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APRESENTAÇÃO

Essa é a nossa Política de Gente e Cultura do Sistema Unimed Teresina 
que define as estratégias relacionadas às ações destinadas aos nossos 
colaboradores; baseia-se no Propósito, Missão, Visão e Valores da 
Instituição, e é dedicada a todos os que lidam com Recursos Humanos, 
isto é, você e os profissionais de Gestão de Pessoas.



Propósito
Cuidar da vida sempre com excelência e carinho.

Promover e desenvolver a qualidade de vida das pessoas, com valorização
do trabalho médico.

Ser referência na atenção integral à saúde, preservando a valorização do
sócio cooperado e a sustentabilidade da cooperativa.

• Respeito a vida;
• Ética e transparência;
• Qualidade e segurança;
• Crescimento sustentável e inovação.

• Cuidar com segurança;
• Agir para transformar;
• Cooperar para gerar valor;
• Evoluir para conquistar.
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Pilares do jeito de cuidar
• ESTRATÉGIA: Trata do desafio de identificar posicionamentos e objetivos
que assegurem competitividade, lucratividade e a perenidade das 
operações.

• LIDERANÇA: Acreditamos que é papel das lideranças conduzir o
processo de evolução da Unimed com o desenvolvimento de
competências e ações inspiradas no propósito do Cuidar.

• PESSOAS: Trata da forma de pensar e vivenciar o propósito, que impacta
a vida de todos os públicos com os quais nos relacionamos e dos quais
cuidamos.

• SOCIEDADE: Trata do potencial para influenciar e engajar as pessoas,
comunidades e parceiros na busca de uma vida mais saudável e 
sustentável.

• PROCESSO DE RELACIONAMENTO COM O CLIENTE: Trata do
cuidado com que desenvolvemos e executamos nossos processos, como
organizamos nossas atividades, estruturas e pessoas para promover
maior agilidade, eficácia e transparência na relação com nossos clientes.

• INFRAESTRUTURA: Acreditamos que nossos ambientes devem ser
projetados para facilitar a comunicação, o fluxo de pessoas e de
informações, propiciando conforto e acolhimento aos pacientes, clientes,
familiares e colaboradores.

• INFORMAÇÃO E CONHECIMENTO: Acreditamos que, ao gerenciarmos
adequadamente suas informações, disponibilizando tecnologia para tornar
este relacionamento mais ágil e transparente, possibilitamos mais
conhecimento sobre suas necessidades, e reforçamos os vínculos de
confiança.
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Proteger a sua saúde com o máximo de cuidado e atenção.

Ser reconhecida no cuidado integral à saúde por toda vida.

• CONFORTAR: Focar o conforto do cliente, priorizando aspectos ligados
ao ambiente e à infraestrutura, importantes para o aumento da percepção
de acolhimento.

• ACOLHER: Está ligado aos aspectos de gentileza e empatia,
considerando o que o cliente precisa para ter as suas expectativas
atendidas e gerenciar o atendimento com qualidade.

• PROFISSIONALIZAR: Considera como essenciais a ética e a
competência, para que o cliente se sinta confiante e seguro ao trocar
informação com o atendimento.

• INDIVIDUALIZAR: Diz respeito às particularidades de cada beneficiário,
que deve ser considerado único.

• ENCANTAR: Busca estabelecer o vínculo de reciprocidade entre a
operadora e o cliente.

Missão

Visão

Pilares



Diretrizes
A presente Política estabelece as diretrizes, os objetivos e as competências
relacionadas à gestão de pessoas, em consonância com o Planejamento
Estratégico da Empresa, incentivando o desenvolvimento, a valorização e a
integração dos colaboradores, bem como o aumento da produtividade e o
engajamento do trabalhador de forma a contribuir com a sustentabilidade 
do Sistema Unimed Teresina.

A área de Gente e Cultura tem papel fundamental na administração dos 
seus talentos, desde a atração, desenvolvimento humano, gestão do clima
organizacional, até a remuneração e retenção dos profissionais 
operacionalizados por meio dos processos de recrutamento e seleção, 
performance, treinamento e desenvolvimento profissional, clima 
organizacional, remuneração e carreira, administração de pessoal e 
segurança do trabalho.

O subsistema de Recrutamento e Seleção (R&S) corresponde às ações
articuladas para busca de pessoas em consonância com a visão de futuro, 
os objetivos estratégicos e as competências transversais, técnicas e 
gerenciais necessárias para a organização, assim como a alocação interna 
dos colaboradores com base na relação entre as demandas da empresa e as
competências requeridas.
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Diretrizes de R&S:

Diretrizes da AD:

a) Dimensionar a força de trabalho a partir da escassez de força de
trabalho das unidades, as competências requeridas e os objetivos
estratégicos do Sistema Unimed Teresina;

b) Estruturar processos de seleção que adotem critérios capazes de
selecionar, por meio de provas de diferentes naturezas e de conteúdos
descritivos e práticos, os perfis profissionais compatíveis com as
necessidades do Sistema Unimed Teresina;

c) Orientar processos de movimentação interna a partir da convergência
entre critérios, interesse do Sistema Unimed Teresina e interesses
individuais, com transparência na divulgação.

O subsistema de Performance - Avaliação de Desempenho (AD) consiste 
em adotar processos que permitam planejar, avaliar e orientar, 
sistematicamente, o desempenho dos colaboradores para a consecução dos 
objetivos e resultados do Sistema Unimed Teresina.

a) Assegurar que a avaliação de desempenho seja ferramenta de gestão
apropriada para reconhecer desempenhos e proporcionar orientação
quanto ao desenvolvimento profissional dos colaboradores;

b) Incluir as competências do Sistema Unimed Teresina como critérios de
avaliação de desempenho;

c) Propiciar as condições para realização das reuniões de feedback do
gestor com o colaborador;

d) Utilizar diferentes mecanismos de comunicação para informar, orientar
e capacitar avaliadores e avaliados sobre o processo de gestão de
desempenho;
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e) Vincular o desenvolvimento na carreira ao resultado da avaliação de
desempenho, adotando mecanismos que permitam o desenvolvimento
dos colaboradores com desempenho destacado.

O subsistema de Treinamento e Desenvolvimento (T&D) tem como objetivo 
promover a evolução profissional – por meio de ações de treinamento, 
desenvolvimento e educação – baseadas no diagnóstico e identificação de 
gaps de competências necessárias ao Sistema Unimed Teresina.

a) Proceder, de forma sistemática, ao levantamento das necessidades de
treinamento e desenvolvimento por meio dos resultados da avaliação
de desempenho e PDI – Plano de Desenvolvimento Individual;

b) Adotar práticas de avaliação de reação e eficácia das ações de
capacitação e desenvolvimento por meio da utilização de instrumentos
previamente validados;

c) Estimular a prática de multiplicadores internos como recurso para o
compartilhamento de conhecimentos, em particular aqueles
patrocinados pela empresa;

d) Atribuir aos gestores o papel de facilitador e orientador do processo de
capacitação dos seus colaboradores;

e) Valorizar a amplitude de participação nos eventos de capacitação e
desenvolvimento respeitadas as especificidades;

f) Desenvolver programa de desenvolvimento de líderes e sucessores,
com o foco em ter uma Liderança transformadora;

Diretrizes de T&D:
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g) Promover ações que estimulem a aprendizagem organizacional,
inovação e o compartilhamento e a produção de conhecimento.

As ações de Clima Organizacional correspondem ao conjunto de ações com
vistas ao alcance de um contexto de trabalho no qual as condições, a 
organização e as relações sociais contribuam para o bem-estar de quem 
trabalha.

a) Assegurar que o pilar Rituais e Celebrações do Jeito de Cuidar
Unimed seja implantado no Sistema Unimed Teresina;

b) Desenvolver ações e programas baseados no diagnóstico prévio das
condições de trabalho, satisfação e motivação gerados pela Pesquisa
de Clima Organizacional, bem como sugestões dos colaboradores;

c) Propiciar a adoção de práticas que permitam prevenir riscos à saúde
física e mental das pessoas;

d) Propiciar o desenvolvimento da responsabilidade socioambiental entre
os colaboradores do Sistema Unimed Teresina;

e) Adotar programa de humanização e bem-estar no trabalho que
privilegia a responsabilidade de todos, com ênfase nas relações de
respeito e valorização entre colaboradores e organização.

O processo de Remuneração e Carreira corresponde as definições e normas
da gestão de cargos, carreira e remuneração.

Diretrizes de Clima
Organizacional:
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a) Garantir o equilíbrio interno (hierarquia de cargos) e externo (mercado)
e sob diretrizes e parâmetros da avaliação de cargos e salários;

b) Ser baseada em critérios técnicos para a captação e retenção de
profissionais e, buscando a melhoria do clima organizacional, e
considerando ganhos de produtividade;

c) Determinar as regras para a efetiva administração dos salários no
Sistema Unimed Teresina. Estipulando os valores para salário de
admissão, promoções, progressões salariais, reclassificações de cargos e
enquadramentos dos salários em função do mercado ou da perda do
poder de compra motivada pela inflação.

Os processos de Administração de Pessoal suportam e administram as 
relações detrabalho entre uma Organização e seus colaboradores, de 
maneira justa, ética e igualitária, respaldando a Organização e garantindo
o cumprimento da legislação.

a) Garantir que as rotinas da empresa sigam os termos da legislação
trabalhista;

b) Garantir os registros e controles de pessoal;

c) Garantir o cumprimento das convenções coletivas;

d) Realizar o controle de férias;

Diretrizes de Remuneração
e Carreira:

Diretrizes de Administração
de Pessoal:
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Diretrizes do SESMT:

e) Conduzir os processos de admissão, demissão e folha de pagamento.

E os processos de Serviços de Segurança e Medicina do Trabalho (SESMT)
correspondem ao conjunto de atividades administrativas, operacionais e
tecnológicas com o objetivo assegurar que as normas e a integridade física 
dos colaboradores sejam cumpridas.

a) Garantir que o LCAT, PPRA e PCMSO sejam cumpridos;

b) Garantir que os Atestados de Saúde Ocupacional sejam realizados;

c) Garantir o uso de EPIs;

d) Garantir que as normas reguladoras sejam cumpridas;

e) Realizar os acompanhamentos inerentes a saúde e segurança dos
colaboradores.

Essas são as diretrizes gerais que regem os processos da área de Gestão de
Pessoas do Sistema Unimed Teresina, das quais trata essa Política.



POLÍTICA DE
GENTE E 
CULTURA

OBJETIVOS
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a) Adequar o quadro de colaboradores de forma a atender as demandas
do Sistema Unimed Teresina e dos perfis por competências;

b) Priorizar os processos de recrutamento e seleção interna para
ocupação de vagas, prevalecendo a ampla concorrência;

c) Promover e monitorar o desenvolvimento de pessoas, a partir da gestão
por competências, com foco na aprendizagem organizacional e inovação;

d) Estimular e apoiar o autodesenvolvimento, de forma a favorecer o
crescimento pessoal e profissional, tornando os empregados
corresponsáveis pelo seu processo de crescimento na Empresa;

e) Comunicar de forma transparente ao colaborador a respeito da
utilização e processos da gestão de pessoas;

f) Desenvolver uma liderança transformadora, que compartilha os valores
do Sistema Unimed Teresina com os colaboradores por meio da
orientação, treinamento contínuo e aprendizagem coletiva;

g) Estruturar os cargos e carreiras de forma a viabilizar alternativas de
mobilidade ocupacional, o planejamento individual de carreira, a
administração de potencial e de sucessões e a adequada remuneração
do trabalho, em prol da produtividade e sustentabilidade do Sistema
Unimed Teresina;

h) Ofertar benefícios que contribuam para o bem-estar e a retenção de
colaboradores no Sistema Unimed Teresina;

i) Promover a gestão do conhecimento de forma estratégica, favorecendo
a sustentabilidade, a competitividade e o sucesso do Sistema Unimed
Teresina;

Objetivos
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j) Reconhecer os colaboradores que contribuem com ações que venham
a agregar valor à Empresa, estimulando a criatividade, a inovação e o
comprometimento;

k) Prestar serviços de Gente e Cultura pautados pelo Jeito de Cuidar
Unimed, e melhoria contínua dos processos e agilidade nos
procedimentos;

l) Manter o contínuo processo de aperfeiçoamento das práticas de gestão
de pessoas do Sistema Unimed Teresina;

m) Garantir que a Legislação Trabalhista seja cumprida em todas as
empresas do Sistema Unimed Teresina;

n) Assegurar que as normas de Segurança e Medicina do Trabalho sejam
executadas em todas as empresas do Sistema Unimed Teresina;

o) Estabelecer políticas com oportunidades iguais para todos,
independentemente do sexo, cor, religião, deficiência, estado civil,
orientação sexual, situação familiar, idade ou qualquer outra condição.



POLÍTICA DE
GENTE E 
CULTURA

RECRUTAMENTO
E SELEÇÃO
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a) Solicitação para Contratação de Pessoal

Os responsáveis pelos diversos níveis gerenciais da empresa deverão
formalizar a abertura da vaga junto a área de Gente e Cultura Corporativo 
por meio da Solicitação de Pessoal via Sistema Gupy.
Abertura da vaga – haverá abertura de vaga nos casos de:

1.  Aumento de quadro;
2.  Criação de cargos novos;
3.  Reposição (desligamento, transferência ou promoção);
4.  Substituição temporária de colaboradores afastados (INSS – superior a
60 dias e licença maternidade);
5.  Cumprimento de cotas legais obrigatórias (Jovem Aprendiz, Pessoa
com Deficiência).

a) Validação da vaga – a vaga irá ter validade após aprovação da Diretoria
Executiva via Sistema Gupy.
b) Alinhamento do perfil da vaga - caberá à área de Gente e Cultura 
Corporativo do Sistema Unimed Teresina alinhar o perfil da vaga junto ao 
gestor demandante, considerando os itens abaixo:

1.  DC (Descritivo de Cargos);
2.  Matriz de Competências;
3.  Tabela de Cargos e Salários para adequado enquadramento da função;
4.  Orçamento setorial e organizacional vigente.

Prazo para atendimento da vaga - o prazo máximo sugerido para o 
preenchimento da vaga será considerado de acordo com o nível de 
complexidade do cargo: 1 2 3
1.  Profissionais de cargo de Gestão/Liderança: 25 dias úteis;

Recrutamento e Seleção
REQUISIÇÃO DE PESSOAL
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2.  Profissionais de nível Técnico: 20 dias úteis;
3.  Profissionais de nível Operacional: 15 dias úteis.
a sustentabilidade, a competitividade e o sucesso do Sistema Unimed
Teresina;

Todo processo seletivo deve ser conduzido pela área corporativa de Gente e
Cultura do Sistema Unimed Teresina.
Vagas em aberto poderão ser preenchidas pelas modalidades abaixo:

1.  Recrutamento Interno;
2.  Recrutamento Externo;
3.  Recrutamento Misto (interno e externo simultâneo
ou concomitantemente).
Recrutamento - todo recrutamento deverá ser divulgado através dos canais 
de comunicação da empresa, por um período mínimo de 03 (três) dias, com
exceção de vagas consideradas estratégicas, ou que já possuam banco de
dados de candidatos avaliados e aprovados previamente e/ou em casos de
vagas confidenciais.
Os canais de comunicação atualmente utilizados pela empresa são:
1.  Site;
2.  Aplicativo;
3.  E-mail;
4.  Intranet;
5.  Murais;
6.  TV interna;
7.  Redes sociais (LinkedIn, WhatsApp, Telegram, Instagram, etc.);
8.  Veículos de imprensa (portais, jornais, revistas, rádio e TV);

Para concorrer a uma vaga, os candidatos (externos e internos) devem,
obrigatoriamente, participar, em condições de igualdade, de todas as etapas 
do processo seletivo onde serão avaliados critérios técnicos e 
comportamentais, comparando-se o perfil do candidato “versus” perfil, 
requisitos e exigências necessárias à ocupação do cargo (habilidades, 
competências, atitudes, comportamentos, experiência, conhecimento 

PROCESSO SELETIVO
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técnico, aderência à cultura etc.).

Toda comunicação com os candidatos internos e externos durante o 
processo de recrutamento e seleção é de responsabilidade exclusiva da área 
de Gente e Cultura.

A participação de parentes (pais, avós, irmãos, filhos, cônjuges, primos, tios,
dependentes ou mesmo parentesco sócio afetivo) de colaboradores no 
processo seletivo só será permitida se o candidato e a vaga forem de 
gerências distintas, sem subordinação direta e que não tenham processos 
inter-relacionados.

Não deverá haver restrição à participação de candidatos em função de raça,
cor, religião, gênero, aparência física, estado civil, gravidez, deficiência e 
tudo que possa representar preconceito e exclusão de grupos.

Não poderá ser exigido do candidato comprovação de experiência prévia 
por tempo superior a 6 (seis) meses no mesmo tipo de atividade, conforme 
lei 11.644, art. 442-A da CLT.

As etapas do processo seletivo estão vinculadas ao perfil da vaga em 
aberto, detalhado na descrição do cargo, bem como modalidade padrão de 
seleção para cada cargo.

1 A data de abertura do processo seletivo é a data da validação da Diretoria Executiva.
2 Caso não seja possível atender ao prazo descrito, a área de Gestão de pessoas deverá informar o requisitante
sobre as dificuldades encontradas no processo e as ações tomadas.
3 As admissões devem estar previstas no orçamento anual. Caso não estejam, deverão ser submetidas à aprovação
da Diretoria.
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O objetivo específico do recrutamento interno é criar oportunidade de
crescimento para os colaboradores, além de estimular a atitude de 
constante autodesenvolvimento e de valorização dos mesmos.

O recrutamento interno contempla todas as etapas do processo seletivo
mesmo havendo apenas 01 (um) candidato inscrito.

O colaborador será responsável por realizar sua ficha de inscrição seguindo 
o prazo estabelecido da vaga, bem como comunicar ao gestor imediato a 
intenção do mesmo de participar do Recrutamento Interno, todo o processo 
será realizado via sistema Gupy.

Para participar do recrutamento interno, além de preencher os pré-
requisitos definidos para a vaga em aberto, o colaborador deverá: Ter no 
mínimo 06 (seis) meses de vínculo com a empresa, exceto nas seguintes 
situações:

a) Trabalhador temporário, ao fim do período contratado;

b) Jovens aprendizes, após o término do programa;

c) Estagiários, após terem acumulado 06 (seis) meses de estágio ou
após o término do contrato de estágio;

d) Prestadores de serviço, após a análise do contrato e das implicações
legais exigidas pela nova legislação de terceirização;

e) Cuja remuneração atual seja igual ou inferior ao salário da nova vaga;

f) Não ter sido aprovado em processos internos de transferência ou
promoção nos últimos 12 (doze) meses;

g) Não possuir sanções disciplinares (advertência, suspensão) e
registros desabonadores (faltas injustificadas e atrasos) por um período

RECRUTAMENTO INTERNO
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de 90 (noventa) dias antes da inscrição;

h) Ter participado de no mínimo 04 (quatro) horas de desenvolvimento
(capacitações/treinamentos) no último ano;

i) Possuir 70% de positividade na Avaliação de Desempenho (nota geral);
Serão dispensados do critério de avaliação de desempenho apenas os 
funcionários cujo data de admissão tenha impossibilitado a participação na 
avaliação anual.

