
 

 

REGULAMENTO PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOAL 

DA IRMANDADE DA SANTA CASA “LEONOR MENDES DE BARROS” DE CARDOSO 

 

CAPÍTULO I 

DA FINALIDADE 

Artigo 1º.  O presente Regulamento tem por finalidade estabelecer normas, rotinas e critérios 

para o preenchimento de vagas no quadro de funcionários IRMANDADE DA SANTA 

CASA “LEONOR MENDES DE BARROS” DE CARDOSO, Associação Beneficente sem fins 

lucrativos de direito privado, CNPJ. 56.363.807/0001-43, fundada em 06 de março de 

1.964, com sede na Rua Emilio Fernandes Bilar, 1650, neste município e Comarca de 

Cardoso, Estado de São Paulo. 

Artigo 2º. As regras de seleção estabelecidas neste regulamento, serão aplicadas às contratações 

de pessoal técnico, administrativo, operacional e de apoio, regidas pela Consolidação 

das Leis do Trabalho, necessárias ao bom funcionamento da Entidade. 

CAPÍTULO II 

DO PROCESSO SELETIVO PARA SELEÇÃO DE PESSOAL 

Artigo 3º. O processo seletivo para seleção de pessoal de que trata o presente Regulamento, se 

norteará, compulsoriamente, pelos princípios da legalidade, impessoalidade, 

moralidade, publicidade e eficiência, visando selecionar o melhor candidato para 

preenchimento da vaga em função disponível no quadro de funcionários desta 

Entidade e compreenderá as seguintes etapas: 

I) Análise do currículo e documentos comprobatórios de experiência, em caráter 

eliminatório, escolaridade e outros dados fornecidos pelos candidatos para 

avaliação de suas habilidades em conformidade com os requisitos mínimos 

exigidos; 

II) Avaliação de Habilitação que consiste em prova escrita de caráter eliminatório, 

será avaliada na escala de 0 (zero) a 10 (dez) e somente será considerado 

habilitado o candidato que obtiver nota igual ou superior a nota de corte a ser 

estabelecida de acordo com as exigências de cada função, e devidamente 

informada no respectivo edital, a qual não poderá ser inferior a 6.0 (seis pontos); 

III) Entrevistas de grupo, entrevistas individuais, técnicas adicionais que possam 

aprimorar o processo seletivo e/ou instrumentos complementares de avaliação 

(dinâmica de grupo, testes específicos e psicológicos), a critério da Comissão de 

Seleção e Contratação de Pessoal e de caráter classificatório, cuja avaliação 



 

 

obedecerá a escala de 0 (zero) a 10 (dez). Os candidatos habilitados na segunda 

etapa serão convocados para a terceira etapa mediante convocação por escrito, 

via eletrônica ou por telefone, ocasião que serão informados os horários, local e 

data para a apresentação. 

Artigo 4º. A classificação final do candidato será obtida pela média ponderada da nota de cada 

etapa. 

Artigo 5º. Em caso de empate de classificação, terá preferência para a contratação o candidato 

que obtiver maior nota na 2ª etapa.  

 Parágrafo Único: Persistindo o empate, a Comissão de Contratação aplicará o critério 

de desempate estabelecido para este fim, o qual constará do Edital. 

Artigo 6º.  Para a realização do processo seletivo de que trata o presente Regulamento será 

nomeada uma Comissão de Seleção e de Contratação de Pessoal. 

 §1º A Comissão de Seleção e Contratação de Pessoal a que se referente o artigo 6º, 

retro, será composta pelo mínimo de (03) três membros, nomeados pelo 

Provedor da Diretoria Executiva desta Santa Casa, por peio de portaria específica 

para este fim. 

 §2º Os membros designados pelo provedor da Diretoria Executiva para compor 

Comissão de Seleção e Contratação de Pessoal a que se referente o artigo 6º, 

retro, deverão estar aptos para, além da análise de currículos, presidir a 

realização das provas escritas ou de informática quando for o caso, bem como, 

de conhecimento/habilidade técnica quando exigível para o exercício da função, 

formular questões, arguir os candidatos, aferir os títulos e certificados, emitir 

julgamentos mediante atribuição de notas e apreciar recursos administrativos 

eventualmente interpostos contra o processo seletivo. 

Artigo 7º. A aprovação do candidato no Processo Seletivo não lhe assegura o direito à admissão, 

tampouco confere direito subjetivo à vaga ou qualquer espécie de direito adquirido, 

mas apenas sua expectativa, segundo a ordem de classificação, podendo, tal processo, 

servir para cadastro de candidatos potencialmente aptos. 

 Parágrafo Único: A critério da Comissão de Seleção e Contratação de Pessoal e 

consoante a especificidade dos cargos a serem selecionados, as etapas anteriores 

poderão ser ampliadas ou reduzidas, para melhor adequação ao processo seletivo de 

determinados profissionais. 

Artigo 8º. Cada processo seletivo terá a validade de 02 (dois) anos, podendo ser prorrogado, a 

critério do Conselho Administrativo, por igual período. 



 

 

Artigo 9º. Não será exigido processo seletivo para contratação de profissionais para 

preenchimento de vagas nas funções de chefia, bem como para contratação de 

profissionais que possuam habilitação técnica específica e notória especialização. 

CAPÍTULO III 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

Artigo 10. Para contratações emergenciais, que por definição são aquelas necessárias para 

atender necessidade transitória e por prazo determinado, de no máximo 06 (seis) 

meses, não será necessária a abertura de processo seletivo. 

Artigo 11. Fica vedada a participação em processo seletivo, de ex-empregado(a) da Entidade, 

cujo afastamento, por iniciativa da empregadora e/ou do empregado, tenha ocorrido 

em prazo inferior a 06 (seis) meses, contados da publicação do edital. 

Artigo 12. A Entidade se reserva ao direito de exigir de dos candidatos a preenchimento de vagas, 

quaisquer documentos pertinentes para comprovar suas habilitações profissionais. 

Artigo 13. Os documentos a que se refere o artigo 3º e incisos, deverão permanecer arquivados 

em local de fácil acesso por no mínimo 10 (dez) anos. 

Artigo 14. Os casos omissos ou duvidosos, na interpretação deste Regulamento, serão resolvidos 

pelo Conselho de Administração. 

Artigo 15. O presente Regulamento entra em vigor na data de sua publicação. 

 

CARDOSO, 18 de outubro de 2019. 

 

RUI GARCIA FILHO     CLAURIVALDE ALVES RIBEIRO JUNIOR 
Provedor      Secretário  

 


