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1.  OBJETIVO 

Identificar as competências necessárias para exercício de funções cujas atividades afetem a qualidade dos 

serviços oferecidos pelo Sindicato e estabelecer metodologia para definição e controle de treinamentos dos 

colaboradores. 

2.  DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA 

• Manual de Descrição de Funções (DS.60) 

• Pauta Presidência 

3.  RESPONSABILIDADES 

3.1 - Diretoria 

� Aprovar treinamentos julgados procedentes; 

� Disponibilizar os recursos necessários para a realização dos treinamentos aprovados. 

3.2 - Responsável de setor 

� Detectar a necessidade de treinamento em seu departamento ou setor; 

� Encaminhar ao Gerente Administrativo a necessidade de treinamento 

3.3 - Gerente Administrativo 

� Identificar as competências necessárias para cada função no momento da admissão do 

funcionário; 

� Aprovar treinamentos julgados procedentes; 

� Encaminhar ao Presidente solicitação de treinamentos externos, especiais e com custos;  

� Requisitar junto ao Responsável pela Capacitação e Desenvolvimento a realização dos 

treinamentos; 

� Avaliar a eficácia dos treinamentos; 

3.4 - Assessor de Capacitação Profissional 

� Controlar os registros de treinamento; 

� Designar instrutores para os treinamentos internos em conjunto com as gerências ou 

responsáveis de setores. 

� Designar um funcionário capacitado para ministrar os treinamentos práticos quando for o caso. 

3.5 - Responsável pelo Departamento De Pessoal 

� Controlar os registros de competência; 

4.  PROCEDIMENTOS 

4.1 - Levantamento de Necessidades de Treinamento 
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Qualquer colaborador poderá identificar uma necessidade de treinamento e apresentá-la ao Gerente Adm 
(responsável pela administração de pessoal). Este, se julgar necessário encaminhará ao Presidente. 

. 

    Situações que indicarão necessidade de treinamento: 

1. Competências exigidas pelo DS. 60; 

2. Deficiências do colaborador no desempenho da função; 

3. Implantação de novos processos; 

4. Implantação de melhorias; 

5. Reclamações de clientes; 

6. Resultado de avaliação do SEGS; 

7. Outras origens. 

     Treinamentos externos com custos e que necessitem de avaliação por superior imediato deverão ser 

registrados na pauta do presidente. 

4.2 - Planejamento dos Treinamentos 

O Presidente ou o Responsável pela Adm. de Pessoal solicitarão ao Assessor de Capacitação Profissional 
a realização do  treinamento. 

O Assessor de Capacitação Profissional  adotará as providências necessárias para a realização dos 

treinamentos, a saber: 

� Treinamento introdutório para novos contratados. 

� Promover a divulgação e chamada dos participantes. 

� Efetuar a inscrição do funcionário no respectivo treinamento. 

� Nos treinamentos internos, designar um ou mais instrutores capacitados para o tipo de 

treinamento. Esta medida será tomada em conjunto com as gerências. 

� Definir datas e horários dos treinamentos internos. 

� Providenciar os materiais, salas e demais recursos necessários para a realização dos 

treinamentos internos. 

Os treinamentos realizados serão registrados. O tipo de treinamento definirá a forma de registro: 

� Treinamentos externos – Promovidos por instituições de ensino formal, universidades e outras 

entidades afins. 

� Os certificados, diplomas ou registros quando fornecidos pela entidade promotora serão 

recolhidos pelo Assessor de Capacitação Profissional e encaminhados para arquivo no dossiê 

do respectivo colaborador. 

� Treinamentos internos – Promovidos pela própria Entidade, podendo ser ministrados por 

profissional externo ou por funcionário capacitado. 

Serão também considerados como treinamentos aqueles realizados durante o trabalho prático 

diário, quando um funcionário é orientado por outro com maior experiência e preparo, a fim de 

assimilar as rotinas da função e desenvolver suas habilidades. Os treinamentos dessa natureza são 

registrados por meio da Lista de Presença– (FORM.26). 

4.3 - Avaliação da Eficácia dos Treinamentos 



 

PR. 03 - TREINAMENTO 
APROVAÇÃO VERSÃO PÁGINA 

24/01/2012 04 3/4 
 

 

Os treinamentos realizados serão avaliados quando necessário, pelo Superior Imediato, o treinamento avaliado 

como ineficaz, implicará em ações que visem sanar as deficiências verificadas, podendo ser indicado um novo 

treinamento ou até mesmo o reposicionamento do funcionário. 

Os treinamentos realizados para o Gerente Administrativo e Assessores serão avaliados pelo Presidente. 

 

4.4 - Requisitos mínimos para cada função 

O sindicato mantém uma listagem de requisitos mínimos para o exercício de cada função mencionada no 

Manual de Descrição de Função (DS.60) que contempla: 

� Atribuições:  relação das atividades de cada função.  

� Competência:  são habilidades, experiências profissionais, ou conhecimentos necessários para o 

bom desempenho da função.  

O Manual de Descrição de Funções é referência para a contratação de funcionários e para auxílio no 

levantamento de necessidade de treinamentos. 

No ato da admissão, o Departamento de Pessoal deverá solicitar os registros de competências dos 

colaboradores. Caso não tenha é necessário autorização para exercício da função assinada pelo Presidente. 

Quando necessário, as habilidades e/ou treinamentos dos funcionários serão registradas no Parecer 

Técnico (FORM.15).  

Quando um novo funcionário é contratado elabora-se um parecer técnico sobre as habilidades exigidas 

para a função, conforme descrição do Manual de Descrição de Funções (DS.60). Este Parecer Técnico será 

enviado ao superior imediato para análise, durante o período de experiência. 

Findo o período de experiência o Superior Imediato efetua as observações necessárias e envia o Parecer 

Técnico para arquivo no dossiê do colaborador. 

 

5.  FORMULÁRIOS E MODELOS CORRELATOS 

• FORM.26 – Lista de Presença  
• FORM.15 – Parecer Técnico 

 

6.  CONTROLE DE REGISTROS 

Os registros da qualidade gerados pelas atividades deste procedimento são controlados da seguinte 

forma: 

 

Identificação Armazenamento Proteção Recuperação 
Tempo de 

Retenção  
Descarte 

Lista de 

Presença 

FORM. 26 

Sala do Assessor 

de Capacitação 

Profissional 

(armário) 

Pasta simples 
Acesso livre  

Por data 
Ano vigente 

Ano anterior 
Reciclagem  
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Parecer Técnico 

FORM.15 
Sala do Jurídico  

Pasta Suspensa 

Dossiê do 

Empregado 

Acesso restrito 

do Gerente, 

Supervisor 

Financeiro ou 

Auxiliar Indicado 

Por número e 

nome 

Até o 

desligamento 

do 

empregado 

Arquivo de 

empregado 

desligado   



 

 

 