Em relação as Ações de Desenvolvimento, o colaborador deverá realizar no
mínimo 04 horas (quatro) de capacitações e/ou treinamentos que estejam
devidamente alinhados à carreira do funcionário no Sistema Unimed.
Serão consideradas ações de desenvolvimento: cursos, treinamentos, 
oficinas, workshops, participação em seminários, congressos, simpósios, 
encontros técnicos, ciclos de palestras, fóruns técnicos, jornadas, 
conferências, convenções e eventos afins financiados ou não pela Unimed 
Teresina, que estejam alinhados à carreira do funcionário no Sistema 
Unimed.

Para os cargos que não exigem curso superior, será considerada como ação
de desenvolvimento a realização de curso de graduação, desde que este 
esteja alinhado à carreira do colaborador.

Para os cargos que exigem curso superior, serão considerados como ações 
de desenvolvimento: a realização de curso de pós-graduação, lato sensu
(Especialização ou MBA) ou stricto sensu (mestrado, doutorado e pós-
doutorado) e cursos preparatórios para obtenção de certificações 
profissionais nacionais e internacionais, desde que estes estejam alinhados 
à carreira do funcionário.

Não serão contabilizados como ações de desenvolvimento para promoções 
e seleções internas: cursos de idiomas, treinamento de integração, 
treinamentos da brigada de incêndio, CIPA, cursos preparatórios para 
vestibular ou concursos e que não estão alinhados à carreira do funcionário, 
sejam presenciais ou à distância.

São etapas do processo seletivo Interno:
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1.  Análise da ficha de inscrição (analisando os critérios de participação);
2.  Análise curricular (obrigatória e eliminatória);
3.  Prova de conhecimento geral e/ou técnico (opcional, eliminatória e
classificatória);
4.  Avaliação Prática (opcional, eliminatória e classificatória);
5.  Dinâmicas de grupo (opcional, eliminatória e classificatória);
6.  Avaliação Comportamental (obrigatória);
7.  Entrevista Final (obrigatória e eliminatória);
8.  Comitê (obrigatória e eliminatória para Gerentes e cargos estratégicos).

As etapas podem variar de acordo com o cargo, suas especificidades e grau 
de complexidade.

As vagas disponibilizadas serão divulgadas por meio dos canais de
comunicação internos, com os requisitos para a função e as competências
técnicas que serão avaliadas no processo seletivo.

A divulgação da (s) vaga (s) interna (s) ficará disponível para consulta e 
candidatura até a data definida. Após esse prazo, não serão mais aceitas 
inscrições.

São critérios classificatórios e de desempate entre colaboradores, nesta 
ordem:

1.  Avaliação Final do Gestor da área solicitante;
2.  Melhor avaliação de desempenho;
3.  Data de admissão mais antiga.

Caso algum inscrito tenha participado de outros processos seletivos 
internos no prazo de até 06 (seis) meses e se tratar das mesmas avaliações, 
será facultativa (não obrigatória) uma nova realização de avaliações pela 
área de Gente e Cultura.

Após a aprovação do colaborador no processo seletivo, não será permitido 
ao gestor vetar a sua movimentação e/ou realizar contraproposta visando a 
sua retenção. A movimentação do colaborador aprovado em processo de 
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Recrutamento Interno é definitiva, não havendo possibilidade de retorno à 
posição anterior.

Vale lembrar que o colaborador passará pelo processo seletivo, podendo
inclusive não ser aprovado para a vaga em questão. É garantida a
permanência na área de origem ao colaborador não selecionado, 
continuando a executar normalmente suas atividades.

As vagas abertas pela movimentação de colaboradores via Recrutamento
Interno deverá ser reposta ou extinta, conforme necessidade da área.

O período de transição do funcionário da área atual (origem) para a área
requisitante (destino) é de, no máximo 30 dias corridos, devidamente
negociados entre o gestor atual (área origem) e o gestor requisitante (área
destino). Nestes 30 dias corridos, caso necessário, o colaborador que está
sendo movimentado deverá treinar o colaborador que irá substituí-lo, para 
que não haja prejuízo na entrega de resultados da área atual (origem). Casos
excepcionais serão deliberados pela Diretoria.

Depois de finalizado o processo de movimentação interna permanente, o
colaborador ficará alocado no centro de custos da área destino e o Gestor da 
área solicitante deverá formalizar, via formulário de movimentação de 
pessoal, a transferência junto a área de Gente e Cultura e demais setores 
envolvidos.

A data da movimentação, quando houver mudança de área, deverá ser 
sempre dia 1º do mês subsequente.

Quando o gestor optar por abrir um processo de seleção interna para 
oportunizar a ascensão de um funcionário, o mesmo deverá ser submetido a 
uma avaliação de potencial com a finalidade de verificar a adequação e 
alinhamento de seu perfil para ascender ao cargo em questão. Com base 
nesta avaliação, será formulado um parecer técnico onde serão 
evidenciadas as competências do funcionário para assumir a referida vaga. 

A área de Gente e Cultura dará feedback para o desenvolvimento dos
colaboradores que solicitarem feedback.
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A avaliação realizada pela área de Gente e Cultura que identificar a 
inaptidão comportamental de algum candidato/colaborador para o cargo 
disponível, deverá ser formalizada em um parecer técnico e validada pelo 
gestor da áreaonde ele irá sinalizar a sua ciência e responsabilidade pessoal 
pela decisão de contratação.

Não será aberto exceções para requisitos técnicos de acordo com o 
descritivo do cargo.

RECRUTAMENTO EXTERNO
O recrutamento externo deve ser conduzido internamente pela área de 
Gente e Cultura Corporativo do Sistema Unimed Teresina. Os colaboradores 
podem indicar pessoas para as vagas em aberto, porém os indicados não 
devem ter qualquer tipo de benefício ou vantagem no processo seletivo. Os 
candidatos indicados serão avaliados da mesma forma que os concorrentes. 
Para sinalização de que o candidato é indicação, o mesmo deverá colocar no 
seu cadastro do Trabalhe Conosco que se encontra no site 
www.unimedteresina.com.br .

A área de Gestão de Pessoas poderá contar com o auxílio de empresa 
terceirizada ou intermediadora (estagiários, jovem aprendiz etc.), quando 
necessário.

As vagas externas podem ser divulgadas através de site de vagas, de mural 
ou conforme estabelecido pelo Sistema Unimed Teresina.
Para participar das seleções, o candidato deve se cadastrar via site
institucional no link “Trabalhe Conosco”.

São etapas do processo seletivo Externo:
1.  Análise curricular (obrigatória e eliminatória);
2.  Entrevista de Triagem;
3.  Prova de conhecimento geral e/ou técnico (opcional, eliminatória e
classificatória);
4.  Avaliação Prática (opcional, eliminatória e classificatória);

1 Sempre que houver empate em processos seletivos entre candidatos externos e internos,
optar-se-á pelo candidato interno para ocupar a vaga pleiteada.
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5.  Dinâmicas de grupo (opcional, eliminatória e classificatória);
6.  Avaliação Comportamental (obrigatória)
7.  Checagem de referência dos finalistas;
8.  Entrevista Final (obrigatória e eliminatória);
9.  Comitê (obrigatória e eliminatória para Gerentes e cargos estratégicos).

As etapas podem variar de acordo com o cargo, suas especificidades e grau 
de complexidade.

Todo processo de readmissão deve ser submetido à análise do Gestor da 
área onde atuava quando a demissão ocorreu. 1

1 Todas as alterações de cargos e faixas deverão passar pela avaliação da área de Gestão de Pessoas.
2 Cada colaborador só poderá se inscrever em uma seleção interna por vez e caso não seja aprovado para
a vaga, o funcionário apenas poderá participar novamente de outra seleção interna em 03 (três) meses.

CONGELAMENTO DE VAGA
A solicitação de congelamento de vaga deverá ser informada e justificada 
por e-mail para a área de Gente e Cultura.

O descongelamento da vaga deverá ocorrer até dois meses após o 
congelamento; após esse período a requisição será considerada como 
cancelada.
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CUMPRIMENTO DE COTAS

AVALIAÇÃO DO PERÍODO DE EXPERIÊNCIA

READMISSÕES

As vagas disponibilizadas deverão considerar a contratação de profissionais
com deficiência e/ou jovens para o Programa de Aprendizagem.

Para o cumprimento da Legislação Trabalhista vigente, a área de Gente e
Cultura Corporativo do Sistema Unimed Teresina informará a unidade 
sobre a necessidade do cumprimento de cotas de Pessoas com Deficiências 
(PCD) e Jovem Aprendiz.

As readmissões são possíveis desde que atendam às seguintes condições e
critérios:

1.  Estar há 6 (seis) meses desligado da empresa;
2.  Ser recomendado à readmissão pelo Gestor anterior;
3.  Não ter sido desligado por justa causa;
4.  Não ter sido desligado por motivo de baixo desempenho.

Os candidatos, ex-colaboradores, deverão ter sua situação funcional 
anterior previamente analisada (prontuário, avaliação de desempenho, 
processo contra a empresa) pela área de Gente e Cultura para ser aprovada 
pelo diretor responsável pela área.

O contrato de experiência é uma modalidade do contrato por prazo
determinado, cuja finalidade é a de verificar se o colaborador tem aptidão 
para exercer a função para a qual foi contratado. Da mesma forma, o 
colaborador, na vigência do referido contrato, verificará se adapta-se à 
estrutura hierárquica da empresa, bem como às condições de trabalho a que 
está subordinado.

1 A avaliação realizada por Gente e Cultura que identificar a inaptidão de algum candidato/funcionário para
o cargo disponível, deverá ser formalizada em um parecer técnico e validada pelo gestor da área onde ele irá
sinalizar a sua ciência e responsabilidade pessoal pela decisão de contratação.
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Conforme determina o Artigo 445, parágrafo único da CLT, o contrato de
experiência não pode exceder 90 dias, conforme determina a Súmula 188 
do TST. No Sistema Unimed Teresina, realizamos o contrato com 45 dias, 
prorrogáveis por mais 45 dias, após este período, o contrato passa a ser 
indeterminado, exceto em casos de CCT (Convenção Coletiva de Trabalho) 
contrária a esta determinação.

É de responsabilidade do Gente e Cultura o acompanhamento via sistema 
do envio do Formulário de avaliação de experiência, a fim de verificação 
junto ao gestor da área sobre a continuidade ou não do contrato de trabalho 
e a comunicação ao Setor Pessoal para as devidas providências, caso seja
necessário romper o contrato com o colaborador.

O preenchimento do formulário se dará via Feedz. O Gestor terá o prazo de 
envio do formulário preenchido a Gente e Cultura no prazo de 05 dias, os 
pedidos de desligamentos que forem solicitados, ainda dentro do período de 
experiência do colaborador, serão avaliados pela área de Gente e Cultura 
tomando como base as informações registradas nos formulários de 
acompanhamento funcional realizados pelo gestor e pela área de Gente e 
Cultura.



POLÍTICA DE
GENTE E 
CULTURA

PERFORMANCE



31

P O L Í T I C A D E G E N T E E C U L T U R A

O desempenho dos colaboradores reflete o desempenho da organização e 
por este motivo deve ser adequadamente mensurado. Com a implantação 
da Avaliação de Desempenho há a possibilidade de monitoramento e 
controle da performance das pessoas, e o estímulo ao alinhamento 
constante entre resultado individual e objetivos estratégicos.

A área de Gente e Cultura, em conjunto com a Diretoria, definirá as
competências organizacionais e o modelo de avaliação que serão
desenvolvidas e avaliadas durante aquele ciclo de gestão.

O processo de avaliação de desempenho dos colaboradores será realizado
anualmente, ao final do período de cada ciclo de gestão.

Participarão do processo de avaliação todos os colaboradores, com mais de 
6 meses de empresa. Incluindo os que façam parte do Programa Jovem 
Aprendiz ou do Programa de Estágio. 1

Todos os profissionais serão avaliados conforme a trajetória de carreira e, 
caso se aplique, o nível de complexidade do cargo.

Colaboradores que passaram por movimentação de cargo há menos de 90 
dias da data da realização da avaliação serão analisados com base no cargo 
antigo. 2

As avaliações deverão ser realizadas por meio do Sistema Feedz.

O grau da avaliação será definido pela Cooperativa/Unimed, podendo ser de
90º, 180º ou 360º graus.

O resultado da Avaliação de Desempenho será utilizado como insumo para 
os seguintes processos da área de Gente e Cultura:

Avaliação de Desempenho

a) Treinamento e Desenvolvimento: O resultado da Avaliação de
Desempenho gerará o Levantamento das Necessidades de Treinamento e
Desenvolvimento (LNTD), a partir dos gaps identificados – quando
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resultado obtido está abaixo do resultado exigido pela organização;

b) Seleções Internas: Para participar de seleções internas o colaborador
deverá apresentar resultado da última Avaliação de Desempenho
superior ao ponto de corte estabelecido, tendo necessariamente que
ter sido avaliado pelo gestor;

c) Promoções: Durante a análise de promoções será considerada como
requisito obrigatório o resultado da última Avaliação de Desempenho
realizada, necessitando o colaborador apresentar resultado superior ao
ponto de corte estabelecido, tendo necessariamente que ter sido
avaliado pelo gestor;

1 Os colaboradores em período de experiência não serão contemplados no processo de avaliação de desempenho.
2 Nota: Para movimentações que incluam a mudança de área, o colaborador será avaliado pelo gestor anterior
e o feedback será realizado em conjunto com o gestor atual.

AS AVALIÇÕES SERÃO REALIZADAS
EM 2 (DUAS) ETAPAS:

1ª Etapa – Autoavaliação e Avaliação do Gestor

Cada colaborador realizará sua autoavaliação e será avaliado pelo seu 
gestor. As demais avaliações ocorrerão de acordo com o grau de avaliação 
definido pelo Sistema Unimed Teresina.

Os profissionais que exercem a gestão de outros gestores (gestores 
mediatos) serão responsáveis por validar as percepções de seus gestores 
subordinados. 1

Quando definido pela área de Gente e Cultura, o colaborador poderá avaliar
seus pares e também ser avaliado por estes. 2

2ª Etapa – Feedback e Plano de Desenvolvimento Individual (PDI)

Após o período das avaliações, a área de Gente e Cultura será responsável 
por realizar a calibração do processo, podendo convocar um Comitê de 
Gestores para realizar essa análise em conjunto ou indicar que Gestores de 
maior nível hierárquico realizem a análise com um grupo de gestores 
imediatos.
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Após a calibração, a área de Gente e Cultura disponibilizará um novo 
período para a formalização do feedback e a elaboração do Plano de 
Desenvolvimento Individual – PDI.

Todos os colaboradores que participaram do processo de avaliação deverão
receber feedback de seu superior e participar da elaboração do PDI, caso o 
gestor imediato não esteja mais na empresa o novo gestor da área deve 
realizar o feedback e elaboração do PDI com o auxílio do setor de Gente e 
Cultura.

1 Essa validação possibilita uma visão ampla do contexto de toda a equipe e um alinhamento padrão de exigência
da área, minimizando a ocorrência de avaliações tendenciosas e vieses de avaliação.
2 Nota: Na avaliação entre pares, somente será possível a um profissional verificar e avaliar o desempenho do
outro em termos de atribuições e responsabilidades quando ele estiver atuando em níveis de complexidade iguais
ou superiores.

Na construção do PDI, gestor e avaliado estabelecerão, em conjunto, ações
prioritárias para o desenvolvimento do profissional ao longo do ciclo. As 
ações do PDI deverão:

a) Ser específicas, concretas e mensuráveis, evitando descrições genéricas;

b) Concentrar-se nos aspectos prioritários e passíveis de serem
desenvolvidos;

c) O gestor é responsável direto pelo acompanhamento e cumprimento do
PDI do colaborador.

Os colaboradores que se encontram na faixa de “Não Atende” ou “Atende
Parcialmente” deverão ter ações específicas e focadas de desenvolvimento
que os auxiliem a se consolidar no nível de complexidade em que atuam.

Os classificados como “Atende” ou “Supera” deverão ter ações de
desenvolvimento para fortalecer seus diferenciais e estar aptos a novos
desafios.
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Os resultados serão compilados em gráficos e relatórios categorizados por
competência, área, unidade de negócio, e serão utilizados para:

1.  Auxiliar na análise do desempenho organizacional;
2.  Embasar as decisões de desenvolvimento corporativo.
3. Auxiliar na análise dos processos de Seleção Interna / Avaliação de
Potencial;

Os colaboradores classificados nas faixas “Não Atende” e “Atende 
Parcialmente” serão foco de desenvolvimento de seus gestores e do 
Sistema Unimed Teresina.

Os colaboradores classificados como “Atende” e “Supera” serão elegíveis 
para oportunidades de movimentação, ações de desenvolvimento, projetos 
corporativos ou promoções, quando houver vaga aberta e alinhada ao seu 
perfil profissional.

RESULTADOS DA AVALIAÇÃO

1 Nota: Caso haja mais de um superior, o colaborador receberá feedback formal, registrado na ferramenta, de
apenas um dos gestores, podendo essa etapa ser realizada em conjunto pelos dois gestores. O importante é que
o feedback seja uma troca de opiniões e percepções que contribua para o alinhamento das expectativas, o reforço
dos pontos fortes e o desenvolvimento profissional.

O resultado da avaliação não terá relação direta com a remuneração, o seu 
objetivo principal é desenvolver pessoas, o acompanhamento do 
desenvolvimento do colaborador, e após o processo de avaliação de 
desempenho e feedback formal, iniciará o processo de acompanhamento 
do desenvolvimento dos colaboradores.

Esta etapa acontecerá ao longo do ciclo vigente, com reuniões e conversas 
de feedback formais e informais entre gestores e colaboradores, para 
alinhamento e acompanhamento do desempenho do colaborador e da 
realização das ações registradas no PDI. 1

Os resultados da avaliação não serão utilizados em relação direta com a
remuneração, mas poderão influenciar as decisões de movimentação de
pessoal conjuntamente com outros critérios e informações:

a) Existência de vaga e previsão orçamentária;
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b) Adequação do profissional no conjunto de competências em que foi
analisado;
c) Apresentação de desempenho diferenciado no nível de complexidade
superior ao de seu nível de atuação;
d) Domínio dos conhecimentos técnicos definidos para as áreas e os
processos em que atua;
e) Realização das ações de desenvolvimento definidas no ciclo de
avaliação anterior;
f) Demonstração objetiva de engajamento em ações da empresa, como
grupos de trabalho ou projetos.

