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REGULAMENTO PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOAL 
 

 

 
1. DISPOSIÇÕES GERAIS. 
 
1.1. Este Regulamento norteia o recrutamento, seleção, regime jurídico e as 

regras de conduta ética e disciplinar dos empregados da APMI na qualidade de 

Organização Social, bem como estabelece os princípios básicos de gestão de 

pessoal e das relações empregatícias firmadas. 

 

1.2. Este Regulamento aplica-se somente aos empregados da APMI, 

contratados para exercer atividades atinentes à gestão do HOSPITAL 

MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO, cujo vínculo empregatício será o regido pela 

Consolidação das Leis do Trabalho e legislação correlata. 

 

1.3. O presente Regulamento não se aplica aos colaboradores que executam 

atividades em decorrência de contratação de serviços técnicos especializados, 

de locações de serviços e aos que prestem serviço na condição de voluntário 

conforme a Lei 9.608/1998. 

 

 
2. RECRUTAMENTO E SELEÇÃO DOS EMPREGADOS. 
 
 
2.1. No recrutamento e seleção dos empregados, a APMI, observará os 

princípios da impessoalidade, legalidade, moralidade, publicidade e eficiência, 

mediante adoção de regras e critérios técnicos que contemplem avaliação de 

grau de instrução, conhecimento técnico, proficiência e experiência para a 

escolha do profissional contratado para a respectiva vaga.  

 

2.2. A averiguação da necessidade e deflagração do processo seletivo e de 

recrutamento será de responsabilidade do Diretor Geral do Hospital Municipal 
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de Simões Filho com a colaboração da Gerência afim ao setor solicitante - área 

de saúde e/ou área administrativa.  

 

2.3. O processo de seleção e recrutamento de empregados será realizado 

pelas Gerências de cada Setor através de analise curricular e avaliação técnica 

de cada candidato com o apoio da Consultoria em Recursos Humanos. 

 

2.4. O candidato será contratado pelo regime da Consolidação das Leis do 

Trabalho, observada a legislação específica pertinente a determinadas 

categorias profissionais bem como as convenções coletivas de trabalho.  

 

2.5. Os candidatos concorrentes a vagas destinadas a atividades com 

regulamentação por Conselhos Profissionais deverão, no ato da contratação e 

durante toda a vigência do contrato de trabalho, estar com a situação cadastral 

regularizada pelo respectivo Conselho, sob pena de caracterizar infração 

disciplinar. 

 

2.6. À APMI, é vedado contratar, para os cargos de direção e assessoramento, 

bem como para cargos técnicos e administrativos de apoio às gerências, 

cônjuges ou parentes de Diretores.  

 

2.7. Quando da admissão, a APMI poderá requisitar aos empregados certidões 

de antecedentes criminais, expedidas pelos Juízos Estaduais e Federais, bem 

como pelos órgãos de segurança pública.  

 

 
 
3. FORMAÇÃO E TREINAMENTO DOS EMPREGADOS.  
 
 
3.1. A APMI tem como meta a melhoria dos serviços a serem prestados à 

população através da gestão do HMSF, e como instrumento de ação o 
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investimento na qualificação e valorização do seu quadro de pessoal, 

observando as necessidades e disponibilidades de seus empregados. 

 

3.2. A política de gestão de pessoal da APMI, tem como bases o mérito, a 

capacitação e o desempenho, e sua execução estará voltada ao 

desenvolvimento técnico-profissional dos empregados.  

 

3.3. Constituem mecanismos de estímulo ao desenvolvimento técnico 

profissional dos empregados: 

 

a) o plano de cargos e carreiras, considerando a capacidade financeira e o 

equilíbrio orçamentário da Organização Social e os padrões do mercado de 

trabalho; 

 

b) o regime de benefícios e vantagens;  

 

c) o incentivo, direto ou indireto, ao aperfeiçoamento técnico-acadêmico dos 

seus empregados; 

 

d) valorização dos empregados das categorias profissionais de saúde com 

dedicação exclusiva aos serviços do SUS. 

 

3.4. As atividades dos empregados devem ser planejadas e desenvolvidas de 

modo interdisciplinar com vistas a reduzir a segmentação do trabalho e a 

implantação do cuidado integral ao usuário final dos serviços disponibilizados 

pelo HMSF.  

 

3.5. A APMI manterá, através da gerência competente, procedimentos 

documentados que atestem a diversidade na definição da mobilidade dos 

empregados e acompanhamento da carreira e promoções internas.  
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3.6. Os empregados da APMI serão submetidos a processos de treinamento 

em serviço, supervisionado pelas gerências correlatas a sua categoria 

profissional, conforme organograma da instituição, a fim de que se forme um 

padrão de conduta interna e de atendimento ao usuário do serviço do HMSF.  

 

3.7. As atividades de treinamento em serviço, com vistas ao aperfeiçoamento 

profissional, deverão observar as regulamentações da Comissão Nacional 

Intersetorial de Saúde correlata (art. 12 da Lei 8.080/90) e diretrizes dos órgãos 

nacionais e distritais de direção do SUS. 

 

 
4. SALÁRIOS, BENEFÍCIOS E VANTAGENS PARA O EMPREGADO. 
 
 
4.1. Os salários adotados pela APMI deverão ser estabelecidos conforme 

padrão utilizado no mercado de trabalho de saúde para funções similares, 

considerando, ainda a capacidade financeira e o equilíbrio orçamentário da 

instituição.  

 

4.2. Os salários adotados e os benefícios e vantagens concedidos pela APMI, 

deverão ter como fundamento o reconhecimento do mérito, da capacitação 

profissional e do desempenho de seus empregados, considerando o nível de 

graduação do profissional, o nível de especialização técnica exigida para a 

atividade sob encargo do empregado e a responsabilidade da função a 

desempenhar. 

 

4.3. Os benefícios, vantagens e gratificações serão instituídos pela APMI, em 

conformidade com os limites e as projeções orçamentárias, como um dos 
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instrumentos de estímulo ao desenvolvimento técnico-profissional dos 

empregados. 

4.4. Nos casos de substituição que não tenha caráter meramente eventual, 

enquanto perdurar a mesma, o empregado substituto fará jus ao salário 

contratual do substituído.  

4.5. Os reajustes serão aqueles fixados por lei ou resultantes de acordos 

coletivos de cada categoria profissional. 

4.6. Os empregados da APMI estão sujeitos ao Regime Geral de Previdência 

Social, na forma instituída pela Constituição Federal, regulamentada pela da 

CLT e demais normas aplicáveis. 

4.7. A APMI, disponibilizará aos empregados, sem quaisquer ônus para estes, 

os comprovantes de pagamento ou contra-cheques diretamente ou por meios 

eletrônicos, com discriminação das parcelas pagas, inclusive o valor 

correspondente ao recolhimento do FGTS. 

4.8. A APMI poderá efetuar descontos em folha de pagamento dos 

empregados, que sejam do interesse dos mesmos, desde que devidamente 

autorizadas por lei ou pelo empregado. 

4.9. O empregado somente gozará de estabilidade nas hipóteses previstas na 

CLT. 


