
RESOLUcAO SESC 1296/2015
SENAC 1018/2015

Altera,    modifica e consolida o

Regulamento de Contrataclo de
Empregados.

Os Conselhos Nacionais do Servipo Social do Comorcio -  Sesc e do
Servico Nacional de Aprendizagem Comercial - Senac, no exercicio de sues atribui95es

regulamentares e regimentais, em reuniito conjunta realizada aos vinte e tres dies do mes
de abril de 2015, as 15 horas, no Hotel Sesc Porto Cercado, Estancia Ecol6gica Sesc
Pantanal, em Pocono- MT,

CONSIDERANDO que, no julgamento do Recurso Extraordinhrio 789.874
pelo Supremo Tribunal Federal, em 17 de setembro de 2014, por decisAo unanime,
reconheceu- se que os servigos sociais autonomos nap estAo submetidos a exigencia de
concurso publico pare a contratagi o de pessoal, nos moldes do art. 37, II, da Constituicao
Federal;

CONSIDERANDO que a dinamica do processo de recrutamento e seleclo,
como processo vivo, ativo e complexo, requer constantes aperfeicoamentos na busca da
composicAo de urn corpo tocnico eficaz;

CONSIDERANDO, ainda, estudos elaborados pelo Grupo Tecnico dos
S" sobre as alteracees necessarias a consecucAo de maior agilidade no processo de

recrutamento e see* e maior eficiencia aos trabalhos da Entidade;

CONSIDERANDO o deliberado em plenario;

RESOLVEM:

Art. 1.° - Aprovar as alteracoes, supressoes e acrescimos no Regulamento
de Contratacio de Empregados do Sesc e do Senac, confonne segue:

I—Excluir o paragrafo unto do art. 5.°;

II — Alterar o inciso II do art. 6.°, ban como excluir os seus §§ 1° e 2.°,
alterando- se a redacito do § 3.° e renomeando-o pare paragrafo unto, que passa a ter a
seguinte redagao:
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Art. 6.°(..)

IL RECRUTAMENTO INTERNO — quando a busca dos candidatos e
realizada entre os empregados dapropria Entidade.

Paragrafo tinico- 0 recrutamento interno devera observar as condigbes
do artigo 8.° deste Regulamento."

III—Altar aredactto do caput do art. 7.0, o qual passara ater a seguinte redacAo:

Art 7.°- 0 recrutamento externo sera divulgado por anuncio em jornal
de grande circulagdo ou na internet,  podendo adicionalmente ser
divulgado em instituicaes de ensino ou eaves de outros meios praprios,
tais como cadastros de agendas especializadas em recrutamento de
recursos humans ou utilizagdo de consultoria especializada."

N—Alterar o caput do art. 8°, o qual passara a ter a redac3o a seguir, bem
como excluir seu paragrafo unico:

Art. 8.°- 0 recrutamento interno sera divulgado por meio de avisos em
locais proprios da Entidade,  podendo ser utilizados,  adicionalmente,
outros cams de comunicacdo."

V—Alterar o caput do art. 9.°, bem como excluir os seus §§ 1.° e 2.°:

An. 9.° - No recrutamento para contratacdo de empregados por prazo
determinado,  observado o art.  16, poderd ser adotado rito celere e
simplijcado,  com divulgacoo por meio de publicagdo de amincio na
internet ou em instituigdes de ensino, cadastros de agendas especializadas
em recrutamento de recursos humans ou utilizacdo de consultoria
especializada."

VI — Exciuir a Selo Unica, referente ao cadastro de talentos, inserida no
Capitulo I — Do Recrutamento", no Ambito do " Titulo II — Do Processo Seletivo",

eliminando- se os artigos 10, 11 a 12.

VII—Alterar a redacAo do caput do art. 13, bem como incluir o § 3.°:

Art. 13 - Selegdo e a face do processo referente a analise e a avaliagdo
das competencias dos candidatos,    considerando dots ou mais
procedimentos, tais como: canalise curricular, provas de conhecimentos,
provas tecnicas,provaspraticas, testes, dinamicas de grupo e entrevistas.