1 O feedback formal é realizado em reuniões planejadas, entre o gestor e colaborador, avaliando um período e
documentando as discussões e os planos de ação para melhoria. O feedback informal é realizado a qualquer
momento, sobre atividades e trabalhos pontuais, por meio de conversas e sem registros.

AVALIAÇÃO DE POTENCIAL
O objetivo específico da avaliação de potencial é criar oportunidade de
crescimento e reconhecimento para os colaboradores, além de estimular a
atitude constante de autodesenvolvimento e de valorização dos mesmos.

O processo de avaliação de potencial contempla todas as etapas do processo
seletivo. Nesta avaliação o gestor indica um colaborador para participar da
avaliação, além de preencher os pré-requisitos definidos para a vaga em
aberto, o colaborador deverá: Ter no mínimo 06 (seis) meses de vínculo com 
a empresa, exceto nas seguintes situações:

a) Não possuir sanções disciplinares (advertência e suspensão) e
registros desabonadores (faltas injustificadas e atrasos) por um
período de 90 (noventa) dias antes da indicação;

b) Ter participado de no mínimo 04 (quatro) horas de desenvolvimento
(capacitações/treinamentos) no último ano;

c) Possuir nota acima de 70% de positividade na Avaliação de Desempenho
(nota geral);

Serão dispensados do critério de avaliação de desempenho apenas os 
colaboradores cujo data de admissão tenha impossibilitado a participação 
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na avaliação anual.

Em relação as Ações de Desenvolvimento, o colaborador deverá realizar no
mínimo 04 horas (quatro) de capacitações e/ou treinamentos que estejam
devidamente alinhados à carreira do colaborador no Sistema Unimed 
Teresina.

Serão consideradas ações de desenvolvimento: cursos, treinamentos, 
oficinas, workshops, participação em seminários, congressos, simpósios, 
encontros técnicos, ciclos de palestras, fóruns técnicos, jornadas, 
conferências, convenções e eventos afins financiados ou não pela Unimed 
Teresina, que estejam alinhados à carreira do colaborador no Sistema 
Unimed Teresina.

Não serão contabilizados como ações de desenvolvimento para o processo 
de avaliação de potencial: cursos de idiomas, treinamento de integração,
treinamentos da brigada de incêndio, CIPA, cursos preparatórios para
vestibular ou concursos e que não estão alinhados à carreira do 
colaborador, sejam presenciais ou à distância.

São etapas do processo:

1.  Análise da indicação (analisando os critérios de participação);
2.  Análise curricular;
3.  Prova de conhecimento geral e/ou técnico;
4.  Avaliação Psicológica;
5.  Entrevista por Competências;
6.  Estudo de Caso.

As etapas do processo não são eliminatórias e podem variar de acordo com 
o cargo, suas especificidades e grau de complexidade. O colaborador será
aprovado no processo diante de resultados positivos nas avaliações.

Após as etapas do processo de avaliação caso o colaborador seja aprovado,
iniciaremos o processo de mudança de função, onde o mesmo passará por 
um período probatório de 3 meses, finalizando esse período será feito uma 
avaliação de desempenho do colaborador na nova função e tendo um 
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resultado positivo pelo gestor imediato será feito o processo de mudança de 
cargo. O processo de mudança de cargo do colaborador será realizado 
sempre no primeiro dia do mês devido a questões legais e trabalhistas.
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Os treinamentos podem ser de dois tipos: interno e externo. O treinamento 
interno é aquele que é ministrado nas dependências do Sistema Unimed 
Teresina.
Treinamentos técnicos, de sistemas e comportamentais estão nessa 
categoria. Os treinamentos externos são ministrados por indivíduos não 
pertencentes ao quadro funcional da empresa. Cursos de qualificação 
profissional, Congressos, por exemplo, fazem parte dessa categoria.

A identificação de uma necessidade de treinamento e desenvolvimento 
poderá ser oriunda de:

a) Melhoria dos processos e otimização dos recursos institucionais;
b) Otimização das entregas e desempenho dos colaboradores;
c) Qualidade e agilidade no atendimento e resolução de problemas;
d) Satisfação do público interno e externo;
e) Ascensão profissional;
f) Eficácia da comunicação;
g) Atendimento à legislação, regulamentos e normas técnicas;
h) Atendimento às estratégias do negócio;
i) Necessidades institucionais específicas.

A identificação de treinamento ou ação de desenvolvimento será realizada
através da elaboração da Matriz de Qualificação, validada pelos gestores.
Essas informações abastecerão o plano anual de treinamento. 1

Treinamento e
Desenvolvimento

RESPONSABILIDADE PELA GESTÃO
DE TREINAMENTO
A Gestão de Treinamentos é realizada pelo RH Corporativo.

Os treinamentos internos são realizados nas dependências das unidades e 
os externos são coordenados e contratados pela Gente e Cultura.
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Todo e qualquer treinamento realizado deverá ser formalizado à Gente e
Cultura para arquivo no Sistema de RH e quando houver certificados, estes
serão arquivados cópia no dossiê do colaborador.

1 A gestão de treinamento segue o escopo da Matriz de Qualificação, que será composta conforme resultado
da Avaliação de Desempenho e preenchimento dos PDI’s (Plano de Desenvolvimento Individual), onde a Gestão
de Pessoas acompanha e organiza as solicitações. Os treinamentos de segurança e saúde são de responsabilidade
do SESMT, em temas relativos a saúde e ainda normativos relacionados ao PPRA e PCSMO.

ELABORAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DA MATRIZ DE
QUALIFICAÇÃO GERAL POR CARGO
A lista de treinamentos necessários para cada função deve ser elaborada 
pelo RH Corporativo, a partir do preenchimento do PDI (Plano de 
Desenvolvimento Individual) observando a necessidade de treinamentos:

a) Previstos no MDC- Manual de Descrição de Cargos para cada função;
b) Necessários para atender requisitos legais.

São obrigatórios os seguintes treinamentos para todas as funções:

a) Integração ou adaptação;
b) Políticas Internas;
c) Ações em situações de emergência, com conteúdo que atenda ao
requerido nas normas;
d) Uso adequado, guarda e conservação dos EPIs entregues ao
trabalhador, que atenda as Nr’s;
e) Perigos e Riscos e respectivas medidas de controle, aplicáveis às
atividades desempenhadas pelas pessoas;
f) Uso dos sistemas Internos. 1

Os treinamentos necessários para cada função da unidade são registrados e
arquivados pela área de Treinamento e Desenvolvimento que faz parte do 
RH Corporativo.

A lista de treinamentos necessários deve ser atualizada sempre que houver 
a inclusão ou alteração de uma função para colaboradores.

Nota: A critério da unidade, um ou mais dos treinamentos acima podem ser agrupados sob um
único título, desde que o conteúdo seja compatível com as referências indicadas acima.
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LEVANTAMENTO DE NECESSIDADES
DE TREINAMENTOS

REALIZAÇÃO DOS TREINAMENTOS

As necessidades de treinamento do Sistema Unimed Teresina serão
identificadas e definidas, anualmente, através da Matriz de Qualificação 
Geral.

Apesar de haver uma programação de treinamentos pré-definida 
anualmente, os gestores podem solicitar, a qualquer momento, outros 
treinamentos, desde que comprovada a real necessidade, disponibilidade 
orçamentária e aprovação da Gerência de Gente e Cultura e Diretoria 
Executiva.

O treinamento ou ação de desenvolvimento poderá ser requerido por:

a) Setor de Gestão de Pessoas: Quando identifica necessidades e
quando recebe as solicitações das áreas, deve encaminhar parecer
para autorização da diretoria;

b) Gestor do colaborador a ser treinado: Quando recebe solicitações de
colaboradores de sua equipe, ou quando identifica as necessidades de
melhoria/desenvolvimento da equipe, deve formalizar pedido ao RH;

c) Próprio colaborador: Apresenta a necessidade ao gestor imediato, e
este deverá formalizar a solicitação via formulário próprio ao RH.

Geradas as necessidades, cabe ao RH providenciar todos os trâmites para 
que os treinamentos sejam realizados, conforme checklist de Treinamento.
Estes podem acontecer de forma presencial ou virtual, sempre 
evidenciados por lista de presença. Para os treinamentos presenciais os 
participantes assinam na lista no campo indicado, para os treinamentos 
virtuais a presença dos participantes é validada no campo PRESENTE OU 
AUSENTE, marcado pelo facilitador ou por um colaborador do RH que está 
acompanhando o treinamento, validando as informações assinando o 
documento no fim da página no campo indicado.
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TREINAMENTO DE INTEGRAÇÃO

TREINAMENTO DE RECICLAGEM

TREINAMENTOS EXTERNOS

O treinamento de integração é de responsabilidade do RH e visa ambientar 
o novo colaborador, abordando assuntos de ordem administrativa, de forma 
que o colaborador, logo em seu ingresso, tenha o conhecimento de assuntos
importantes para o desenvolvimento de suas atividades.

Para colaboradores transferidos, estes devem realizar os treinamentos 
legais conforme necessidade da unidade.

Em todas as unidades do Sistema Unimed Teresina, os treinamentos de 
reciclagem nos Manuais e Instruções de Trabalho devem ser realizados 
sempre que houver uma nova revisão ou for detectado o desconhecimento 
de colaboradores.
É de responsabilidade do RH, do gestor imediato e do SESMT, o controle da
validade dos treinamentos de reciclagem para atender requisitos legais.

Critérios de habilitação:

a) O colaborador deve ter concluído o período de experiência do contrato
de trabalho, que tem duração de 90 dias;

b) Não possuir na ficha funcional registros desabonadores (faltas
injustificadas e atrasos) nos últimos 90 dias;

c) Não possuir sanções disciplinares nos últimos 6 meses;

d) O treinamento solicitado deve ter correlação com as competências
exigidas para o exercício da função;

e) No caso de reprovações, desistência e/ou abandono do treinamento, o
colaborador ficará suspenso de participar de outros aperfeiçoamentos
patrocinados pelo Sistema Unimed Teresina por um mínimo de 6 meses;

1 Deve ser considerado como realizado o treinamento cujo colaborador tenha assinado a lista de presença,
comprovando seu comparecimento ou apresentado Certificado do treinamento.
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f) Ter obtido, no mínimo, resultado de 70% na última avaliação de
desempenho.

Regras gerais:

a) Se o profissional desistir do treinamento ou ação de desenvolvimento
e não houver tempo hábil de uma substituição adequada, o valor integral 
pago pelo evento deverá ser restituído pelo colaborador ao Sistema Unimed 
Teresina, como prevê assinatura do termo de compromisso, ressalvados os 
casos amparados pela legislação a serem analisados e aprovados pelo RH 
Corporativo;

b) O colaborador deverá apresentar a Gente e Cultura, dentro de 30 dias, a
contar da data de conclusão do curso, o certificado de participação;

c) Elaborar e apresentar um treinamento, dentro de 60 dias, a contar da data
de conclusão do curso, afim de multiplicar os conhecimentos adquiridos;

d) Treinamentos técnicos ou comportamentais obrigatórios para o
exercício da função serão ofertados aos colaboradores
independentemente das suas datas de admissão;

e) Se o curso oferecer algum tipo de desconto é importante sinalizar as
condições e prazos a serem respeitados para que esse benefício seja
aproveitado;

f) Os treinamentos podem ser total ou parcialmente custeados pelo
Sistema Unimed;

g) As solicitações serão autorizadas após análise dos critérios definidos
previamente, parecer favorável do setor de Gestão de pessoas e
autorização da diretoria executiva de acordo com o orçamento disponível.
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TREINAMENTOS INTERNOS

AVALIAÇÃO DE REAÇÃO
DOS TREINAMENTOS CONTRATADOS

AVALIAÇÃO DE EFICÁCIA DOS TREINAMENTOS

Critérios de habilitação:

a) O treinamento solicitado deve ter correlação com as competências ex-
igidas para o exercício da função;

b) Não ter histórico de desistência e/ou abandono de treinamento desta
categoria nos últimos 180 dias.

Regras gerais:

a) As solicitações de treinamento serão autorizadas após análise dos
critérios definidos previamente, parecer favorável do setor de Gestão
de pessoas;

b) O certificado será entregue aos colaboradores que tiveram no mínimo
75% de frequência no treinamento;

c) Treinamentos técnicos ou comportamentais obrigatórios para o
exercício da função serão oferecidos aos colaboradores
independentemente das suas datas de admissão;

A avaliação de reação tem por objetivo avaliar a percepção do treinando 
sobre aspectos relacionados com o conteúdo programático, material 
didático, ambiente, organização, instrutor, autoavaliação de aprendizagem e 
avaliação geral. Deverá ser aplicada sempre que houver qualquer evento de
desenvolvimento (treinamentos, cursos, palestras, etc.).

A avaliação de eficácia dos treinamentos deve ser realizada pelo superior
imediato que irá avaliar a evolução e as entregas do colaborador após a
realização do treinamento. Para tal, caberá ao gestor avaliar o colaborador 
antes para ter parâmetro de comparação.
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Felizmente, foi-se o tempo em que clima organizacional era uma pauta 
pouco conhecida. A relevância desse tópico, atualmente, é ainda maior do 
que muitas pessoas acreditam que seja e isso acontece por diversas razões.
As mudanças sofridas pelo mercado, a transformação do ambiente de 
trabalho, o surgimento de uma maior preocupação com o colaborador, os 
problemas relacionados à produtividade, rotatividade, falta de engajamento, 
enfim, tudo isso abriu espaço para reforçar e atuar mais fortemente o Clima 
Organizacional.

O que é clima organizacional?
Clima organizacional é o clima interno de uma empresa. Ele está 
relacionado com diversos fatores e, por isso, pode sofrer mudanças.
Muito confundido com a cultura, o clima organizacional é a qualidade do 
ambiente de trabalho. São muitos os fatores que influenciam esse conceito, 
o engajamento e o relacionamento entre os colaboradores, a liderança, as 
recompensas, a pressão, a qualidade das condições de trabalho, tudo isso 
influencia diretamente no clima de um negócio.

As características desse ambiente podem variar muito de empresa para 
empresa. Em alguns lugares existem pessoas realmente motivadas e 
envolvidas com o que fazem e em outros isso simplesmente não acontece.

Quais os benefícios de ter um bom clima organizacional?
Existem diversos benefícios em ter um clima organizacional bem 
estruturado e positivo:

1. Aumento da produtividade
Profissionais que gostam do clima organizacional tendem a produzir mais 
e com maior qualidade, entregando melhores resultados para a empresa. 
Além disso, eles costumam errar menos, porque estão mais engajados com 
os desafios do negócio.

Clima
Organizacional
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2. Redução de custos
Ao apresentar um clima organizacional positivo, a empresa tende a reduzir 
sua taxa de turnover, que representa um dos indicadores de maior custo 
para o negócio. Normalmente, quando é necessário contratar com muita 
frequência, o time reduz sua produtividade, há perdas monetárias e 
investimentos de capacitação são exigidos e tudo isso apresenta custos.

3. Facilidade no recrutamento e na seleção
As empresas que têm um clima positivo criam uma imagem atrativa no 
mercado de contratação, fazendo com que os talentos e profissionais 
procurem por suas vagas e se interessem pelas posições em aberto. Isso 
facilita o processo de recrutamento e seleção atraindo pessoas que se 
identificam com a empresa.

4. Aumento de valor percebido pelo mercado consumidor
Os clientes tendem a valorizar as empresas que apresentam cultura e clima
organizacional positivo. Nesse sentido, quando isso é reconhecido pelo 
mercado, através de certificações como por exemplo o GPTW (Great Place 
to Work) ou pela FIA, o negócio melhora sua imagem frente ao mercado.

5. Ganho de competitividade
Ao desenvolver um clima organizacional de sucesso e ser certificado por 
isso, a empresa passa a ser exemplo e usada como benchmarking de 
estratégia por outras organizações. Isso também aumenta a 
competitividade do negócio, garantindo melhor espaço e performance no 
mercado.

O Sistema Unimed Teresina por sua vez tem como premissa nas ações do 
seu clima organizacional, o Jeito de Cuidar Unimed, que prevê a realização 
de serviços com o propósito de cuidar do bem-estar e da saúde das pessoas.

Pessoas, com vocação para cuidar, inspiradas pelo espírito cooperativista. O
Jeito de Cuidar Unimed é baseado na integração destes quatro diferenciais, 
que colocados em prática refletem nas atitudes e comportamentos, 
processos e procedimentos, equipamentos e estruturas que têm o propósito 
de cuidar da saúde e do bem-estar das pessoas e tornar a vida melhor.
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Ao agirmos desta forma, geramos um ciclo virtuoso de resultados, no qual 
a satisfação do cliente fortalece seu vínculo com nossa marca, resultando 
em maior percepção de valor e melhores resultados financeiros da Unimed 
Teresina.

Em paralelo ao programa Jeito de Cuidar, os negócios do Sistema Unimed 
Teresina possuem valores que direcionam as atividades e processos da 
área da Gestão de Pessoas:

• Respeito e valorização das pessoas;
• Ética e transparência;
• Qualidade e segurança;
• Crescimento sustentável e inovação;

Os nossos pilares e valores constituem a base para a condução do nosso 
Clima Organizacional, pois norteiam as nossas crenças, regras e condutas 
esperadas no Sistema Unimed Teresina.

REGIMENTOS INTERNOS

O Sistema Unimed Teresina possui regras internas para garantir o bom
funcionamento das rotinas de trabalho, e consequentemente um clima 
agradável de se trabalhar, sendo eles:

a) Código de Ética e Conduta
É um guia de referência para as iniciativas e decisões pessoais e 
profissionais. Funciona como um norteador da conduta esperada de cada 
membro da organização, servindo para aprimorar os relacionamentos 
internos e externos das Cooperativas.

b) Manual do Colaborador
Este manual contém as regras específicas das unidades de negócios, e com
informações da Gestão de Pessoas para guiar o colaborador em sua jornada 
em nossas empresas.

Encontram-se para consulta na Intranet no site da Unimed Teresina e é
disponibilizado ao colaborador no Treinamento de Integração de Novos
Colaboradores.



49

P O L Í T I C A D E G E N T E E C U L T U R A

PESQUISA DE CLIMA ORGANIZACIONAL

SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA

PROJETOS E PROGRAMAS

É a ferramenta que o Sistema Unimed Teresina utiliza para mensurar a 
percepção dos colaboradores nas suas principais necessidades, com o 
objetivo de compreender os pontos positivos e os que precisam ser 
melhorados.

A pesquisa de clima organizacional é anual, estruturada com instrumento 
específico. Após a apuração dos resultados, é elaborado um plano de ação 
que será executado no ano seguinte.

As ações da Clima Organizacional são guiadas pelo Índice de Satisfação do
Colaborador, com o intuito de estarmos entre as Melhores Empresas para 
se trabalhar.

As ações de saúde e qualidade de vida são planejadas e elaboradas 
anualmente em parceria com outras áreas do Sistema Unimed Teresina, e 
este perpassa pela validação e aprovação da Gerência de Gestão de Pessoas 
e Diretoria Executiva.

