
 

 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO 

ADMISSIONAL E DEMISSIONAL 

Código Versão: 00 Setor: HMA e AME 

POP-RH-02 Vigência: 14/01/2020 Data: 14/01/2019 

 

 
 

1. OBJETIVO 

 

Estabelecer os critérios e procedimentos necessários de padronização do sistema 

normativo do HMA Hospital Municipal de Araguaína e Ambulatório Municipal de 

Especialidades quanto à admissão e demissão de pessoal. 

 

2. APLICABILIDADE 

 

Todas as áreas do Hospital municipal de Araguaína Dr. Eduardo Medrado. 

 

3. DEFINIÇÃO E SIGLÁRIO 

 

CBO: Código Brasileiro de Ocupação 

CLT: Consolidação das Leis do Trabalho 

CTPS: Carteira de Trabalho e Previdência Social 

IEL: Instituto Euvaldo Lodi 

IRRF: Imposto de Renda Retido da Fonte 

MTE: Ministério do Trabalho e Emprego 

PAT: Programa Anual de Treinamento 

PCD: Pessoa com Deficiência 

PCMSO: Programa de Controle médico e Saúde Ocupacional 

POP: Procedimento Operacional Padrão 

PPP: Perfil Profissiográfico Previdenciário 

PPRA: Programa de Prevenção de riscos ambientais 

RH: Recursos Humanos 

UPA: Unidade de Pronto Atendimento 
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3.1. Admissão: admissão vem do latim admitio, que significa dar acesso, 

deixar entrar, acolher. O empregador admite, acolhe o empregado na empresa, 

dá acesso à empresa, deixa começar a trabalhar, os princípios legais de admissão 

são regidos por legislação especifica de cada formato do vinculo que o individuo 

pactuar com o empregador. 

3.2. Demissão: Demissão vem do termo latino demissione que significa 

desligamento; é o termo aplicado para a rescisão de uma atividade remunerada. Os 

princípios legais de demissão são regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho. 

 

4. DESCRIÇÃO DETALHADA DAS ATIVIDADES 

 

4.1.  Regimes de trabalho CLT 

 

4.1.1. Admissão 

 

O processo admissional se inicia após o resultado do processo seletivo de 

pessoal, sendo este interno ou externo; haja vista que o candidato aprovado é 

encaminhado ao RH a fim de, receber instruções para iniciar suas atividades: 

É entregue o Formulário Admissional– ANEXO I é entregue ao candidato para 

providencias quanto à entrega de documentos listados no mesmo. 

A guia do exame médico admissional – Anexo II é entregue ao candidato, sendo 

concedido o prazo de 48 horas para sua realização. 

O RH realiza o recolhimento dos documentos admissionais até 2 dias antes da 

data de inicio do mesmo, conferindo junto a lista exigida no formulário admissional; 

O RH realiza o cadastro no sistema do colaborador obrigatoriamente com 1 dia 

de antecedência da sua admissão, se atentando aos dados críticos como:  

https://pt.wikipedia.org/wiki/Latim
https://pt.wikipedia.org/wiki/Sal%C3%A1rio
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Cargo e CBO, por meio da consulta no site do MTE: www.mtecbo.gov.br  a fim 

de, garantir a classificação correta do cargo. 

Enquadramento como PCD, conforme preconização do artigo 4º do Decreto nº 

3.298, de 20 de dezembro de 1999; nessa etapa o RH verifica se o novo colaborador 

possui algum tipo de deficiência, caso se enquadre na legislação vigente, o RH deverá 

informar no sistema o tipo de deficiência apresentada. 

Horário de trabalho; 

A CTPS deverá estar assinada e será devolvida ao novo colaborador em até 48 

horas após sua entrega, sendo registrado por meio do recibo de entrega e devolução da 

CTPS; 

A contabilidade fará a conferência e validação do cadastro bem como envio ao 

e-social; 

A contabilidade fará a emissão do Contrato de trabalho e todos os documentos 

admissionais como: Ficha de registro, Ficha de salário família, Ficha de dependentes de 

IRRF e enviará ao RH da unidade por e-mail em arquivos PDF; 

O RH fará a entrega dos documentos supramencionados devidamente assinados 

ao novo colaborador bem como irá colher a assinatura do colaborador nos mesmos e 

arquivar na pasta funcional em arquivo físico no RH. 