3.° - Podera ser utilizada a tecnologia como meio de aplicacdo dos
procedimentos, tendo em vista a capilaridade da Entidade, possibilitando
aparticipagao virtual do candidato."

VIII — Inserir o inciso IV no art. 14, bem como alterar a redacao de seu
paragrafo unico:

Art. 14 (..)

IV.      Nos casos em que o processo de recrutamento ou de selecdo ndo
for suficiente para o atingimento da cota de pessoas com deficiencia
exigida em let
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Paragrafo unico - As contratacdes previstas nos incisos II, III e IV serdo
precedidas de justtficativas circunstanciadas e da autorizagdo do Gestor
competente."

IX — Alterar a redacIto do inciso I do § 1.° do art. 16, que passa a ter a
seguinte redacito:

Art 16(..)

L Contar com, no minimo, 1 ( urn) ano de emprego na entidade na
data da divulgagdo do recrutamento."

X—Alterar a redaggo do art. 22, que passa a ter a seguinte redacio:

An.  22  - Esta Resolugdo entra em vigor em 4 de maio de 2015,

revogadac as disposigoes em contrari4, em especial a Resolucoes Senac
875/2008, alterada pela Resolugao Senac 885/2009, e a Resolutao Sesc
1163/2008, alterada pela Resolugdo Sesc 1169/2009."

Art. 2.° - Consolidar o Regulamento de ContratagAo de Empregados, nos
termos que constam do Anexo I, parte integrante desta Resolucito.

Art. 3.°- Esta ResolucAo entra em vigor na data de sua assinatura.

Sala das Sessoes 23 de abril de 2015.

ANTO  ' • OL IRA S   '   OS
Presidente
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ANEXO I

RECRUAMENTO DE CONTRATACAO DE EMPREGADOS

TITULO I
DAS NORMAS GERMS

Art. 1.°- Este Regulamento estabelece normal gerais sobre processo seletivo pars
contratapao, no dmbito do Sesc e do Senac, de empregados regidos pelas leis trabalhistas.

Art. 2.°- 0 processo seletivo tern por objetivo atender a necessidade de servigo e
selecionar profissionais qualificados, observado o padrgo de mercado e a busca pela
efici6ncia da Entidade, sendo vedada, em obedigncia aos principios da moralidade e da
impessoalidade,  a ocorr@ncia de praticas como nepotismo,  trafico de infiu6ncia,

apadrinhamento, troca de favores, bem como as discriminagOes previstas no art. 7.° da
Constituipao Federal.

Art. 3Y- Toda contratactto de empregados sera precedida de processo seletivo, ressalvadas
as bipbteses previstas neste Regulamento.

Art. 4.°- 0 processo seletivo sera composto por duas etapas, uma de recrutamento e outra
de selecao propriamente dita.

TITULO II
DO PROCESSO SELETIVO

CAPITULO I
DO RECRUTAMENTO

Art. 5.°- Recrutamento € a face do processo em que se buscam candidatos, para participar
da etapa de selegdo, conforme perfil delineado pela area requisitante.

Revogado pela Resolucao Sesc 1296/2015 e Senac n.° 1018/ 2015)

Art. 6.°- Pam os fins deste Regulamento, considera-se:

I.  RECRUTAMENTO EXTERNO  —  quando a busca dos candidatos a
realizada fora do Ambito da Entidade;

II.  RECRUTAMENTO INTERNO  —  quando a busca dos candidatos 6
realizada entre os empregados da propria Entidade. (RedagAo alterada pela
Resolucao Sesc 1296/2015 e Senac n.° 1018/2015)

it  ' -      : ::     - evogado pela Resolu o
Sesc 1296/2- 015 a S'enac n.° 1018/2015)

1296/2015 e Senac n.° 1018/2015)    
vogado pale Resoluo Sesc
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Parhgrafo thick - O recrutamento interno devera observar as condicbes do artigo 8.° desde
Regulamento. (Redacio alterada pela Resolugao Sesc 1296/2015 e Senac n.° 1018/2015)