A Gestão de Pessoas desenvolve o Programa de Humanização “Cuidando 
de quem cuida” onde possui ações de celebração, reconhecimento, 
valorização, preventivas, educativas e sociais para os colaboradores do 
Sistema Unimed.

Toda as nossas ações são baseadas no Planejamento Estratégico do 
Sistema Unimed, bem como as premissas do Jeito de Cuidar Unimed.

Com intuito de fomentar a cultura de inovação, a área de Gestão de Pessoas 
é responsável por propor um ambiente dinâmico e propício para a 
criatividade, sendo assim, promove durante o ano projetos e programas 
onde o colaborador propõe ideias, soluções e processos que geram 
resultados. Entre eles, já temos instituído:

Projeto Inovar – Programa de Inovação, que tem por objetivo reunir 
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propostas inovadoras e de caráter empreendedor que poderão ser 
implantadas no Sistema Unimed, tanto nas Operadoras quanto nos 
Recursos Próprios, a fim de oferecer soluções para desafios reais que 
enfrentamos atualmente. Acontece anualmente aberto para participação 
de todo colaborador do Sistema Unimed Teresina.

Dia de Cooperar (Dia C) – Mais que um modelo de negócios, o 
cooperativismo é uma filosofia de vida que busca transformar o mundo em 
um lugar mais justo, feliz, equilibrado e com melhores oportunidades para 
todos. Um caminho que mostra que é possível unir desenvolvimento 
econômico e desenvolvimento social, produtividade e sustentabilidade, o 
individual e o coletivo. Todos os colaboradores unem força para realização 
do DIA C – Dia de Cooperar, que tem por objetivo desenvolver ações de 
responsabilidade social colocando em prática os valores e os princípios do 
cooperativismo, por meio de ações voluntárias.

Corrente do Bem – É um grupo de colaboradores que participa e desenvolve 
ações junto com o RH para melhorar a comunicação e integração entre os 
colaboradores do Sistema Unimed, participando das ações de engajamento 
e interação entre os colaboradores.

Programa de Cultura Organizacional – Tem por objetivo desenvolver um
programa de alinhamento e engajamento cultural consolidando os 
direcionadores estratégicos da organização (missão, visão e valores), bem 
como os fatores de excelência que serão construídos e consolidados ao 
longo do programa através da consolidação das chaves da excelência com 
participação ativa dos Embaixadores da Cultura que são colaboradores de 
diversas áreas do Sistema Unimed Teresina. Tendo como premissa básica 
pessoas e resultados.

Acolhendo sua dor – Ação de acolhimento ao colaborador que está de luto 
com a perda recente de um ente querido. Além dos dias de afastamento 
conforme CLT, é avaliado junto a Gestão do Colaborador e a Gestão de RH, 
se o período pode ser estendido de acordo com o impacto da morte sobre o 
colaborador. É enviado uma coroa de flores para o colaborador do Sistema 
Unimed que tiver perdido parentes de primeiro grau (pai, mãe, irmãos, 
filhos, parentes adotivos que se categorizam em primeiro grau). Quando o 
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falecimento é de outro ente não categorizado em parente de primeiro grau 
ou não há possibilidade de envio de coroa de flores (por motivo do
tempo de comunicado da morte ou por não haver velório), é enviado um 
cartão de acolhimento com flores para o colaborador enlutado. Em parceria 
com o NAIS é solicitado apoio da psicóloga para acolhimento por telefone 
ao colaborador.

Day Off – É ofertado ao colaborador ativo a folga descanso no dia do seu
aniversário se este cair em dia comum de trabalho, sem ônus ao seu 
comprovante de pagamento ou registro de ponto. Por meio da folga no 
aniversário, o colaboradorrecebe um merecido descanso que vai ser 
planejado com antecedência, permitindo que o trabalho seja antecipado,
e o nível de satisfação dos colaboradores aumente consideravelmente.

Aniversariante do dia – Mensalmente é compartilhado nos murais de cada 
unidade a listagem com nome e dia de aniversário de cada colaborador 
referente ao mês. Sendo celebrado também com todos os colaboradores 
através da plataforma Feedz.

Aniversário Tempo de Empresa – Celebramos com o colaborador a cada 
ano de tempo de empresa, como comunicado na plataforma Feedz para 
compartilhamento com todos os colaboradores e mensagem de parabéns. 
Para colaboradores a partir de 5 anos de empresa, teremos alteração do 
crachá, para uma cor especifica a cada 5 anos de empresa.
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Remuneração
e Carreira
GESTÃO DE CARGOS E SALÁRIOS

NOVOS CARGOS

ADMISSÕES

Para se criar um novo cargo e definir a faixa salarial do mesmo, deve-se 
passar pelo processo de avaliação e classificação, com a metodologia de 
pontos, conduzido pela área de Recursos Humanos do Corporativo, com 
base nas atribuições do novo cargo.

Os critérios para criar um novo cargo e definir a faixa salarial do mesmo 
são:

a) Avaliação da relevância, grau de estratégia e peso do cargo dentro da
metodologia de pontos utilizada para a criação do plano de cargos e
salários;

b) Avaliação dos riscos e impactos das atividades realizadas e inclusão
do cargo dentro dos programas de segurança e medicina ocupacional
(PCMSO e PPRA);

c) Avaliação da aplicação da nomenclatura dos cargos no mercado e no
CBO;

d) Avaliação da escassez da função/cargo em relação ao mercado;

Nos casos de admissão a unidade deve utilizar os seguintes critérios:

a) Orientar-se pelo piso salarial regido pela CCT da classe, observando
se já existem pares na unidade para equiparação salarial, evitando
casos de paradigma entre colaboradores (salários diferentes para



54

P O L Í T I C A D E G E N T E E C U L T U R A

profissionais na mesma função e que possuem o mesmo tempo de
experiência, mesma formação, atribuições idênticas e grau de
responsabilidades equivalentes);

b) Caso não haja piso salarial regido por convenção coletiva (CCT),
deve-se buscar a referência da primeira faixa da tabela salarial do
Plano de Cargos e Salários do Sistema Unimed Teresina;

Deve orientar-se de acordo com as faixas do Plano de Cargos e Salários, 
devendo considerar, preferencialmente, o salário de admissão nas primeiras 
faixas salariais (até o ponto médio), só poderão ser contratados acima do 
ponto médio da faixa salarial apenas em casos especiais devidamente 
aprovados pela Gestão de Pessoas e Diretoria Executiva, para casos de 
cargos que não sejam técnicos operacionais no qual devemos aplicar a 
isonomia salarial.

SELEÇÃO INTERNA

ORÇAMENTO

Os funcionários que forem aprovados em seleção interna terão os salários
iguais ao primeiro nível da nova classe salarial. Nos casos onde o 
funcionário for aprovado em seleção para o mesmo cargo com diferença de 
nível, entende se como o nível inicial do cargo os valores definidos no plano 
de cargos e salários para a nova vaga.

Serão respeitados os critérios de seleções internas da Política de
Recrutamento e Seleção.

Os fatores a serem considerados na definição do orçamento:

1.  Desempenho do negócio;
2.  Comportamento esperado do mercado;
3.  Objetivos estratégicos do Sistema Unimed Teresina.

O orçamento anual para progressões salariais e promoções ficará entre 1%
(um por cento) e 3% (três por cento) da Folha de Pagamento. Esse 
percentual será levantado a partir da Avaliação de Desempenho do ano 
anterior, analisando o número de talentos estratégicos e consistentes do 
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Sistema Unimed Teresina aptos a receber progressão ou promoção.

A Gestão de Pessoas será responsável por recomendar, na época do
planejamento orçamentário, o percentual sobre a Folha de Pagamento a ser
designado para promoções, progressões e enquadramentos, a partir de
estudos que avaliem o mercado e impacto financeiro no orçamento.

A Diretoria e o setor financeiro responderão pela revisão e aprovação do
orçamento recomendado.

O processo de progressão salarial e promoção ocorrerá uma vez por ano, no
período definido pela alta gestão, com base no desempenho apresentado no
ano anterior.

A classificação do desempenho é obtida por meio do resultado da Avaliação 
de Desempenho anual, sendo categorizada a partir das seguintes medidas:

a) Estratégico: Colaborador que atingir resultado de desempenho igual
ou superior ao 3º quartil do resultado global no ano vigente;
b) Conforme: Colaborador que atingir resultado de desempenho igual ou
superior ao 1º quartil e inferior ao 3º quartil do resultado global no ano
vigente;
c) Disforme: Colaborador com resultado de desempenho inferior ao 1º
quartil do resultado global da Cooperativa no ano vigente.

Destaca-se que os valores percentuais equivalentes à classificação de
desempenho podem ser revisados e atualizados pela Gestão de Pessoas,
baseado no desempenho global do Sistema Unimed Teresina.
Somente empregados classificados como “Estratégico” poderão ter 
aumentos salariais de 10%, como “Conforme” até 5% e “Disforme” zero.

CLASSIFICAÇÃO DE DESEMPENHO

PROMOÇÕES
A promoção ocorre quando um colaborador passa a ocupar um cargo de 
maior complexidade, e que esteja classificado em uma “grade” acima do 
atual.
A promoção depende da disponibilidade de vaga orçada no quadro de 
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PRAZOS E DATA PARA
SOLICITAR REAJUSTES SALARIAIS

PROMOÇÃO VERTICAL (PROMOÇÃO PARA
UM CARGO MAIOR)

pessoal.
Qualquer promoção interna terá como alvo o início da faixa salarial do novo 
cargo.

a) Os reajustes devem ser programados e poderão ser solicitados pelos
gestores apenas no mês de março não sendo permitido reajustes fora
desta data. Esta medida se dará principalmente pela necessidade de
ajuste do fluxo de caixa do Sistema Unimed Teresina e ainda para
melhor controle e adaptação dos colaboradores a nova remuneração;

b) É vetada qualquer alteração salarial em 6 meses do último ajuste e/ou
contratação.

A promoção representará, sempre, a passagem do colaborador para um 
cargo de maior nível de complexidade e responsabilidade, ou seja, a 
mudança para uma classe salarial superior.

A política de cargos e salários está estruturada de forma a facilitar o
crescimento vertical dos colaboradores na Unimed.

As promoções deverão ser efetivadas de forma a não ultrapassar mais que
uma classe subsequente à do cargo atual.

Os aumentos por promoção serão limitados a 25% (vinte e cinco por cento),
exceto quando o funcionário promovido estiver indo ocupar uma função já
existente, oriunda da vacância de uma vaga.

Caso sejam solicitados valores acima do percentual, mesmo que haja
orçamento na área, a Gestão de Pessoas submeterá a aprovação do setor à
Diretoria Executiva.

Aumentos superiores a este percentual serão parcelados de forma que, em 
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um prazo mínimo de 4 (quatro) meses e máximo de 1 (um) ano, o 
empregado alcance o ponto mínimo da faixa subsequente.

Em casos de parcelamento, as datas, percentuais e número de parcelas 
serão definidas no momento da análise da promoção e validadas junto ao 
solicitante, antes de serem comunicadas ao funcionário promovido.

Em casos excepcionais, quando ocorrer promoção que ultrapasse mais de 
uma classe, a progressão será avaliada pela área de Gestão de Pessoas.

As promoções precisam ser solicitadas pelos gestores das áreas no 
orçamento anual para serem realizadas no ano seguinte, após o período de 
avaliação de
desempenho.

As requisições de progressão vertical (promoções) não previstas em 
orçamento deverão ter estudo de impacto financeiro, realizado pela área de 
Gestão de Pessoas e aprovado pelo Diretor responsável da área. 1

Para a solicitação de promoção deverão ser analisados os seguintes 
requisitos:

1.  Compatibilidade do colaborador em relação à descrição de cargos do
cargo subsequente (parecer técnico da área de R&S);
2.  Resultado da avaliação de desempenho;
3.  Realização das ações de Desenvolvimento;
4.  Não ter histórico de advertência ou suspenção no último ano;
5.  Existência de vaga prevista em orçamento;
6.  Prazo mínimo de um ano de tempo no cargo.

As requisições de promoção deverão ser preenchidas pela área requisitante 
e aprovadas pela Diretoria Executiva.

Para os cargos de liderança, também será avaliado o potencial do 
colaborador para o cargo pela área de Gestão de Pessoas, que aplicará 
técnicas específicas de mapeamento de perfil, competências de gestão e 
níveis de complexidade para o cargo e, mediante o resultado obtido, poderá 
indicar ou não o candidato para a vaga.
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Caberá ao Gestor da área solicitante a decisão final pela indicação, mesmo 
que o candidato escolhido seja desaconselhado pela área de Gestão de 
Pessoas. 1

Promoção na mesma carreira específica: o salário é alterado para se
enquadrar na “grade” do novo cargo.

Os aumentos decorrentes da promoção vertical podem ser concedidos, 
desde que o colaborador preencha os requisitos necessários à promoção.
Após uma promoção vertical na mesma carreira específica, deve ser 
observado um período mínimo de 01 (um) ano antes de nova promoção 
vertical.

Promoção com mudança de carreira específica: O salário é alterado para se
enquadrar na “grade” do novo cargo, observado o posicionamento do salário 
na faixa do novo cargo e a relatividade interna.

A promoção deve ser efetivada com a aprovação da Diretoria Executiva.
Promoção para um cargo de um nível hierárquico maior: o salário é alterado 

1 O colaborador só poderá ser informado sobre a promoção após a finalização do processo e a orientação da área
de Gestão de Pessoas.

MOVIMENTAÇÃO HORIZONTAL
Anualmente, os gestores deverão realizar o planejamento orçamentário da
área, no qual deverá ser dimensionado o quadro de pessoal necessário para 
a realização dos processos e projetos, incluindo todas as possíveis
movimentações previstas (admissão, desligamento, substituição e 
promoção).

As movimentações de pessoal do planejamento orçamentário deverão ser
assinadas pelo Gestor e pelo Diretor da área, por meio do formulário de
Requisição e Movimentação de Pessoal.

As movimentações de pessoal não previstas no planejamento 
orçamentário serão encaminhadas à área de Gestão de Pessoas, por meio 
do formulário de Requisição e Movimentação de Pessoal - Gestão de 
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Pessoas.

A área de Gestão de Pessoas levará o caso ao Diretor responsável, com o
parecer técnico da movimentação solicitada, considerando os critérios 
descritos nesta diretriz, para decisão e aprovação da Diretoria.

Caso a movimentação seja referente a uma nova vaga, com tarefas e/ou
responsabilidades ainda não pertencentes às descrições de cargos vigentes, 
será necessária a elaboração de uma nova descrição de cargo para a vaga 
solicitada. 1
As movimentações horizontais ocorrem quando um colaborador passa a
ocupar o mesmo cargo, promoção na mesma carreira dentro da mesma
estrutura, outro cargo que esteja classificado na mesma “grade” do atual.
Depende da disponibilidade de vaga no quadro de pessoal.

Nestes casos pode ocorrer revisão salarial, se a área julgar necessário e o
orçamento permitir, ou pode-se optar pela manutenção do mesmo patamar 
de remuneração.

É importante verificar a consistência interna na área que receberá o novo
colaborador. 2

1 Na hipótese de o Gestor da área solicitante escolher um candidato desaconselhado pela área de Gestão de
Pessoas, o Diretor da área deverá assinar o parecer sobre o candidato, elaborado pela área de Gestão de Pessoas,
dando ciência da promoção.
2 Todas as alterações de cargos e faixas deverão passar pela avaliação do setor Gestão de Pessoas.

MÉRITO
O Mérito é um instrumento de reconhecimento da evolução individual de 
cada profissional, destinado a posicioná-lo na faixa salarial em um nível 
mais condizente com a visão da empresa quanto ao seu crescimento 
profissional.

O percentual de crescimento salarial por mérito poderá ser de um ou dois 
níveis, representando um percentual de 5% e 10% de crescimento 
respectivamente. 



60

P O L Í T I C A D E G E N T E E C U L T U R A

Este tipo de ajuste ocorrerá para revisão de posicionamento nas faixas.

1 Os gestores das áreas envolvidas na movimentação serão responsáveis por informar a área de Tecnologia da
Informação sobre o bloqueio ou a liberação dos acessos necessários, evitando o acúmulo de direitos de acesso
e o uso indevido de informações.
2 Todas as alterações de cargos e faixas deverão passar pela avaliação do setor de Gestão de Pessoas.

RECLASSIFICAÇÃO DO CARGO

AJUSTES DE MERCADO

ESTRATÉGIA DE REMUNERAÇÃO

Pode ocorrer um reajuste salarial por reclassificação quando um cargo 
recebe atribuições adicionais, de maior complexidade e responsabilidade e 
que exijam maior conhecimento do que as atribuições anteriores do cargo, 
justificando uma reclassificação do cargo para uma categoria mais alta na 
estrutura de cargos.

São alterações salariais com o objetivo de alinhar o salário do cargo com os
padrões de mercado, constatados por meio de pesquisa de remuneração ou
percebidos pela empresa ao encontrar dificuldades para contratar
determinados profissionais por um espaço de tempo que confirme ser essa
uma situação crônica.

Dentro do conceito de Remuneração Total, a UNIMED seguirá a seguinte
composição:

a) Remuneração Fixa: Determinada pela faixa salarial do cargo;
b) Remuneração Variável: Determinada em função dos resultados
atingidos em relação aos targets do programa (em reais ou em
múltiplos de salários-base);
c) Remuneração Indireta: Determinada pelo pacote de benefícios.
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NORMAS E FUNCIONAMENTO DO PLANO
DE CARGOS E SALÁRIOS

FLUXO DE APROVAÇÃO

1.  Quem pode levantar a demanda de reajuste? Responsável pela equipe
(Gestor imediato) – Supervisor, Líder, Coordenador, Gerente, Diretor;

2.  Quem pode analisar a viabilidade interna da área para realização do
reajuste? Gestor da área – Diretor, Gerente ou Coordenador (quando
não houver a figura do Gerente);

3.  Quem pode pré-aprovar a solicitação de reajuste considerando as
análises e recomendações do Gerente da área? Diretor Executivo
responsável pelo negócio ao qual o gestor está inserido;

4.  Obs.: No caso dos Hospitais esta etapa pressupõe pré-aprovação dos
Diretores de cada uma da sua respectiva unidade e posterior pré-aprovação 
junto à Diretoria Executiva de Recursos Próprios;

5.  Quem pode validar e formalizar (Formulário de Movimentação de
Pessoal – MP) a solicitação de reajuste junto ao RH? Gestor da área –
Gerente ou Coordenador (quando não houver a figura do Gerente);

6.  Quem pode analisar e recomendar tecnicamente a solicitação de rea-
juste? RH Corporativo;

7.  Quem pode chancelar? Diretor Executivo responsável pelo negócio ao
qual o gestor está inserido;

8.  Quem deve ser comunicado pelo RH (tomar ciência)? Diretoria
Executiva do Corporativo e todos os envolvidos no processo.
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PLANEJAMENTO ANUAL DE PESSOAS

Envolve planejar os custos do ano seguinte, levando em consideração as
demandas e necessidades para ganhos e produtividade.

