc.:

r AMI I JàMR|AMi I AME|AMA|
V Andradina Femandópolis Araçatuba Promissão 5 Botucatu w

Rede de | _
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L Organização Social de Saúde Santa Casa de Andradina

Identidade: Data de Emissão:
¥

Orgão Emissor: UF:

CTPS: Série: Data Emissão: UF:

CPF: PIS:

Titulo de Eleitor: Zona: Seção:

Carteira de Reservista: Categoria:

CNH: Data de Expedição: UF:

Vencimento: Ia Habilitação Categoria:

Cursos de Especialização (CNH):

Cartão SUS:

Estado Civil: ( ) Solteiro/a ( ) Casado/a ( ) Divorciado/a ( ) Separado/a ( ) Viúvo/a ( ) União Estável

Cônjuge:

Grau de Instrução: ( ) Analfabeto ( ) Até 5a Série Incompleta do Ensino Fundamental
( ) 5a Série Completa ( ) 6a a 9a Série Incompleta do Ensino Fundamental
( ) Ensino Fundamental Completo ( ) Ensino Médio Incompleto ( ) Ensino Médio Completo
( ) Ensino Superior Incompleto ( ) Ensino Superior Completo ( ) Pós-Graduação Completa
( ) Mestrado Completo ( ) Doutorado Completo
Curso:

DEFICIÊNCIA
Possui deficiência: ( ) Sim ( ) Não

Tipo: ( ) Auditiva ( ) Física ( ) Intelectual ( ) Mental ( ) Visual ( ) Reabilitado

Obs:

REGISTRO EM ÓRGÃO DE CLASSE
Número do Registro: Data Expedição:

Orgão Emissor: Data Validade:

Anuidade em Dia: ( ) Sim ( ) Não

FILIAÇÃO
Pai:

Mãe:

Am\ éUÊã\Mim\ Am\iMÊ\*k\ Andradina Fernandópolis Araçatuba ' Promissão’ Botucatu "w
Rede de I

K5S» 1 **
www.santacasaandradina.com.br
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DEPENDENTES
Nome:

Sexo: ( ) Masculino ( ) Feminino Parentesco:

Data Nascimento: CPF: Nacionalidade:

Cartão SUS: Naturalidade:

Dependente tem incapacidade física ou mental: ( ) Sim ( ) Não

Dependente de Imposto de Renda: ( ) Sim ( ) Não Salário Família: ( ) Sim ( ) Não

Nome:

Sexo: ( ) Masculino ( ) Feminino Parentesco:

Data Nascimento: CPF: Nacionalidade:

Cartão SUS: Naturalidade:

Dependente tem incapacidade física ou mental: ( ) Sim ( ) Não

Dependente de Imposto de Renda: ( ) Sim ( ) Não Salário Família: ( ) Sim ( ) Não

Nome:

Sexo: ( ) Masculino ( ) Feminino Parentesco:

Data Nascimento: CPF: Nacionalidade:

Cartão SUS: Naturalidade:

Dependente tem incapacidade física ou mental: ( ) Sim ( ) Não

Dependente de Imposto de Renda: ( ) Sim ( ) Não Salário Família: ( ) Sim ( ) Não

MÚLTIPLOS VÍNCULOS TRABALHISTAS
Trabalha em outra Empresa: ( ) Sim

Nome da Empresa:

CNPJ:

Cargo:

Obs:

) Não

Salário:

Rede de
Reabilitação
Fernandôpoíis

.-A-
SALíK INM̂ NA

www.santacasaandradina.com.br
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INFORMAÇÕES AO EMPREGADOR
E o primeiro emprego: ( ) Sim ( ) Não

OUTRAS INFORMAÇÕES
Numero da Calça: Numero do Calçado: Numero da Camisa:

Numero da Jaqueta: Obs:

DECLARAÇÃO
Declaro que para todos os fins que as informações constantes desse formulário são fieis a verdade

e condizentes com a realidade dos fatos à época.
Declaro que todas as informações mencionadas nesse formulário foram extraídas dos documentos

são da minha inteira responsabilidade.
Além disso, fui informado que se houver qualquer alteração nesta Declaração, a mesma deverá

ser modificada junto ao Departamento de Recursos Humanos.
Por fim, fico ciente que através desse documento a falsidade das informações configura crime

previsto no Código Penal Brasileiro e passível de apuração na forma da lei.
Nada mais a declarar e, ciente das responsabilidades prestadas, firmo a presente.

Fernandópolis, de de .

Assinatura do (a) Colaborador (a)

r

LISTA DE COPIAS: As cópias devem ser legíveis e inteligíveis:

( 1 ) - RG (deve ter menos de 10 anos);
( 1 ) - CPF (Cartão CPF, ou impresso emitido pelo site da Receita Federal);
( 1 ) - Titulo de Eleitor;
( 1 ) - Carteira Nacional de Habilitação;
( 1 ) - Cartão SUS;
( 1 ) - Certidão de Nascimento ou Casamento;
( 1 ) - Carteira de Reservista (somente homens);
( 1 ) - Carteira de Trabalho e Previdência Social (Paginas: Folha de Rosto, Qualificação Civil e
anotação de mudança de estado civil);
( 1 ) - PIS/PASEP;
( 1 ) - Comprovante de Escolaridade (declaração, diploma, histórico);
( 1 ) - Certificados de realização de cursos feitos;
( 1 ) - Carteira de Vacinação Atualizada (Frente e verso);

ÓRGÃO DE CLASSE
( 1 ) - Carteira do Conselho de Classe (atualizada e dentro do prazo de validade);
( 1 ) - Comprovante do pagamento da ultima anuidade.