Art. 7.°- O recrutamento externo sera divulgado por anuncio em jornal de grande
circulagfo ou na Internet, podendo, adicionalmente, ser divulgado em instituickles de
ensino ou atrav8s de outros meios proprios,  tais como cadastros de aglncias
especializadas em recrutamento de recursos humanos ou utilizacAo de consultoria
especiali7ada ( Redacao alterada pela Resoluc o Sesc 1296/2015 e Senac n.° 1018/ 2015)

Paragrafo unico - O anancio podera, desde que justificadamente, limitar a quantidade de
participantes, desde que esta limitacao nao seja inferior a 10 ( dez) candidatos por vaga.

Art. 8°- 0 recrutamento interno sera divulgado por meio de avisos em locals proprios da
Entidade,  podendo ser utilizados,  adicionalmente,  outros canais de comunieacito.
Reda o alterada pela Resolucao Sesc 1296/2015 e Senac n.° 1018/2015)

ajuster(Revogado pela Resoluctto Sesc 1296/2015 a Senac n.° 1018/2015)

Art. 9.°- No recrutamento pars contratacao de empregados por prazo determinado,
observado o art. 16, podera ser adotado rito cblere e simplificado, com divulgacao por
meio de publicacao de anincio na Internet ou em instituicoes de ensino, cadastros de
agendas especializadns em recrutamento de recursos humanos ou utilizagao de
consultoria especializada. ( Redacao alterada pela Resolucao Sesc 1296/2015 e Senac n.°
1018/2015)

eandidates•per-yaga.( Revogado pela Resolucao Sesc 1296/2015e Senac n.° 1018/2015)

etade-eiwut.( Revogado pela Resolugao Sesc 1296/2015 e Senac n.° 1018/ 2015)

Revogada pela ResolucAo Sesc 1296/2015 e Senac n.° 1018/ 2015)

Sense n.° 1018/2015)    
Revogado pals Resolucao Sesc 1296/2015 e
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Revogado pela Resolucao Sesc 1296/2015 e Senac
n.° 1018/2015)

Revogado pela
Resolupao Sesc 1296/2015 e Senac n.° 1018/2015)

preenelidsk : (Revogado pela Resolugao Sesc 1296/2015 e Senac n.° 1018/2015) -

Revogado pela Resolupao Sesc 1296/2015 a Senac
n.° 1018/ 2015)

CAP!TULO II
DA SELECAO

Art. 13- Selectio é a fase do processo referente a an'Mlise e a avaliacAo das competencias
dos candidatos, considerando dois ou mais procedimentos, tais como: anAlise curricular,
proves de conhecimentos, provas tecnicas, proves prittiicas, testes, dinAmicas de grupo e
entrevistas.( Redapao alterada pela Resolupao Sesc 1296/2015 e Senac n.° 1018/2015)

1.°- Os procedimentos e os criterios de avaliagao deverao ser adequados ao perfil
exigido pelo cargo e previamente informados ao candidato.

2°- Nao poderao ser aplicados procedimentos nem criterios diferenciados entre os
candidatos participantes do mesmo processo seletivo.

3°- Podeni ser utilizada a tecnologia como meio de aplicagao dos procedimentos, tendo
em vista a capilaridade da Entidade, possibilitando a participagao virtual do candidato.
Parggrafo inclufdo pela Resolupao Sesc 1296/2015 e Senac n.° 1018/2015)
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CAPITULO III

DAS CONTRATACOES ESPECIAIS

Mt. 14- 0 preenchimento de vagas independera da realizacAo de processo seletivo nos
seguintes casos:

I.  Nas contratacOes destinadas a preencher cargos/funcoes de confianga;

II.  Nos casos de urgencia pare o atendimento de situagOes comprovadamente
imprevisiveis, em que neo haja tempo habil pare se realizar o processo
seletivo, ficando esse contrato limitado a 6( leis) meses de duracao ou ate a
conclusao do processo seletivo, o que ocorrer primeiro;