O planejamento anual de pessoas consiste em planejar:

a) A quantidade de colaboradores necessários para atender as futuras
de-mandas;

b) Aumentos salariais, decorrentes de convenção coletiva, promoções e
enquadramentos;

c) Aumento no quadro de colaboradores;

d) Treinamentos necessários para o desenvolvimento dos colaboradores/
da equipe.



POLÍTICA DE
GENTE E 
CULTURA

GESTÃO
DISCIPLINAR
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REGISTRO DE AJUSTE DE CONDUTA – R.A.C

DAS SANÇÕES DISCIPLINARES

O Registro de Ajuste de Conduta – R.A.C é utilizado para ajustar por meio 
de orientações as condutas comportamentais e/ou técnicas apresentadas 
pelo colaborador da área. Não é uma advertência escrita, e sim um ajuste de 
conduta para retificar falhas e erros que podem ter reincidência e gerar 
prejuízos.

O gestor da área tem autonomia para emitir e aplicar a mesma, devendo ser
realizada em até 48 horas da ocorrência geradora da medida disciplinar.
O gestor responsável, em hipótese alguma, pode transferir à 
responsabilidade de aplicar o Registro de Ajuste de Conduta – R.A.C para 
outros colaboradores.

Se houver a necessidade de suporte da área de Gestão de Pessoas na
aplicação o gestor deve alinhar e formalizar com antecedência sua
necessidade de apoio na condução do processo.

O R.A.C deve ser protocolado e entregue ao Setor Pessoal para arquivar no
dossiê do colaborador.

Gestão Disciplinar

Art. 27º - A transgressão de qualquer disposição desta Política e/ou da
Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) implicará na aplicação criteriosa e
justa de penalidades cabíveis, se necessário, após apuração em processo 
com garantia de ampla defesa e contraditória ao colaborador.

Art. 28º - poderão ser aplicadas as seguintes penalidades:

• Advertência oral: Para as infrações consideradas de grau leve;
• Advertência por escrito: Para infrações de grau leve, com registro anterior
de admoestação, e/ou para infrações consideradas de grau moderado;
• Suspensão: (Por prazo não superior a 30 dias) para infrações de natureza
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grave, ou ainda, para casos de reincidência contumaz;
• Dispensa (Com ou sem justa causa): Rompimento da confiança na
relação de trabalho entre empregado e empregador.

1 As penalidades supra poderão ser aplicadas independentemente de sua ordem de indicação,
tendo em vista a reincidência e/ou gravidade da transgressão cometida.

DAS CONSEQUÊNCIAS:

Todo colaborador do Sistema Unimed Teresina que tiver sido submetido 
dentro de 12 meses, especificamente, as modalidades (advertência escrita 
e/ou suspensão) ficará impossibilitado à:

• Participar de processo seletivo interno;
• Participar de treinamentos externos;
• Ser promovido e/ou transferido de unidade;
• Receber gratificação/premiação anual (caso tenha).

Mais dúvidas verificar o Book de Medidas Disciplinares que se encontra na
Intranet no site da Unimed Teresina.
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ROTINAS DE ADMISSÃO

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS
E EXAME MÉDICO ADMISSIONAL

RECEBIMENTO DA DOCUMENTAÇÃO
E ABERTURA DE CONTA SALÁRIO

Após a definição do candidato selecionado no processo de recrutamento e
seleção, será entregue Relação de Documentos para Admissão e o
encaminhamento para realização de exames médicos, onde será avaliado o
estado de saúde e a capacidade física para o cargo a que se propõe.

O agendamento dos exames deve ser de responsabilidade da equipe do
SESMT, que deve enviar a guia ao candidato aprovado informando a data,
local, horário, exames necessários de acordo com o PCMSO, orientações
necessárias para a realização dos exames e outras informações 
importantes para a realização do exame admissional, constantes no 
documento.

Após o processo de Exame Médico Admissional, o responsável pela 
Admissão deve receber e conferir os documentos do candidato, conforme 
Relação de Documentos para Admissão, em até 2 dias úteis.

Após a conferência, estando todos os documentos de acordo, a área de
Gestão de Pessoas entregará a Carta de Autorização para Abertura da Conta
Salário para o Banco específico para providenciar a abertura da conta. Após 
a abertura da conta, o futuro colaborador deverá entregar a documentação
completa a área de Gestão de Pessoas que deve agendar o dia e local de
início das atividades com o novo contratado. 1

A data de admissão será definida cumprindo-se os períodos: Primeiro dia 

Administração
de Pessoal
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CHECK-LIST DE ADMISSÃO

útil do mês e as 03 primeiras segundas-feiras de cada mês, em caso de 
cargos que possuam jornada 12x36, também poderá acontecer admissões 
nas terças-feiras.

1 A contratação será efetivada somente se a documentação estiver completa e regular.

Para evitar que alguma fase do processo deixe de ser realizada, a área de
Gestão de Pessoas deve preencher o Check-list de Admissão, efetuando a
conferência de todo o processo admissional.

O Check-list preenchido deve ser arquivado no dossiê do colaborador.

Departamento Pessoal deve providenciar a Ficha de Registro do 
colaborador de forma eletrônica, através do sistema utilizado.

Para o caso de PCD (Pessoa com Deficiência), é preciso que se cadastre a
condição do profissional em campo específico no sistema de folha, após
avaliação do laudo que comprove a deficiência pela Medicina.

No caso de Contrato de Estágio a área de Gestão de Pessoas deve solicitar 
ao estagiário que providencie as assinaturas junto a instituição de ensino. 
Ele somente poderá iniciar suas atividades após entregue seu contrato de 
estágio devidamente assinado pela instituição de ensino.

No caso de Contrato de Jovem Aprendiz o processo de contratação seguirá 
as diretrizes da legislação da Aprendizagem e trâmites do órgão 
intermediador, quando houver. O jovem somente poderá iniciar suas 
atividades após entregue seu contrato devidamente assinado pela 
instituição de ensino e órgão intermediador.

Os requisitos definidos para cada cargo estão descritos no Manual de
Descritivos de Cargos e detalhados na Solicitação de abertura de vaga, pelo
Sistema de RH, e devem ser atendidos da seguinte forma:

QUALIFICAÇÃO ESPECÍFICA: Cópia da Página da CTPS com a
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comprovação da qualificação exigida, cópia do respectivo conselho de 
classe (profissionais liberais), certificados, diplomas, etc.;

ESCOLARIDADE: Para as demais escolaridades exigidas, a apresentação do
documento formal (Certificado Escolar, Declaração Escolar, Diploma, etc) é
imprescindível;

EXPERIÊNCIA MÍNIMA: Contratos anteriores registrados em CTPS ou
comprovação do exercício de atividades profissionais ou tempo de 
execução de atividades similares em outros setores ou outras unidades da 
UNIMED.

QUALIFICAÇÃO CADASTRAL
DO CANDIDATO PARA O ESOCIAL
O eSocial é um projeto do Governo Federal que visa unificar o envio de
informações pelo Empregador em relação aos trabalhadores que lhe 
prestam serviços remunerados, onde será exigido realizar a qualificação 
cadastral dos colaboradores contratados.

Para evitar a contratação de colaboradores que possuam alguma 
divergência nas bases de dados do governo, o Setor Pessoal solicitará ao 
candidato que verifique e apresente comprovante de qualificação cadastral 
acessando o link http://www. esocial.gov.br/qualificacaocadastral.aspx.

O candidato que tiver divergências relativas ao CPF (situação “suspenso”,
“nulo” ou “cancelado”, nome ou data de nascimento divergente), ou
divergências relativas ao PIS (CPF ou data de nascimento divergente), deve
regularizar esta situação antes de sua efetiva contratação pela empresa. 1
Assim que realizar a pesquisa de situação cadastral do candidato no site do
eSocial, imprimir a página que comprova esta qualificação e enviar para o
Setor Pessoal. Este formulário de pesquisa do site do eSocial deverá ser
arquivado no dossiê do colaborador.
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QUALIFICAÇÃO CADASTRAL
DO CANDIDATO PARA O ESOCIAL

Após o recebimento das documentações conforme check-list admissional, 
a área de Gestão de Pessoas deverá cadastrar o novo colaborador no 
sistema.

O Departamento Pessoal deve gerar a impressão da documentação abaixo e 
colher assinaturas das partes (empresa e colaborador), sendo arquivada no 
dossiê do colaborador.

1.  Ficha de Registro do colaborador;
2.  Contrato de Experiência;
3.  Prorrogação do Contrato de Experiência (quando necessário);
4.  Acordo de Banco de Horas
5.  Termos de Responsabilidade / Compromisso:
     • Termo de Compromisso de utilização e conservação da identificação
     funcional (crachá), e outros, a depender das políticas e necessidades
     internas da empresa.

O RH deve gerar a impressão da documentação abaixo e colher assinaturas 
das partes envolvidas, logo após entregar ao DP para serem arquivados no 
dossiê do colaborador.

• Termo de Compromisso de utilização e conservação de uniforme;
• Termo de Compromisso de utilização e conservação do Kit do
colaborador (caneca, squeeze para água, caneca para café, headset, e
outros, a depender da necessidade do cargo);
• Termo de Ciência de monitoramento de câmeras;
• Termo de autorização do uso de imagem;
• Termo de confidencialidade;
• Termo de Responsabilidade de dependentes e ficha de Salário Família
(quando necessário);
• Termo de Compromisso do Vale Transporte (quando necessário);

Autorização de desconto em Folha de Pagamento: Todo desconto extra 
realizado em folha de pagamento, deverá ter a anuência e assinatura do 
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colaborador, por meio do Formulário de Autorização de Desconto em Folha 
de Pagamento.

2 Para os problemas relacionados ao CPF, o candidato deve procurar a Receita Federal e em relação ao PIS,
o candidato deve procurar a CEF, Banco do Brasil ou INSS. IMPORTANTE: as alterações cadastrais efetuadas
pela CAIXA serão reconhecidas pelo Aplicativo do eSocial, em até sete (07) dias após o ajuste.

DATA DE ADMISSÃO
A data de admissão será no primeiro dia útil de cada mês e às segundas-
feiras, sendo limitado até a terceira segunda-feira de cada mês, em caso de 
cargos que possuam jornada 12x36, também poderá acontecer admissões 
nas terças-feiras, e seguirá os critérios:

a) Substituição de desligamento sem cumprimento de aviso prévio:
imediatamente, respeitando os critérios já estabelecidos para o
processo admissional;

b) Substituição de desligamento com cumprimento de aviso prévio:
admissão na primeira segunda-feira após o desligamento do colaborador
a ser substituído, desde que o gestor garanta que não haverá prejuízo
à rotina do setor, nesses casos a admissão deverá ser ainda durante a
vigência do contrato do colaborador a ser substituído;

c) Substituição temporária por licença maternidade e Licença INSS:
Admissão preferencialmente entre 60 a 45 dias antes do afastamento
previsto da colaboradora gestante a ser substituída. Para os casos de
licença INSS, logo após definição do INSS sobre data de perícia ou
logo após a emissão de atestado médico que seja superior a 60 dias;

d) Substituição de Jovens Aprendizes e Estagiários: Primeira segunda-feira
após a conclusão do contrato do jovem aprendiz ou estagiário anterior;

e) Cargos novos ou aumento de quadro: imediatamente, respeitando
os critérios já estabelecidos para o processo admissional.
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Após o encerramento do processo admissional e inserção dos dados do
colaborador no sistema, todos os documentos comprobatórios devem ser
arquivados em meio eletrônico ou físico, constituindo assim o dossiê do
colaborador.

O Ministério da Economia visando modernizar as informações, lançou a 
carteira de Trabalho Digital em substituição a Carteira de Trabalho Física, 
disponível através do Aplicativo Carteira de Trabalho Digital.

Todas as informações referentes ao Contrato de Trabalho do colaborador
serão enviadas através do sistema eSocial.

Para acessar o documento, basta baixar a Carteira de Trabalho digital ou
acessar o link https://empregabrasil.mte.gov.br/ .

Durante o processo de contratação do colaborador, o Setor Pessoal deve 
emitir o PPP inicial, com as informações administrativas solicitadas no 
documento. O registro emitido pode ser arquivado em formato eletrônico 
no dossiê do colaborador.

É de responsabilidade do Setor Pessoal Corporativo a emissão da 
identificação funcional do novo colaborador, no primeiro dia de trabalho 
será assinado o termo de Compromisso de utilização e conservação da 
identificação funcional e entregue o crachá.

ARQUIVAMENTO DA DOCUMENTAÇÃO
DO PROCESSO ADMISSIONAL

ANOTAÇÃO NA CTPS

INICIAR O PPP - PERFIL PROFISSIOGRÁFICO
PREVIDENCIÁRIO

EMISSÃO DE CRACHÁS

TREINAMENTO DE INTEGRAÇÃO
Após serem cumpridas as etapas anteriores, o colaborador deve se 
apresentar ao RH em seu primeiro dia de trabalho para que possa iniciar 
seu processo de integração e realizar os treinamentos necessários.
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Os treinamentos específicos, exigidos por lei devem ser obrigatoriamente
realizados e devidamente registrados e evidenciados.

O RH deve encaminhar o colaborador ao seu gestor imediato, apresentando-
o formalmente e informando que o mesmo se encontra apto para iniciar as
atividades de integração.

Caberá ao RH e ao gestor da área acompanhar em conjunto e viabilizar a
realização de todas as etapas previstas no check list de integração.

O novo colaborador em seu primeiro dia de trabalho já deverá possuir:

• Registro no sistema de folha de pagamento;
• Uniforme e crachá de identificação;
• Os recursos necessários para a execução de seu trabalho;
• Os acessos a sistemas e meios eletrônicos de comunicação.

1 Os crachás de todas as unidades do Sistema Unimed Teresina serão confeccionados pelo
Setor Pessoal Corporativo.

INÍCIO DAS ATIVIDADES

PROGRAMA JOVEM APRENDIZ CONTRATO
DE APRENDIZAGEM

Após a conclusão de todas as etapas previstas no Check List de Integração, 
o colaborador estará apto para iniciar suas atividades.

A partir de então o colaborador será acompanhado e avaliado pelo gestor
imediato e RH Corporativo em seu desempenho durante o período de
experiência, que terá duração de até 90 dias.

Programa de Inclusão
e Diversidade

O contrato de trabalho de aprendizagem será escrito e realizado por prazo
determinado de acordo com o contrato da entidade capacitadora, firmado 
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entre o jovem, a empresa contratante (Sistema Unimed) e a entidade 
formadora.

Envolve registro na carteira de trabalho do jovem, recolhimento do FGTS e
contribuição ao INSS. A duração do contrato será compatível com o início e 
o término do curso de aprendizagem e a discriminação do curso.

O contrato visa assegurar ao jovem inscrito em programa de aprendizagem
uma formação metódica, compatível com seu desenvolvimento físico, 
moral e psicológico.

CARGA HORÁRIA

RESTRIÇÕES DE ATUAÇÃO DO JOVEM APRENDIZ

A carga horária total de formação teórica, compreendendo as atividades no
ambiente de aprendizagem teórica, será previamente estabelecida em 
contrato, não podendo ser superior a 6 horas diárias, e deve contemplar o 
horário para descanso e refeição.

A carga horária total de formação prática, compreendendo as atividades no
ambiente de aprendizagem prática (Sistema Unimed), será distribuída em 6
horas diárias, mais o intervalo de almoço.

Em nenhuma hipótese será permitida a prorrogação e a compensação de
jornada. O aprendiz não pode realizar horas extras, banco de horas e nem
trabalhar aos sábados, domingos e feriados. 1

O Jovem Aprendiz não sairá do perímetro da empresa no período de 
trabalho. Durante esse período, ele estará sob responsabilidade da empresa 
e, portanto, não deverá ser atribuída a ele a tarefa de entregar 
correspondências, de ir ao banco ou aos correios ou de fazer compras fora 
do perímetro da empresa.

Não será permitida atuação em locais:

• Insalubres - ambientes que expõem o trabalhador a agentes nocivos à
saúde;
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• Perigosos – ambientes que implicam contato com inflamáveis, explosivos,
energia elétrica de alta tensão ou atividades que coloquem em risco a
integridade física do jovem;

• Penosos - ambientes que exigem maiores esforços físicos ou que se
realizem em condições excessivamente desagradáveis;

• Onde são tratadas informações confidenciais e/ou que impliquem
manuseio de dinheiro.

FÉRIAS

MOTIVOS DE EXTINÇÃO E RESCISÃO
DO CONTRATO DE APRENDIZAGEM

O aprendiz, após cada período de 12 (doze) meses de vigência do contrato,
terá direito ao gozo de férias.

As férias do aprendiz deverão coincidir com as férias da escola e da
capacitação teórica prevista no programa.

Conforme o art. 28 do Decreto nº 5.598 de 01 de dezembro de 2005, o 
contrato de aprendizagem extinguir-se-á no seu término, quando o 
aprendiz completar vinte e quatro anos, exceto nas hipóteses de aprendiz 
com deficiência, ou, ainda, antecipadamente nas seguintes hipóteses:

• Desempenho insuficiente ou inadaptação do aprendiz;
• Falta disciplinar grave;
• Ausência injustificada à escola que implique perda do ano letivo;
• A pedido do aprendiz. 1

1 Quando ocorrer folgas das atividades teóricas, o aprendiz poderá cumprir a jornada integral na empresa, desde
que a referida hipótese esteja expressamente prevista no programa de aprendizagem e que a jornada seja
rigorosamente respeitada.
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Programa de Estágio
REQUISITOS PARA CONCESSÃO DE ESTÁGIO

DURAÇÃO DO ESTÁGIO

PROCESSO SELETIVO

TERMO DE COMPROMISSO

O estagiário deverá estar matriculado e frequentar regularmente curso de
graduação ou tecnólogo.

O curso deverá estar correlacionado à área da empresa na qual o estagiário
atuará.

A contratação do estagiário deverá estar prevista no orçamento da área e 
ser solicitada conforme diretriz de Recrutamento e Seleção.

A área solicitante deverá ter um colaborador com formação e experiência
profissional na mesma área de conhecimento desenvolvida no curso de 
estágio, o qual será responsável por orientar as atividades específicas 
relacionadas, e por acompanhar e desenvolver o estagiário durante o 
período do programa.

A área de Gestão de Pessoas será responsável por formalizar a parceria 
junto à instituição de ensino por meio do Termo de Concessão.

1 O desempenho insuficiente ou a inadaptação do aprendiz às atividades do programa de aprendizagem deverão
ser caracterizados em laudo de avaliação elaborado pela instituição de aprendizagem.

O estágio terá duração mínima de 6 (seis) meses e máxima de até 2 (dois)
anos, exceto quando se tratar de estagiário com deficiência (art. 11 da Lei nº
11.788, de 2008).