ca» «HeaMisiAa*Rede de
Reabilitação
Fernandópolis S/OK INN<*NA

www.santacasaandradina.com.br
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DEPENDENTES/FILHOS
( 1 ) - Certidão de Nascimento ou Casamento;
( 1 ) - RG (deve ter menos de 10 anos);
( 1 ) - CPF (Cartão CPF, ou impresso emitido pelo site da Receita Federal);
( 1 ) - Cartão SUS;
ORIGINAIS
Carteira de Trabalho;
Comprovante de residência atual;

DECLARAÇÃO DE ENCARGOS DE FAMÍLIA PARA FINS DE IMPOSTO DE RENDA

Em obediência à legislação do Imposto de Renda - Dec. 3000/99 e IN RFB 1.500/14 - informo que

tenho como encargo de família, as pessoas abaixo relacionadas:
DEPENDENTES CONSIDERADOS COMO ENCARGO DE FAMÍLIA

Nome Completo dos Dependentes Tipo de Dependente Código
eSocial

Data
nascimento CPF

Declaro sob as penas da lei, que as informações aqui prestadas são verdadeiras e de minha inteira
responsabilidade, não cabendo à empresa/órgão qualquer responsabilidade perante a fiscalização.

DECLARANTE:
ESTADO CIVIL:
CPF:
ENDEREÇO:
CIDADE:

(local e data):.

Assinatura:

Ciente do Cônjuge (*):
( * ) o ciente do cônjuge é obrigatório no caso de dependentes em comum - IN RFB 1.500/14 artigo 90,
parágrafo 62.

Tabela 07 - Tipos de Dependente -Conforme Manual de Orientação do eSocial versão 2.2

Có Descrição

01 Cônjuge
02 Companheiro(a) com o(a) qual tenha filho ou viva há mais de 5 anos ou possua Declaração de União

CT3S AltsI AMEIAMi|AMi|AMi|
\ Andradina Femandópolis Araçatuba Promissão Botucatu w

Rede de
Reabilitação
Femandópolis
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Organização Social de Saúde Santa Casa de Andradina

03 Filho(a) ou enteado(a)
04 Irmão(ã), neto(a) ou bisneto(a) sem arrimo dos pais, do(a) qual detenha a guarda judicial
05 Pais, avós e bisavós
06 Menor pobre do qual detenha a guarda judicial
07 A pessoa absolutamente incapaz, da qual seja tutor ou curador
08 Filho(a) ou enteado(a) universitário(a) ou cursando escola técnica de 29 grau, até 24 anos
15 Ex-cônjuge
99 Agregado/Outros

IN RFB 1.500/14
Art. 90. Podem ser considerados dependentes:

I - o cônjuge;
II - o companheiro ou a companheira, desde que haja vida em comum por mais de 5 (cinco) anos, ou por

período menor se da união resultou filho;
III - a filha, o filho, a enteada ou o enteado, até 21 (vinte e um) anos, ou de qualquer idade quando

incapacitado física ou mentalmente para o trabalho;
IV - o menor pobre, até 21 (vinte e um) anos, que o contribuinte crie e eduque e do qual detenha a guarda

judicial;
V - o irmão, o neto ou o bisneto, sem arrimo dos pais, até 21 (vinte e um) anos, desde que o contribuinte

detenha a guarda judicial, ou de qualquer idade quando incapacitado física ou mentalmente para o trabalho;
VI - os pais, os avós ou os bisavós, desde que não aufiram rendimentos, tributáveis ou não, superiores ao limite

de isenção mensal;
VII - o absolutamente incapaz, do qual o contribuinte seja tutor ou curador.
§l5 As pessoas elencadas nos incisos III e V do caput podem ser consideradas dependentes quando maiores

até 24 (vinte e quatro) anos de idade, se estiverem cursando estabelecimento de ensino superior ou escola técnica de 25
(segundo) grau.

§ 29 Os dependentes comuns podem, opcionalmente, ser considerados por qualquer um dos cônjuges.
§ 39 No caso de filhos de pais separados, o contribuinte pode considerar, como dependentes, os que ficarem

sob sua guarda em cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente.
§ 45 O responsável pelo pagamento a título de pensão alimentícia em face das normas do Direito de Família,

quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive a prestação de alimentos provisionais, de acordo homologado
judicialmente, ou de escritura pública, não pode efetuar a dedução do valor correspondente a dependente, exceto na
hipótese de mudança na relação de dependência no decorrer do ano-calendário.

§ 55 É vedada a dedução concomitante de um mesmo dependente na determinação da base de cálculo de mais
de um contribuinte, exceto nos casos de alteração na relação de dependência no ano-calendário.

§ 65 Para fins de desconto do imposto na fonte, os beneficiários devem informar à fonte pagadora os
dependentes a serem utilizados na determinação da base de cálculo, devendo a declaração ser firmada por ambos os
cônjuges, no caso de dependentes comuns.

§ 75 Na DAA pode ser considerado dependente aquele que, no decorrer do ano-calendário, tenha sido
dependente do outro cônjuge para fins do imposto mensal, observado o disposto no § 59.

§ 89 Para fins do disposto no inciso II do caput, considera-se também dependente 0 companheiro ou
companheira de união homoafetiva.

Art 91- (...)
§ 35 As despesas de educação dos alimentandos, quando realizadas pelo alimentante em virtude de

cumprimento de decisão judicial, de acordo homologado judicialmente ou de escritura pública, poderão ser deduzidas
pelo alimentante na determinação da base de cálculo do imposto sobre a renda na declaração, observado o limite
previsto no art. 23.

Ç~"ir AME| AMEIAME|AMi!\ — — — Andradina Fernandópolis Araçatuba Promissão’ Botucatu 'w
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