III.  Na contratactio de profissional de notbria especializaclo, assim entendido
aquele cujo conhecimento especifico dos servicos sociais aut6nomos ou
conceito no campo de sua especialidade,  decorrente de desempenho
anterior,  estudos,  experi@ncias, publicacoes,  permits inferir que o seu
trabalho 6 o mais adequado ao pleno desempenho das fung8es a serem
exercidas;

W.  Nos casos em que o processo de recrutamento ou de selegao nap for
suficiente pare o atingimento da cote de pessoas com deficiencia exigida
em lei.  ( Inciso incluldo pela Resolucao Sesc 1296/2015 e Sense n.°
1018/2015)

Paragrafo unico - As contratacees previstas nos incisos II, III e IV sego precedidas de
justificativas circunstanciadas e da autorizapao do Gestor competente. ( Redao alterada
pela Resolupao Sesc 1296/2015 e Sense n.° 1018/ 2015)

CAPITULO lV
DO PROCEDIMENTO

Art. 15- 0 processo seletivo sera iniciado a partir de solicitapao de contratagao da area
competente de cada Entidade, que devera justificar a sua necessidade, descrever o perfil
exigido e propor os m6todos de recrutamento e selepao que serao utilizados, dentre
aqueles previstos neste Regulamento.

1.°- A descrigao do perfil devera contemplar as seguintes informacoes:

I.  Escolaridade exigida;

II.  Experiencia profissional;

III.  Conhecimentos especificos;

IV.  As principais atividades do cargo, vaga ou funpao.

2.°- Autorizada a contratagao pelo Gestor, proceder-se-a ao recrutamento e a selegao na
forma e mttodos em que foram aprovados.
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Art 16- No recrutamento interne, alem dos requisitos do artigo 15, devera constar a
justificativa circunstanciada do Gestor quanto ao universo da selepao.

1.° - Poderito participar do processo seletivo interno os candidatos empregados na
propria entidade que atendam as seguintes condigdes, cumulativamente:

I.  Contar corn, no minimo, 1 ( um) ano de emprego na entidade na data da
divulgaplo do recrutamento;  ( Redapao alterada pela Resolugao Sesc
1296/2015 a Senac n.° 1018/2015)

II.  Ter perfil adequado it vaga.

2.° - Caso nAo se apresentem no minimo 3 Ores) candidatos que atendam as condigoes
do par&grafo anterior, o recrutamento se darn na forma do art. 7.°.

CAPITULO V

DA HABILITACAO

Art. 17- Para a habilitapao no processo seletivo,   exigir-se- a dos   ' 0  -  - sados

documentagao compativel corn a natureza do cargo pretendido.

Par igrafo imico - A documentagao relativa It qualificagao tecnica do candidato devera
comprovar sua aptidAo pare desempenho de atividade pertinente e compativel corn as
caracteristicas do emprego objeto do processo seletivo, tais como diplomas, certificados,
titulos ou outros documentos comprobatorios.

TfTULO III
DAS DISPOSICOES FINALS E TRANSITORIAS

Art. 18- A elaboragao,  organizapao e execupao do processo seletivo poderao ser
realizadas por empresa especiali ils,  desde que respeitados os preceitos deste
Regulamento.

Art. 19- A area responsavel da Entidade podera expedir inst ucoes sobre procedimentos
operacionais pare execuyao dos processos seletivos previstos neste Regulamento.

Art. 20- Podera haver aproveitamento de candidatos selecionados em processo seletivo
anterior, no prazo de ate 24 meses, desde que previsto no anuncio e observada a ordem de
classificacao.

Art 21- Este Regulamento nao se aplica aos processos seletivos ja instaurados antes de
sua assinatura e aos contratos assinados anteriormente a sua vigencia.

Art. 22- Esta ResolucAo entra em vigor em 4 de maio de 2015, revogadas as disposicc3es
em contrfrio, em especial a Resolusao Senac 875/2008, alterada pela Resolugao Senac
885/ 2009, e a Resolucao Sesc 1163/2008, alterada pela Resolupao Sesc 1169/2009.
Redapao alterada pela Resolugao Sesc 1296/2015 e Senac n.° 1018/2015)
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