O processo seletivo será conduzido conforme a diretriz de Recrutamento e
Seleção.

A área de Gestão de Pessoas será responsável por formalizar o Termo de
Compromisso entre a Unimed, a instituição de ensino e o estagiário.



77

P O L Í T I C A D E G E N T E E C U L T U R A

SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS

BENEFÍCIOS

JORNADA DE TRABALHO

ATIVIDADES

RECESSO REMUNERADO

ENCERRAMENTO DO ESTÁGIO

A área de Gestão de Pessoas – Departamento Pessoal será responsável por
contratar seguro contra acidentes pessoais.

A contratação do seguro estará formalizada no Termo de Compromisso.

O estagiário terá direito ao benefício Vale-Transporte. Os demais benefícios
poderão ser disponibilizados conforme a liberalidade de cada empresa do
Sistema Unimed Teresina.

A jornada de trabalho do estagiário não deverá ultrapassar 6 (seis) horas
diárias e 30 (trinta) horas semanais.

A jornada deverá ser definida de comum acordo entre a instituição de 
ensino, o Sistema Unimed e o estagiário, de forma que não venha a 
concorrer com o exercício das atividades acadêmicas, e deverá constar no 
Termo de Compromisso.

As atividades desenvolvidas no estágio deverão ser compatíveis com as
previstas no Termo de Compromisso e ser supervisionadas pelo 
colaborador responsável por acompanhar e desenvolver o estagiário.

O estagiário terá direito a um recesso de 30 (trinta) dias sempre que o 
estágio tiver duração igual ou superior a 1 (um) ano.

No caso de o período do estágio ter duração inferior a 1 (um) ano, os dias de
recesso serão concedidos de maneira proporcional. O recesso deverá 
coincidir com as férias escolares.

O estágio se encerrará ao final do período contratado, podendo ser 
rescindido por uma das partes a qualquer momento.
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EFETIVAÇÃO DE ESTAGIÁRIO

ROTINAS DE JORNADA DE
TRABALHO HORÁRIO DE TRABALHO

CONDIÇÕES INICIAIS

O processo de efetivação do estagiário poderá ser realizado após análise da
avaliação de desempenho e análise orçamentária da área por parte da área 
de Gestão de Pessoas junto à área responsável.

Quando o parecer for favorável à efetivação, o gestor deverá solicitar via 
Sistema RH a Requisição de solicitação de Pessoal juntamente com a 
devida justificativa.

Antes da admissão, o estagiário será submetido ao processo de 
encerramento do contrato.

É o período de tempo diário, durante o qual o colaborador presta serviços à
empresa, conforme estabelecido em seu contrato de trabalho.

Os colaboradores devem cumprir rigorosamente suas jornadas de trabalho. 
O registro eletrônico ou cartão de ponto ou o controle de frequência retrata 
a sua jornada de trabalho, registrando a sua assiduidade.

Por isso, não risque, não amasse, nem rasure o seu cartão ou folha de ponto.
Caso aconteça algum imprevisto com o cartão de ponto e seja preciso um 
novo cartão, deverá ser solicitado no departamento pessoal mediante o 
cartão anterior.

Não é ético e constitui falta grave o fato de “passar o código identificação” 
no lugar de outro colaborador ou “assinar o ponto” para outro colaborador.

O horário de trabalho normalmente praticado vai de acordo com cada 
unidade, conforme definido em acordo coletivo, convenção coletiva, ou 
ainda, condições extraordinárias oriundas de necessidades da instituição.

Podem existir colaboradores que por força da atividade, venham adotar 
escala 12x36, como área de assistência e saúde.
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Todo colaborador admitido deve ser cadastrado imediatamente para 
registro do ponto. Este procedimento não pode demorar mais que 48 horas 
da data de admissão. O colaborador deve receber todas as instruções para o 
registro de sua jornada de trabalho.
 
Após o horário previsto do fim da jornada de trabalho, somente é permitido 
ficar nas dependências da empresa, os colaboradores que estiverem 
realizando “horas extras sobre jornada”, mediante consentimento, ou 
solicitação previa do gestor.

Cada unidade possui sua jornada de trabalho e escalas específicas, desta 
forma consulte a área de SETOR PESSOAL para esclarecimento de cada 
uma delas.

O sistema de ponto registra o horário de entrada e saída para o controle das
horas no fechamento da folha de pagamento. O período para apuração do
ponto é único para todas as unidades do grupo, e compreende o intervalo de
01 a 30 dias de cada mês. Portanto, todas as justificativas de ocorrência 
devem ser apontadas pelo gestor até o último dia de cada mês.

No ato do registro de ponto eletrônico, o colaborador consegue visualizar 
seu nome e o horário de sua batida. Ainda, é impresso um ticket com o 
nome de cada colaborador de imediato quando o registro do ponto é 
realizado com todas as informações do registro da jornada para conferência. 

Quando o controle de ponto é manual (cartão externo ou folha de 
frequência) não há a impressão do ticket.

Sendo o registro eletrônico ou manual, o colaborador deve efetuar,
diariamente, quatro marcações, respeitando os horários estabelecidos em 
seu contrato de trabalho, exceto em situações em que esteja realizando hora 
de trabalho extraordinária:

a) Entrada: o ponto deve ser batido diária e pontualmente.

b) Intervalo para Refeições: O horário de intervalo é um direito garantido

CONTROLE DE JORNADA
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por lei e será de 1h ou até 2h para jornadas de 44h semanais, e de 15
min para jornadas de 36h semanais, e de 01h para escalas de 12 x 36. O
colaborador deve registrar o ponto no início e no término deste intervalo e
não poderá deixar de usufruir dele e nem muito menos reduzi-lo.

c) Saída: ao final do período de trabalho o colaborador deve registrar o
ponto diário e pontualmente, evitando assim horas-extras não
autorizadas e irregulares. Este mesmo procedimento deve ser adotado
para saídas antecipadas, devidamente autorizadas pelo gestor da área.

Os colaboradores que realizam trabalhos constantemente fora das
dependências da empresa (Serviço do Home Care), deverão receber, antes 
do primeiro dia útil do mês vigente, o controle de frequência e preenchê-lo
diariamente, contendo o horário de trabalho efetivamente realizado, os
respectivos intervalos de descanso obrigatórios, o local e o mês da 
realização do trabalho externo.

Nestes casos, o cartão deve ser assinado pela gerência imediata que deverá
tratar o ponto no sistema e entregue a original ao Setor Pessoal até o 
segundo dia útil do mês seguinte.

Os colaboradores que realizam trabalho externo como do setor de 
transportes (motoristas) deverão dirigir-se primeiro à empresa para registro 
de entrada no ponto eletrônico, para então iniciar a atividade externa. 
Assim como devem ao fim do expediente, retornar à empresa para registro 
no ponto eletrônico. O registro dos intervalos para repouso será pré-
assinalado no ponto eletrônico, não necessitando que o colaborador retorne 
para esse registro, gozando de seu intervalo obrigatório.

As escalas e jornadas habituais de trabalho deverão respeitar o intervalo de 
11 horas entre duas jornadas (Término da jornada de um dia e início da 
jornada do dia seguinte).

a) A tolerância é um período estabelecido legalmente, nas entradas e
saídas dos colaboradores, que não será considerado nem como horas
extras, nem como atraso. Obedece-se a tolerância de 10 minutos
diários, contemplando as 4 marcações;
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b) Os registros realizados deverão ser condizentes com o horário
estabelecido no contrato de trabalho. Caso a orientação não seja
respeitada pelo colaborador a empresa poderá considerar circunstância 
passível de advertência, suspensão ou mesmo demissão,
por se tratar de atos de indisciplina;

c) É expressamente proibida à marcação de ponto para outro colega,
essa prática estará sujeita as punições previstas pela CLT.

OCORRÊNCIAS DA JORNADA
DE TRABALHO BANCO DE HORAS

AUSÊNCIA DE BATIDA DE PONTO

No sistema Unimed foi implantado o banco de horas para os colaboradores 
que realizam o horário comercial, com isso, toda hora que exceder a jornada 
de trabalho irá para banco de horas, esse terá duração de 6 meses. O 
trabalho extraordinário realizado no domingo e feriados, não irá para banco 
de horas e o pagamento da hora extra será com o adicional de 100% do 
valor da hora normal.

O colaborador que realizar hora extra sem autorização do gestor imediato, 
da Diretoria e ciência do Setor Pessoal, estará passivo de sanções 
disciplinares, como advertências verbais ou escritas, suspensão ou mesmo 
demissão.

A realização de hora extra só deve ocorrer em ocasiões excepcionais e
somente com autorização do gestor da área, a fim de evitar os efeitos
negativos sobre a qualidade de vida dos colaboradores e sempre 
respeitando as convenções coletivas e/ou acordos com sindicatos da região.

Conforme normativa geral é obrigatório conter as quatro marcações, caso 
não ocorra, deverá ser comunicado imediatamente ao gestor imediato para 
que possa ser realizado o registro de tal ocorrência, evitando que o 
colaborador e/ou a empresa seja penalizado ou sofra sanções em 
decorrência de tal circunstância.

Situações desta natureza devem ser excepcionais, portanto, o colaborador
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deverá estar atento e manter a máxima vigilância e disciplina, de modo a 
evitar tais eventos.

Caso a empresa identifique que este comportamento vem sendo recorrente 
por parte do colaborador, caberá ao Setor Pessoal comunicar ao gestor para 
que este possa tomar as devidas providências. Os colaboradores devem ser 
advertidos verbalmente em primeiro momento e orientados/treinados, 
utilizando o Formulário de Registro Ajuste de Conduta – R.A.C.

No segundo momento, sendo reincidente o comportamento, as 
advertências irão ocorrer por escrito, e caso a indisciplina persista deverá 
ser aplicada a suspensão ou até o desligamento, sendo todos os eventos 
registrados e arquivados no dossiê do colaborador.

Quando o colaborador tiver que atrasar ou sair antes do final da sua jornada,
deverá avisar imediatamente ao seu gestor.

Caberá ao colaborador apresentar ao seu gestor imediato, o documento
comprobatório que justifique a ocorrência.

Atrasos ou Saídas Antecipadas, sem autorização do gestor imediato, estará
passivo de sanções disciplinares, como advertências verbais ou escritas,
suspensão ou mesmo demissão.

ATRASOS OU SAÍDAS ANTECIPADAS

FALTAS E ABONOS
As faltas justificadas devem ser comprovadas por documentos entregues ao
Setor Pessoal. As faltas não justificadas pelo seu superior imediato, além de
trazerem prejuízos ao seu salário, serão descontadas do período de férias e
13° salário, obedecidos os limites legais.
De acordo com a Lei 13.257/2016, art. 473 da CLT, as situações em que o
colaborador poderá deixar de comparecer ao serviço sem prejuízo do 
salário são:
a) Até 2 (dois) dias consecutivos, em caso de falecimento do cônjuge, ascen-
dente, descendente, irmão ou pessoa que, declarada em sua Carteira de
Trabalho e Previdência Social, viva sob sua dependência econômica;
b) Até 3 (três) dias consecutivos, em virtude de casamento;
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c) Por 5 (cinco) dias, em caso de nascimento de filho, no decorrer da
primeira semana;
d) Pelo período de 120 (cento e vinte) dias de licença-maternidade;
e) Por 2 (duas) semanas em caso de aborto não criminoso;
f) Pelo período de 15 (quinze) dias no caso de afastamento por motivo de
doença ou acidente de trabalho, mediante atestado médico e
observada a legislação previdenciária;
g) Por 1 (um) dia, em cada 12 (doze) meses de trabalho, em caso de
doação voluntária de sangue devidamente comprovada;
h) Até 2 (dois) dias consecutivos ou não, para o fim de alistamento
eleitoral, nos termos da lei respectiva;
i) Até 2 (dois) dias para acompanhar consultas médicas e exames
complementares durante o período de gravidez de sua esposa ou
companheira;
j) Por 1 (um) dia por ano para acompanhar filho de até 6 (seis) anos em
consulta médica.
k) Pelo tempo que se fizer necessário, quando, na qualidade de
representante de entidade sindical, estiver participando de reunião
oficial de organismo internacional do qual o Brasil seja membro.
l) No período de tempo em que tiver de cumprir as exigências do Serviço
Militar referidas na letra “c” do art. 65 da Lei nº 4.375, de 17 de Agosto de 
1964 (Lei do Serviço Militar).
m) Nos dias em que estiver comprovadamente realizando provas de exame
vestibular para ingresso em estabelecimento de ensino superior.
n) Pelo tempo que se fizer necessário, quando tiver que comparecer a juízo.

Para o devido abono, o colaborador deverá comunicar ao seu gestor 
imediato e juntamente com o atestado da dispensa acima mencionada, no 
prazo de 48h de antecedência, com exceção dos casos de imprevisibilidade, 
ao gestor imediato e este deve entregar imediatamente ao Setor Pessoal.

As faltas ao trabalho, ocasionadas por doença, só serão abonadas mediante 
atestado médico ou odontológico entregues com o prazo máximo de 48h 
(considerar dias úteis e a contar da data de emissão do atestado) ao Setor 
Pessoal, atentando-se que tais atestados, desde que superiores a 3 (três) dias 
de falta, deverão estar homologados pelo médico do trabalho antes do 
retorno de suas atividades. Qualquer exceção será definida por acordo ou 
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convenção coletiva.

As necessidades de demais ausências (Falta) não abonadas perante a lei,
deverão ser comunicadas com até 48h de antecedência ao gestor imediato
para a solicitação de uma apreciação de autorização do abono ou não.

Também deverão ser justificadas com documentos comprobatórios 
específicos e poderão ser abonadas se forem autorizadas pela gerência 
imediata; Fica estabelecido que o gestor imediato avaliará a solicitação para 
abonos de faltas não definidas pela lei.

ALTERAÇÕES DE HORÁRIO
As alterações de horários devem ser comunicadas, pela gerência imediata, 
via e-mail, com antecedência de no mínimo 48h e justificativa da alteração.

As alterações de horários deverão respeitar as seguintes regras:

a) Obrigatoriedade do intervalo de no mínimo 1 (uma) hora e máximo de 2
(duas) para jornadas de 8h/dia. E intervalo de 15 minutos para jornadas
de 6h/dia; e intervalo de 1h para jornada de 12hx36. Salvo outras
situações previstas em acordo coletivo ou convenções de trabalho;
b) Obrigatoriedade para que na jornada de 8h/dia o tempo máximo
cumprido para realizar o intervalo entre os 2 turnos não ultrapasse 5h
corridas. O tempo mínimo deverá ser de 3h de jornada cumprida;
c) Obrigatoriedade do comparecimento do colaborador ao Setor Pessoal
para assinatura de Termo aditivo de alteração de Horário de Trabalho,
quando a alteração for definitiva.

A repetição de qualquer ocorrência na jornada acarretará em intervenções
a fim de se manter o acordo para o cumprimento da disciplina, como:

1.  Advertência escrita;
2.  Suspensão;
3.  Demissão com ou sem justa causa.
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A Constituição Federal, no seu artigo 7º, inciso IX, estabelece que seja 
direito dos trabalhadores, além de outros, remuneração do trabalho noturno 
superior à do diurno.
 
Considera-se noturno, nas atividades urbanas, o trabalho realizado entre as
22h00min horas de um dia às 05h00min horas do dia seguinte.

A hora normal tem a duração de 60 (sessenta) minutos e a hora noturna, 
por disposição legal, nas atividades urbanas, é computada como sendo de 
52 (cinquenta e dois) minutos e 30 (trinta) segundos. Ou seja, cada hora 
noturna sofre a redução de 7 minutos e 30 segundos ou ainda 12,5% sobre o 
valor da hora diurna.

No trabalho noturno também deve haver o intervalo para repouso ou
alimentação, sendo:

a) Jornada de trabalho de até 4 horas: sem intervalo;
b) Jornada de trabalho superior a 4 horas e não excedente a 6 horas:
intervalo de 15 minutos;
c) Jornada de trabalho excedente a 6 horas: intervalo de no mínimo 1
(uma) hora e no máximo 2 (duas) horas.
A hora noturna, nas atividades urbanas, deve ser paga com um acréscimo 
de no mínimo 20% (vinte por cento) sobre o valor da hora diurna, exceto 
condições mais benéficas previstas em acordo, convenção coletiva ou 
sentença normativa. O adicional noturno, bem como as horas extras, pagos 
com habitualidade, integram o salário para todos os efeitos legais, conforme
Enunciado I da Súmula TST nº 60.

ADICIONAL NOTURNO

ASPECTOS GERAIS E CRITÉRIOS

Rotinas para marcação
de Férias

Férias é o período de descanso anual, que deve ser concedido ao 
colaborador após o exercício de atividades por um ano, ou seja, por um 
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período de 12 meses, período este denominado “aquisitivo”.

As férias devem ser concedidas dentro de até 11 meses subsequentes à
aquisição do direito, período este chamado de “concessivo”.

A informação da forma do gozo de férias deve ser previamente acordada 
entre o colaborador e o gestor, sendo informada na planilha anual de férias.
Entretanto a prerrogativa das férias é sempre da empresa.

As férias poderão ser integral ou particionada conforme legislação, poderão 
ser dividas em até 03 períodos, sendo que um deles não poderá ser inferior 
a 14 dias e os demais não poderão ser inferiores a 05 dias. Não poderá ter 
início 02 dias antes de feriado ou descanso do colaborador.

As férias particionadas deverão ser informadas previamente na planilha 
anual de férias, contendo todos os períodos a serem gozados. O colaborador 
que particionar as férias perde o direito ao abono pecuniário.

Não é permitido o acúmulo de dois períodos aquisitivos de férias. O Setor 
Pessoal deve informar ao colaborador e a seu superior imediato sempre que 
houver o risco deste fato e pode conceder férias de forma compulsória ao 
colaborador.

PERDA DO DIREITO
Perderá o direito a férias o colaborador que, no curso do período aquisitivo:

a) Tiver recebido da Previdência Social prestações de acidente do
trabalho ou de auxílio-doença por mais de 180 (dias) dentro do mesmo
período aquisitivo.
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CRITÉRIOS DE FALTAS A CONSIDERAR
NA PROPORÇÃO DE FÉRIAS

CONTROLE DE FÉRIAS

De acordo com a legislação as faltas injustificadas afetam diretamente na
quantidade de dias de férias, conforme tabela abaixo:

Quando o colaborador tiver mais de 32 faltas no período aquisitivo, este
perderá o direito às férias.

Caberá ao Setor Pessoal de cada unidade todo o controle de vencimento das
férias, observando o limite, para que não haja dobro de férias.

No mês de outubro do ano anterior, o Setor Pessoal repassará aos gestores, a
programação de férias do ano seguinte identificando o limite de férias de 
seus colaboradores. A programação de férias deve ser realizada de forma 
que nenhuma equipe fique desfalcada.

Se algum colaborador estiver vencendo dois períodos de férias, sem que o
gestor tenha feito a programação, após a 2ª ocorrência enviada por e-mail, a
programação deve ser realizada automaticamente pelo Setor Pessoal,
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comunicando o gestor sobre as datas.