 

4.1.2. Demissão 

 

O coordenador da área deverá preencher o Formulário de Requisição de 

Desligamento – ANEXO III, nos campos: 

a) Nome; 

b) Cargo; 

c) Motivo do desligamento – relatar os motivos que motivou o pedido de 

demissão do colaborador por parte do empregador; 

http://www.mtecbo.gov.br/
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d) Tipo do aviso - Deverá ser analisado o impacto direto ao paciente quanto 

a produtividade e qualidade das atividades do colaborador no período de 

cumprimento do aviso prévio e ainda os custos rescisórios. Quanto ao aviso de 

dispensa por justa causa, deverá ser observado na integra e em conjunto com o 

RH o artigo 482 da CLT. 

Enviar ao Recursos Humanos. 

O RH fará o levantamento dos custos rescisórios, assinar e submeter a provação 

da direção Geral. 

O RH juntamente à coordenação fará a comunicação ao colaborador da sua 

dispensa por meio da assinatura do aviso prévio. 

O RH aplicará junto ao colaborador a Entrevista de Desligamento conforme 

descrito no POP de Entrevista de Desligamento. 

O técnico de segurança do trabalho deverá elaborar o PPP subsidiado ao PRRA e 

PCMSO. 

 

4.1.3. Avaliação de Experiência 

 

O RH enviará o Formulário de Avaliação de Experiência – ANEXO IV ao 

coordenador responsável pelo colaborador admitido com no mínimo 10 dias de 

antecedência da data do término do período de experiência do mesmo em consonância 

com a data pactuada no contrato de trabalho; 

A coordenação responsável fará a avaliação de experiência do colaborador 

juntamente ao mesmo realizando feedback dos pontos de melhoria entre 06 e 03 dias da 

data de término da mesma; 
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O colaborador deverá assinar a avaliação de experiência, podendo realizar 

observações no mesmo caso discorde da sua nota; 

A coordenação enviará ao RH em até dois dias de antecedência da data de 

término da experiência a Avaliação preenchida e assinada; 

O RH fará análise da avaliação, realizando o tramite devido de acordo com o 

resultado: 

4.1.3.1. Quando da solicitação de rescisão do contrato de trabalho por término 

de experiência:  

 

a) Submeter a aprovação da diretoria geral; 

b) Colher assinatura do colaborador no comunicado de desligamento 

contratual gerado pelo sistema; 

c) Calcular a rescisão; 

d) Homologar a rescisão em até 10 dias corridos da data da dispensa. 

 

4.1.3.2. Quando da renovação do primeiro período de experiência: 

 

a) Verificar os pontos de melhoria a fim de, subsidiar o PAT; 

b) Arquivar a avaliação na pasta do colaborador. 

 

4.1.3.3. Quando da continuidade do colaborador após o prazo final do período 

de experiência: Contrato por Prazo Indeterminado 

 

a) Verificar os pontos de melhoria a fim de, subsidiar o PAT; 

b) Arquivar a avaliação na pasta do colaborador. 
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4.1.4. Entrevista de Desligamento 

 

 O RH realizará a Entrevista de Desligamento – ANEXO V para todos os 

desligamentos independente do motivo. 

 Os dados da entrevista de Desligamento deverão nortear ações internas quanto 

ao clima organizacional. 

 

4.2.  Contratação de Estagiários Remunerados 

A coordenação informa ao RH o resultado do processo seletivo e encaminha o 

candidato para receber instruções para iniciar suas atividades. 

O RH entrega o formulário admissional de estágio – ANEXO II é entregue ao 

estagiário para providencias quanto à entrega de documentos listados no mesmo; 

O RH cadastra o estagiário no IEL, que é a escola conveniada à instituição; 

O RH cadastra o estagiário no sistema de folha de pagamento, classificando-o 

com a modalidade de ESTÁGIO. 

A instituição Responsável pelo estágio elabora o termo de contrato, o RH acessa 

o sistema, imprime o mesmo e colhe assinatura do estagiário, diretoria geral, 

coordenador responsável. 

O RH entrega ao estagiário vias do contrato assinado; 

O estagiário colhe assinatura da instituição de ensino e da instituição responsável 

pelo estágio, assina e devolve uma via ao RH.    

O RH arquiva o termo de contrato na pasta do estagiário. 
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