Mensalmente o Setor Pessoal informará ao gestor de cada área os 
colaboradores que entrarão de férias no mês seguinte, de acordo com o que 
já foi programado.

Cabe ao Setor Pessoal comunicar ao gestor, caso a programação não esteja
sendo cumprida e este deve cumprir a programação, evitando passivos.

O gestor tem por missão, realizar o acompanhamento das férias de sua
equipe, a qualquer tempo, pode solicitar ao SETOR PESSOAL a listagem 
com a escala Anual de férias;

MUDANÇA DE DEPARTAMENTO/ TRANSFERÊNCIAS

FÉRIAS DE ESTAGIÁRIOS

Caso o colaborador tenha mudança de departamento, unidade, a 
programação de férias ou os dias que faltam a serem gozados devem ser 
informados no ato da transferência. Caso o gestor anterior tenha 
programado férias, deve endossar a informação perante o RH para que este 
possa comunicar ao Gestor atual imediatamente, no ato da transferência, 
sobre o agendamento realizado anteriormente. A responsabilidade da 
alteração da programação de férias perante o Setor Pessoal, caberá ao gestor 
atual.

Todo colaborador que for transferido deve gozar férias antes de sua nova
efetiva transferência.

Estagiários têm direito ao recesso remunerado de quinze dias a cada seis
meses de estágio ou, o proporcional ao período de estágio.

Não há abono de férias, ou seja, não tem direito à 1/3 do valor.

A rescisão antecipada do Contrato de Estágio, independentemente da
iniciativa, preserva o direito do Estagiário quanto ao recesso remunerado
proporcional ao direito adquirido.
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SITUAÇÕES ESPECIAIS

CANCELAMENTO OU ALTERAÇÃO DE FÉRIAS

FÉRIAS E DOENÇA

FÉRIAS E AVISO PRÉVIO

A colaboradora grávida que tenha direito e que desejar gozar férias, após 
término do afastamento por licença maternidade, deve solicitar o benefício 
em até 01 dia antes do seu afastamento e validar a solicitação junto ao 
gestor imediato.

O início das férias só pode ser cancelado ou modificado pela empresa, desde
que ocorra necessidade imperiosa, e ainda haja o ressarcimento ao
colaborador dos prejuízos financeiros por ele comprovados, conforme
Precedente Normativo TST 116, adiante reproduzido.

Toda alteração de férias está condicionada à solicitação com, no mínimo, 45
dias antecedentes à data programada e formalizada na Planilha de
Planejamento Anual de Férias.

Quando o colaborador adoece durante o período de gozo de suas férias,
não ocorre a suspensão ou a interrupção do gozo de férias, fluindo 
normalmente.

No entanto, se após o término normal das férias a doença persistir, a 
empresa deve pagar os primeiros 15 dias (ou inferior conforme o caso) de 
afastamento, mediante atestado médico, contados a partir da data em que o 
colaborador deveria retornar ao trabalho, independentemente se a data do 
atestado tenha sido durante o período de gozo.

Decorridos os 15 dias de afastamento por conta da empresa, o colaborador
terá o contrato de trabalho suspenso, a partir do 16º dia, data a partir da qual
compete à Previdência Social o pagamento do auxílio-doença 
previdenciário.

O colaborador deve computar como tempo de serviço para efeito de férias o
prazo do aviso prévio trabalhado e do indenizado, conforme determina
o § 1º do art. 487da CLT.



90

P O L Í T I C A D E G E N T E E C U L T U R A

SOLICITAÇÃO DE FÉRIAS

AVISO DE FÉRIAS

DIRETRIZES

O aviso prévio também não pode ser concedido durante o período de férias,
em virtude da incompatibilidade entre os objetivos de cada um desses
institutos, uma vez que férias é um período para descanso do colaborador e
aviso prévio é um período para que o colaborador procure um novo 
emprego.

Em hipótese alguma, o colaborador pode receber suas férias e continuar
trabalhando.

Setor Pessoal deve emitir o Aviso de Férias com 30 dias de antecedência e
convocar o colaborador para assinatura.

O pagamento das férias deve ser realizado 2 dias de antecedência do início 
do gozo, bem como emitir o Recibo de Férias, colher assinatura do 
colaborador e arquiva-lo em seu dossiê.

Movimentação de Pessoal
A movimentação de pessoal é aquela que altera a unidade e/ou lotação do
colaborador, podendo ocorrer por:

a) Interesse da empresa;
b) Exigência legal (reintegração, mudança de função por saúde
ocupacional etc.).

Para todos os casos a área de Gestão de Pessoas Corporativo do Sistema
Unimed Teresina avaliará a existência de vaga, os pré-requisitos e todos os
impactos e condições necessárias para que a movimentação aconteça.

As movimentações podem ser transferências internas permanentes ou
provisórias, ou ainda podem envolver um processo de promoção.

As transferências internas permanentes são movimentações oriundas de
processos seletivos internos, e devem seguir as regras de Recrutamento e
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Seleção já descritas nesse manual.

As transferências internas provisórias são movimentações oriundas de:

a) Ações de desenvolvimento como job rotation (rodízio), conforme regra
de Treinamento e Desenvolvimento;
b) Picos sazonais de trabalho em uma determinada área ou unidade do
Sistema Unimed Teresina;
c) Ausências não planejadas de colaboradores de outras áreas ou
unidade do Sistema Unimed Teresina.

Nos casos de picos sazonais de trabalho, o gestor da área na qual esteja
ocorrendo o pico de trabalho deverá solicitar a área de Gestão de Pessoas a
quantidade de colaboradores necessária e respectivos perfis e turnos para a
realização do trabalho. A movimentação deve considerar o cargo e o perfil 
dos colaboradores X cargo e perfil da vaga em questão, de modo que 
possam executar adequadamente a atividade da área solicitante.

A área de Gestão de Pessoas por sua vez, deve identificar áreas de origem e
conduzir a negociação com os gestores destas áreas para realizar a
movimentação temporária dos colaboradores, sem prejudicar a entrega dos
resultados das áreas de origem.

Toda solicitação de transferência de colaboradores entre unidades da 
empresa deve ser realizada pelo gestor imediato a área de Gestão de 
Pessoas Corporativo, através do preenchimento do formulário de 
Movimentação de Pessoal. A área de Gestão de Pessoas Corporativo deverá 
encaminhar o formulário de Movimentação de Pessoal com as devidas 
autorizações ao Departamento Pessoal, até o dia 20 de cada mês.

A transferência, equiparação salarial ou promoção de colaboradores deve,
obrigatoriamente, passar por análise da área de Gestão de Pessoas 
Corporativo que avaliará a adequação ou não da movimentação, 
considerando a avaliação do desempenho, perfil técnico e comportamental 
do colaborador ‘‘versus” cargo, remuneração, equilíbrio interno, viabilidade 
financeira, requisitos mínimos, tempo de experiência, tempo de empresa e 
perfil da vaga em questão.
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A área de Gestão de Pessoas Corporativo realizará todos os trâmites e 
colherá as aprovações necessárias, conforme fluxo de aprovação, para 
viabilizar as movimentações autorizadas.

Para os casos em que for necessário exame médico (alteração de atividade,
posto de trabalho ou de setor que implique a exposição do trabalhador a 
risco diferente daquele a que estava exposto antes da mudança), o SESMT 
deve providenciar a sua realização junto à clínica médica credenciada ou 
médico do trabalho responsável.

O exame médico e a emissão do respectivo ASO - Atestado de Saúde
Ocupacional deve ser realizado antes da efetivação da mudança de função.

Se na data de Vigência o ASO - Atestado de Saúde Ocupacional ainda não 
tiver sido emitido, a movimentação acontecerá após a data da emissão do 
ASO.

A data limite para que informem ao Departamento Pessoal é 
impreterivelmente até o dia 20 de cada mês, para que seja processada com 
início de vigência no dia 01 do mês seguinte.

Esta sistemática evita alguns transtornos para a empresa, tais como acertos
financeiros (adiantamentos salariais), passivos trabalhistas (13º salário, 
férias, etc.).

O Formulário de Movimentação de Pessoal assinado deve ser arquivado no
Dossiê do colaborador.

Deve-se registrar no campo de Anotações Gerais da CTPS o carimbo que 
informa a data da classificação com a descrição da nova função e o novo 
salário.

Para efetivar a transferência é necessário fazer uma alteração contratual 
(aditivo) bem como proceder às devidas anotações na CTPS dos 
colaboradores.

A transferência de colaborador entre unidades ou empresas do mesmo 
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grupo econômico é lícita se forem mantidas as mesmas condições de 
trabalho e contados os direitos trabalhistas desde o início do primeiro 
contrato.

Dentro do Sistema Unimed Teresina, não é permitido o recrutamento 
paralelo, sem a anuência da área de Gestão de Pessoas Corporativo e o 
gestor imediato estar envolvido.

Sempre que houver necessidade de transferência de colaboradores, o local 
de origem solicitará nova documentação que comporá o dossiê funcional 
do colaborador no local de destino.

É fundamental que o dossiê do colaborador fique tanto no local onde ele
efetivamente trabalha, quanto no local de origem.

Caso haja interesse de qualquer gestor em realizar o convite a um 
colaborador para ir para determinada área ou unidade, a área de Gestão de 
Pessoas deve ser comunicada em primeiro momento desta intenção a fim 
de fazer todo o processo entre gestor imediato, novo gestor, diretoria, assim 
avaliando as condições e desempenho do colaborador, condições internas e 
a necessidade ou não de uma proposta condizente ao novo desafio.

O papel da área de Gestão de Pessoas é de observar que o colaborador e a
empresa não vão sofrer nenhum prejuízo, seja quanto ao salário, função,
benefícios, jornada de trabalho, benefícios advindos de Acordo Coletivo de
Trabalho e/ou Convenção Coletiva de Trabalho, e condições de mercado, no
caso de transferência de unidade, para autorizar o processo.

Ao receber o colaborador transferido, o Departamento Pessoal deverá 
conferir os documentos do colaborador transferido, utilizando o formulário 
Check-list de Transferência de Pessoal.

Caso não tenha algum dos documentos listados no formulário Check-list 
de Transferência de Pessoal, o responsável pela conferência deverá solicitar 
ao colaborador. É responsabilidade da unidade manter toda a documentação 
exigida do colaborador transferido.

1 Colaboradores que possuem menos de 06 meses de empresa, poderão ser realocados, para outra função/área/
unidade, caso haja posições na empresa que permitam essa adequação. O processo somente poderá ser deliberado
pela área de Gente Cultura com a validação da Diretoria Executiva.*
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ROTINAS PARA DEMISSÃO
Comunicação e Solicitação para Demissão de Pessoal

Constatada a necessidade de desligamento do colaborador, o gestor 
responsável deve providenciar a emissão e aprovação da Solicitação e 
Comunicação de Desligamento, via Sistema Fortes RH, junto a Diretoria 
Executiva, até o dia 20 de cada mês, salvo desligamentos por término de 
contrato, pelo Sistema Fortes RH.

A área de Gestão de Pessoas – Departamento Pessoal Corporativa, ao 
receber a notificação via sistema Fortes RH da Solicitação e Comunicação 
de Desligamento deve avaliar e autorizar dentro do prazo de 24h. Este deve 
verificar se existem impedimentos legais para a dispensa do colaborador 
tais como:

a) Estabilidade empregatícia de representantes de sindicato, desde o
mo-mento da sua candidatura;
b) Gravidez e até um mês após o término da licença maternidade;
c) Afastamento pelo INSS;
d) Estabilidade devido a acidente de trabalho;
e) Membro da CIPA, desde o momento da sua candidatura e até um ano
após o término do mandato, etc;
f) Ter iniciado processo de aposentadoria junto ao INSS.

Caso haja impedimentos legais, o Departamento de Pessoal deve consultar 
o Jurídico para coletar orientações e direcionar as ações necessárias,
apropriados destas informações deve compartilhar dentro de 48h com a 
área de Gestão de Pessoas, esta deve atualizar o processo com o gestor 
solicitante de tais ocorrências.

O setor de Gestão de Pessoas será responsável em informar ao gestor a
aprovação ou não do desligamento, a comunicação deverá ser realizada pelo
gestor, impreterivelmente, ou em parceria com a área de Gestão de Pessoas,
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quando necessário. Até o dia 25 de cada mês, na sequência, o gestor deve
conduzir o colaborador ao Departamento de Pessoal para oficializar a 
demissão e encaminhá-lo aos devidos procedimentos demissionais, 
conforme Check-List de Desligamento. Este setor deve comunicar a área de 
Tecnologia da Informação no ato do desligamento para que sejam 
desabilitados todos os acessos.

Após a área de gestão de pessoas informar a aprovação do desligamento, o
gestor responsável pela área deverá informar a data do mesmo. No dia 
anterior à data estipulada para o desligamento, o gestor deverá abrir um 
GLPI a TI solicitando o cancelamento de todos os acessos do colaborador 
aos sistemas (inclusive o acesso ao computador). 1

DATA BASE – ACORDO COLETIVO

1 Os desligamentos deverão ocorrer no início da jornada de trabalho do colaborador.

Em hipótese alguma o gestor pode transferir à responsabilidade de 
comunicar a dispensa para outros colaboradores. Na impossibilidade de o 
gestor direto comunicar a dispensa, deve orientar outro gestor do mesmo 
nível ou superior para proceder com o desligamento.

O processamento da rescisão deve acontecer somente após recebimento do
ASO demissional constando conclusão “APTO” para o trabalho.

No caso de estagiários, o Departamento de Pessoal deve providenciar 
Término de Contrato de Estágio, a fim de formalizar a saída do estagiário e 
cancelar o vínculo de estágio junto à instituição de ensino.

Após assinatura do aviso prévio e orientações obrigatórias dadas ao
colaborador, o Departamento de Pessoal deve acionar a área de Gestão de
Pessoas, comunicando a data e horário de homologação para agendamento 
da entrevista de desligamento. **

De acordo com a LEI Nº 7.238, de 29 de Outubro de 1984. Art 9º - O 
colaborador dispensado, sem justa causa, no período de 30 (trinta) dias que 
antecede a sua data base, terá direito à indenização adicional equivalente a 
um salário mensal, seja ele optante ou não pelo Fundo de Garantia do 
Tempo de Serviço - FGTS.
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Sempre avaliar a data base da convenção coletiva utilizada. Atenção à
projeção do aviso indenizado de acordo com a nova lei do Aviso Prévio. 
Avaliar os colaboradores com mais de um ano de empresa, para que a 
proporção do aviso indenizado não caia nos meses em que seja mês que 
antecede a data base do acordo coletivo de trabalho.

FORMAS DE DESLIGAMENTO
A - Por Iniciativa da empresa:

a) Término do contrato de trabalho;
b) Dispensa antes do término do contrato de experiência;
c) Dispensa por justa causa;
d) Dispensa sem justa causa com aviso prévio trabalhado;
e) Dispensa sem justa causa com aviso prévio indenizado;
f) Dispensa por meio de acordo de trabalho.

B - Por Iniciativa do colaborador:

a) Pedido de demissão com aviso prévio trabalhado ou não;
b) Pedido de demissão com acordo de trabalho;
c) Término do contrato de trabalho.

Quando o desligamento for por iniciativa do colaborador, através de um 
pedido de demissão (o mesmo deve ser feito por escrito), o Departamento 
de Pessoal deve ser informado se o colaborador cumprirá 30 (trinta) dias de 
aviso prévio. Caso contrário, o Departamento de Pessoal deve ser informado 
sobre a realização de desconto do aviso prévio em rescisão de contrato. A 
comunicação ao Departamento de Pessoal Corporativo deve ocorrer 
imediatamente.

C - Outras Formas de Desligamento:

a) Óbito - Por se tratar de um assunto atípico e complexo, ocorrendo tal
fatalidade o gestor imediato deve comunicar imediatamente a área de
Gestão de Pessoas e Departamento de Pessoal, via telefone, e-mail,
além de realizar contato telefônico com a equipe de setor;
b) Aposentadoria - Somente por invalidez, após 5 anos da concessão do
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benefício;
c) Abandono de emprego – deverá seguir o seguinte fluxo:
• Á partir de 10 dias de ausência injustificada, o Departamento de
Pessoal envia comunicado ao colaborador, por meio de
correspondência com Aviso de Recebimento (AR), dando prazo de
24 horas para comparecimento do mesmo à empresa – este
procedimento deverá acontecer de 10 em 10 dias até completar 30
dias de ausências injustificadas;
• Apósas24horasdaúltimacomunicação,casonãohajacomparecimento do
colaborador à empresa, o Departamento de Pessoal deverá enviar
nova correspondência com Aviso de Recebimento (AR), comunicando o
desligamento por justa causa devido ao abandono de emprego.

Todo desligamento de pessoal, solicitação e comunicação, é indispensável 
ao gestor imediato a necessidade de oficialização via formulário, esse,
devidamente preenchido, assinado e encaminhado aos setores 
responsáveis
(área de Gestão de Pessoas e Departamento de Pessoal) para que tomem as
devidas tratativas do processo.

Quando da assinatura do aviso de dispensa, o Departamento de Pessoal 
deve recolher do ex-colaborador os documentos e equipamentos 
mencionados no Check-list Demissional.

MOTIVOS PARA JUSTA CAUSA
O contrato de trabalho pode extinguir-se por vontade do colaborador, tendo
dado o colaborador uma justa causa à denúncia contratual, ao incorrer em 
falta grave, incompatível com a continuidade do contrato de trabalho.

O reconhecimento da justa causa está condicionado à prova, pelo 
empregador, da conduta faltosa, atribuída ao colaborador, que enseja a 
ruptura contratual de forma brusca. Maiores informações sobre justa causa, 
devem ser consultadas junto ao Jurídico.
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EMISSÃO DE DOCUMENTOS, CÁLCULO
DO TRCT E ANOTAÇÃO NA CTPS

PRAZOS PARA PAGAMENTOS E HOMOLOGAÇÕES

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES
NO PROCESSO DEMISSIONAL

Após definidas as etapas acima, o Departamento de Pessoal deve verificar
junto aos demais setores a existência de pendências para quitação, que 
serão enviadas via e-mail e deverão ser respondidas em até 48 horas, após 
a solicitação do Departamento de Pessoal.

Após o desligamento, todos os benefícios do colaborador devem ser 
cancelados, porém o colaborador pode utilizar o Plano de saúde, caso o 
tenha, até o final do mês em que acontecer o desligamento, quando o plano 
for UNIMED.

O colaborador desligado pela empresa sem justa-causa pode realizar a 
opção em continuar com o plano de saúde, arcando com todas as despesas 
do plano em valor integral, diretamente na administradora do plano.

Todo e qualquer desligamento respeitará o prazo legal de 10 dias corridos a
contar da data do desligamento.

O Setor Pessoal, deve providenciar o acerto dos valores de
quitação/homologação da rescisão na empresa, salvo se houver previsão
contrária em Convenção Coletiva.

Ao realizar o processo demissional de um colaborador, o setor de Setor
Pessoal deve observar atentamente as seguintes orientações:

a) Observar a proximidade da Data Base: consultar convenção coletiva
da categoria;
b) Conferir se toda documentação constante no dossiê está devidamente
datada e assinada;
c) Emitir o comunicado de dispensa e seguro desemprego para os casos
de desligamento por iniciativa da empresa,
d) Realizar o pagamento das verbas rescisórias mediante a assinatura e
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CHECK-LIST DEMISSIONAL

ARQUIVAMENTO DA DOCUMENTAÇÃO

ENTREVISTA DE DESLIGAMENTO

entrega da documentação correspondente ao colaborador;
e) Emitir as vias do TRCT, do extrato de FGTS, do demonstrativo
do trabalhador de recolhimento rescisório de FGTS, da chave de
conectividade e do relatório de médias de horas extras;
f) Realizar a emissão do PPP, conforme requisitos definidos na lei.

Antes do pagamento ou homologação do TRCT e a fim de evitar que 
alguma fase do processo deixe de ser realizada, o Setor Pessoal deve 
preencher o Check-list de Desligamento, efetuando a conferência final da 
documentação.

Após conferência, este check-list deve ser arquivado no dossiê do 
colaborador.

Após conferência da documentação envolvida no processo demissional e
assinatura das partes (empresa e ex-colaborador), devem ser arquivadas no
dossiê uma via de cada documento assinado pelas partes.

A equipe do Setor Pessoal deve, ainda, solicitar ao SESMT e Gestão de
Pessoas, a Ficha de Controle de EPI e Uniforme, que devem ser arquivados 
no dossiê dos colaboradores demitidos.

O arquivo da documentação é de grande importância para preparar a 
empresa em caso de passivo trabalhista. É importante manter estas 
informações organizadas, armazenadas e recuperáveis para consultas ou 
outras necessidades da empresa.

A entrevista de desligamento é uma conversa institucional, via 
preenchimento de formulário específico, realizada pela área de Gestão de 
Pessoas com o ex-colaborador e tem como objetivo coletar dados e 
informações sobre sua experiência na organização com o intuito de 
fornecer feedback ao gestor, bem como, propor melhoria nos processos, 
procedimentos e clima organizacional.

A Entrevista de Desligamento é facultativa, porém deve-se estimular o ex-



100

P O L Í T I C A D E G E N T E E C U L T U R A

VALE ALIMENTAÇÃO

VALE TRANSPORTE

colaborador a participar por ser uma importante ferramenta de 
levantamento de dados e de subsídios estimuladores de mudança.
Os dados coletados durante esta etapa devem ser tabulados e apresentados 
à alta direção para que ações de correção possam ser tomadas.
Deverá ser realizada com todos os ex-colaboradores, independente da
modalidade e das condições de desligamento no intervalo de tempo
estabelecido para o pagamento da rescisão.

Nas unidades de negócios do Sistema Unimed Teresina, o Departamento de 
Pessoal orienta e entrega o formulário da entrevista de desligamento ao ex-
colaborador no momento da rescisão, tendo a responsabilidade de 
posteriormente enviar o documento original a área de Gestão de Pessoas da 
Operadora.

Benefícios

O benefício é creditado dia 30 do mês anterior a competência, em caso de
perda ou extravio do cartão, a 2ª via será paga com desconto em folha de
pagamento.

O vale-transporte é um benefício concedido aos colaboradores que utilizam 
o transporte público para se locomover no percurso casa-trabalho-casa, é
opcional e com o desconto de 6% do salário base em folha de pagamento,
valor não superior o custo do benefício recebido.

O crédito se refere aos dias úteis trabalhados, sendo descontados os valores
referentes as ausências injustificadas ou não, na compra seguinte.
Ao solicitar o benefício no ato da admissão, deve ser informado ao setor
pessoal a quantidade necessária mediante comprovante de endereço
atualizado (60 dias) e em seu próprio nome ou dos pais, caso seja em nome 
de terceiros é obrigatório que seja apresentado uma declaração do 
proprietário informando que o mesmo reside em sua residência.

O benefício é creditado no último dia do mês anterior a competência, em 
caso de perda ou extravio do cartão, a 2ª via será paga.
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O Plano de saúde é um benefício concedido ao colaborador após 90 dias de
contratado, sendo optativo, e sem carência se aderir até 30 dias a 
experiência, e com as participações e coparticipações próprias de cada 
unidade.

O Plano odontológico é um benefício concedido ao colaborador após 90 
dias de contratado, sendo optativo, e sem carência se aderir até 30 dias a
experiência, sem coparticipação.

Pode-se incluir parentes e terceiros, mediante comprovação de vinculo, e o
valor é descontado em folha de pagamento.

É um benefício concedidos para a gestão corporativa, colaboradores 
externos mediante autorização da gestão.

Regras:

a) Gastos com locomoção: devem ser comprovados os gastos para
serem reembolsados;
b) Quanto a alimentação:
• Gerentes e Coordenadores: R$ 400,00
• Demais colaboradores: R$ 200,00 (Piauí) e R$ 250,00 (Fora do Estado)
• Advogados: R$ 720,00 (Capital) e R$ 450,00 (Interior)
• Diretores: R$ 700,00

PLANO DE SAÚDE

PLANO ODONTOLÓGICO

VALE COMBUSTÍVEL

DIÁRIAS DE VIAGEM

SESMT
As atividades de Segurança, Medicina e Higiene no Trabalho são de
responsabilidade do SESMT – Serviço Especializado em Engenharia de
Segurança e em Medicina do Trabalho, atua em conjunto com o Setor 
Pessoal, e tem como missão promover a saúde e proteger a integridade dos
colaboradores nos locais de trabalho.

No Sistema Unimed Teresina contamos com um serviço integrado que 
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engloba as atividades dos Técnicos de Segurança no Trabalho próprios, 
Serviços Terceirizados de Medicina do Trabalho e de Engenharia de 
Segurança do Trabalho.

A atividade de Segurança no Trabalho tem seu foco na preservação da
integridade física dos colaboradores através do uso adequado dos 
equipamentos de proteção individual (EPI) ou equipamentos de proteção 
coletiva (EPC).

Para as funções que exigem EPI ou EPC, o uso dos equipamentos é
obrigatório, pois a finalidade é oferecer proteção e segurança aos
colaboradores, assim como cumprir a legislação vigente.

Os colaboradores devem estar atentos para não cometer atos inseguros,
conforme divulgados pelo Técnico de Segurança, que orienta logo no 
primeiro dia de trabalho, nos treinamentos de segurança e no ato da 
entrega do EPI ou EPC.

O não uso do EPI ou EPC acarreta sérios riscos aos colaboradores, e o não
uso reiterado constitui falta grave e está passivo de sanções disciplinares,
como advertência, suspensão e demissão com ou sem justa causa.

Outra atividade desta área é elaborar programas de prevenção de riscos e
promoção de saúde, a fim de evitar que as condições ambientais venham a
prejudicar a saúde e/ou a segurança dos colaboradores.

O serviço de Medicina e Higiene no Trabalho objetiva detectar atividades
insalubres que tenham possibilidades de causar doenças profissionais e age
para preveni-las; aconselha sua correção e submete a exames clínicos
periódicos os colaboradores envolvidos.

O colaborador é corresponsável com o cuidado de sua saúde, pois deve
comparecer, sempre que solicitado, para realização dos exames médicos
periódicos, assim como deve cumprir com as orientações do SEMST.
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O setor responsável em entregar o EPI é o SESMT, o tipo de EPI é indicado
conforme a atividade/função/risco.

É responsabilidade do empregador em oferecer os EPI’s adequados com o
certificado de aprovação e emitido pelo MTE (Ministério do Trabalho e 
Emprego).

Rotinas de Admissão - relação de Documentos e Exame Médico 
Admissional Após a definição do candidato selecionado no processo de 
recrutamento e seleção, será encaminhado ao SESMT para que seja visto, 
baseado no PCMSO os tipos de exames referentes a sua função.

O agendamento dos exames deve ser de responsabilidade da equipe do
SESMT, que deve agendar com a clínica o horário e turno de atendimento
médico ao candidato e informar ao candidato aprovado informando a data,
local, horário, exames necessários de acordo com o PCMSO e trazer o 
cartão de vacina atualizado conforme a NR-32.

Para o caso de contratação de PCD’s, é necessário possuir o laudo de
deficiência com prazo de validade de 01 ano emitido pelo médico 
especialista da condição da doença.

EPIS

INICIAR O PPP - PERFIL PROFISSIOGRÁFICO
PREVIDENCIÁRIO
Durante o processo de contratação do colaborador, o SESMT deverá emitir 
o PPP constitui-se em um documento histórico-laboral do trabalhador que 
reúne, entre outras informações, dados administrativos, registros 
ambientais e resultados de monitoração biológica, durante todo o período 
em que este exerceu suas atividades na respectiva empresa. O PPP deve ser 
preenchido, atualizado e entregue ao trabalhador no momento da rescisão 
de contrato de trabalho, especificando se o mesmo esteve sujeito aos 
agentes nocivos à saúde durante o contrato de trabalho. O registro emitido 
pode ser arquivado em formato eletrônico no dossiê do colaborador.
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Após serem cumpridas as etapas anteriores, o colaborador deve se 
apresentar ao RH em seu primeiro dia de trabalho para que possa iniciar 
seu processo de integração e realizar os treinamentos necessários.

O RH comunica ao SESMT para informar o horário e o dia dos novos
colaboradores para contribuir com o Treinamento de Integração.

Os exames ocupacionais devem ser realizados de acordo com o PCMSO da
unidade com os exames, riscos ocupacionais e atividades especiais 
previstos para a função ou para o colaborador em questão, realizado 
anualmente.

O exame de retorno ao trabalho deve ser realizado obrigatoriamente no
primeiro dia de retorno ao trabalho para todo colaborador que retornar ao
trabalho de afastamento por um período igual ou superior a 30 dias por 
motivo de doença, acidente de natureza ocupacional ou não, ou por parto.

Atestados
O Atestado Médico deve ser entregue pelo colaborador no prazo máximo 
de 48 horas da data de sua emissão.

Caso o colaborador não tenha condições de se locomover para entrega do
atestado, o documento pode ser entregue por um parente ou colega de 
trabalho, desde que essa entrega seja comunicada por telefone ao Setor 
Pessoal, sempre respeitando o prazo máximo de 48 horas da data de sua 
emissão.

O Atestado Médico deve estar legível, não rasurado e deve conter:

a) Nome do colaborador (identificação do colaborador);
b) Número de dias abonados (dias necessários de afastamento do trabalho);
c) Data;

TREINAMENTO DE INTEGRAÇÃO

ENCAMINHAMENTO PARA EXAMES PERIÓDICOS
E DE RETORNO AO TRABALHO

GESTÃO DE COLABORADORES AFASTADOS
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d) Carimbo legível, Assinatura e CRM do médico emissor.
Todo atestado médico deve conter assinatura do seu superior imediato
tomando ciência do afastamento. Se não estiver assinado deve-se solicitar 
que o colaborador entregue ao superior imediato para proceder a assinatura
tomando ciência do afastamento.

Se o preenchimento não estiver correto, ou se estiver rasurado, devolver o
atestado ao colaborador e solicitar que ele providencie a correção junto ao
médico emissor. 1

Atestados superiores a 02 dias precisam ser homologados junto ao médico 
do trabalho credenciado, conforme abaixo:

• Hospitais – colaborador poderá ir diretamente à clínica credenciada para
que possa ser realizada a homologação, retornar com o atestado
homologado e devolver ao SESMT.
Atestados superiores a 02 dias precisam ser homologados junto ao médico 
do trabalho credenciado conforme abaixo:
• Unimed / Intermed / Uni Home – colaborador poderá ir diretamente à
clínica credenciada para que possa ser realizada a homologação, retornar
com o atestado homologado e devolver ao SESMT.

Todo atestado deve ser lançado no sistema e enviado ao SESMT para
arquivamento no dossiê de saúde do colaborador.

Em caso de afastamento por um período maior que 15 dias (atestado único 
ou soma de dias nos últimos 60 dias) o colaborador deverá ser 
encaminhado pelo SESMT ao Médico do Trabalho para ser realizado uma 
perícia médica, e enviar ao SESMT um documento autorizando o 
afastamento pelo INSS para que seja realizada a perícia.

Após passar por perícia médica do INSS o trabalhador tem até 48 horas 
para comunicar à empresa enviando cópia do laudo, independente do 
resultado da perícia.

Em caso de benefício B91 (Auxílio Doença Acidentário), o SESMT deverá 
de imediato informar ao Médico do Trabalho para que ele avalie o 
resultado, e no caso se for necessário realizar a contestação ao INSS, deverá 
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ser no prazo máximo de 15 dias da emissão do laudo (Comunicado de 
Resultado de Exame Médico), também conhecida como Carta de Concessão 
de benefício, conforme FOR.M.GP-33 - Modelo de Carta de Contestação de 
Benefício B91 para B31.

E, na autorização do Médico do Trabalho para ser emitida a CAT 
(Comunicação de Acidente de Trabalho) o mesmo deverá enviar um 
documento para o SESMT.

ACOMPANHAMENTO DE AFASTADOS

ENCAMINHAMENTO DE EXAMES
DE MUDANÇA DE FUNÇÃO

É de responsabilidade do SESMT o acompanhamento da evolução do status 
dos colaboradores afastados e comunicar aos gestores e a Gestão de 
Pessoas sobre previsão de retorno.

1 Não receber atestado médico acima de 48 horas da sua emissão e nem cópia.

Movimentação de Pessoal

Serão examinados os aspectos gerais de saúde do paciente, assim o médico
do trabalho poderá avaliar se o funcionário possui aptidão necessária para
exercer a nova função (em termos médicos) e se o exercício desta não trará
problemas às suas condições físicas e mentais.

Ele deve ser realizado antes da data da mudança, apenas em funcionários 
que, com esta alteração, passarão a ficar expostos a riscos ocupacionais 
diferentes daqueles a que estavam expostos antes da mudança. Ou seja, 
funcionários que forem alocados em funções diferentes (por um 
remanejamento interno da organização, ou por terem recebido uma 
promoção), mas que estiverem expostos aos mesmos riscos ocupacionais 
anteriores, não passarão por exame de Mudança de Função.
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ENCAMINHAMENTO NA REALIZAÇÃO
DO EXAME DEMISSIONAL

Rotinas para Demissão

Após a definição do candidato demitido, será encaminhado ao SESMT para 
que seja visto, baseado no PCMSO os tipos de exames referentes a sua 
função.

O agendamento dos exames deve ser de responsabilidade da equipe do
SESMT, que deve agendar com a clínica o horário e turno de atendimento
médico ao candidato e informar ao funcionário aprovado informando a 
data, local, horário, exames necessários de acordo com o PCMSO.
Para o caso de demissão de PCD’s só poderá ser feita mediante a 
contratação de um novo colaborador para preenchimento da cota.
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Exceções
A não aderência a esta política pode resultar em:

a) Risco de Processos trabalhistas;

b) Risco de autuação pelo Ministério do Trabalho;

c) Descontrole no orçamento do Sistema Unimed Teresina;

d) Contratações, promoções ou desligamentos inadequados que
impactarão negativamente no clima da empresa;

e) Risco de desmotivação e Rotatividade por falta de flexibilidade de
negociação, acolhimento, informações, oportunidade de crescimento e
desenvolvimento.

Aplicação de sanções administrativas ao colaborador que descumprir os
requisitos desta política. 1

Toda e qualquer exceção a esta política deve ser devidamente justificada e 
somente deverá ser aprovada pela Gerência da área de Gestão de Pessoas e 
Diretoria Executiva.

1 Todos os colaboradores devem conhecer essa política e cumpri-la.



POLÍTICA DE
GENTE E 
CULTURA

RESPONSABILIDADES



111

P O L Í T I C A D E G E N T E E C U L T U R A

Responsabilidades
A Gerência da área de Gestão de Pessoas é responsável por:

a) Definir estratégias eficientes de Recrutamento e Seleção, Treinamento
e Desenvolvimento, de Movimentações de Pessoal, de Remuneração e
Benefícios, de Gestão de Acompanhamento, assim como da gestão
eficiente dos processos de admissão, pagamento, férias e demissão;

b) Zelar pelo cumprimento da legislação e atualização desta política.

O Gestor da área é responsável por:

a) Participar ativamente dos processos;

b) Planejar as solicitações e acompanhar todo o processo de seleção,
admissão, movimentações de pessoal, demissões, férias, treinamentos, com 
antecedência necessária, de modo a não prejudicar a entrega de resultados 
da área sob sua responsabilidade;

c) Garantir que os colaboradores sejam bem acolhidos na chegada ao
setor, apresentando atribuições e orientando no desenvolvimento das
atividades, evitando assim erros, atrasos e retrabalhos.

O Colaborador é responsável por:

a) Fornecer toda a documentação comprobatória da relação trabalhista,
dentro dos prazos estipulados pela área de Gestão de Pessoas;

b) Realizar dentro do prazo os exames médicos necessários;

c) Recepcionar os novos colaboradores de modo que eles se sintam bem
acolhidos e integrados;

d) Treinar/orientar os novos colaboradores acerca das atividades
pertinentes ao setor, quando o gestor assim delegar.

e) Cumprir todos os requisitos desta política.



unimedteresina.com.br
Rua São João, 1262 - Centro

CEP 64001-360 - Teresina-PI
86 2107-8000


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 18
	Page 19
	Page 20
	Page 21
	Page 22
	Page 23
	Page 24
	Page 25
	Page 26
	Page 27
	Page 28
	Page 29
	Page 30
	Page 31
	Page 32
	Page 33
	Page 34
	Page 35
	Page 36
	Page 37
	Page 38
	Page 39
	Page 40
	Page 41
	Page 42
	Page 43
	Page 44
	Page 45
	Page 46
	Page 47
	Page 48
	Page 49
	Page 50
	Page 51
	Page 52
	Page 53
	Page 54
	Page 55
	Page 56
	Page 57
	Page 58
	Page 59
	Page 60
	Page 61
	Page 62
	Page 63
	Page 64
	Page 65
	Page 66
	Page 67
	Page 68
	Page 69
	Page 70
	Page 71
	Page 72
	Page 73
	Page 74
	Page 75
	Page 76
	Page 77
	Page 78
	Page 79
	Page 80
	Page 81
	Page 82
	Page 83
	Page 84
	Page 85
	Page 86
	Page 87
	Page 88
	Page 89
	Page 90
	Page 91
	Page 92
	Page 93
	Page 94
	Page 95
	Page 96
	Page 97
	Page 98
	Page 99
	Page 100
	Page 101
	Page 102
	Page 103
	Page 104
	Page 105
	Page 106
	Page 107
	Page 108
	Page 109
	Page 110
	Page 111
	Page 112

