1

2

SAUDAÇÃO
Prezado colaborador da Associação Paulista Central da Igreja Adventista do Sétimo
Dia,

É

com muito prazer que o saudamos por fazer parte desta abençoada Organização e pela oportunidade de nos fazermos conhecer um pouco mais através
deste Manual.

Esperamos que o mesmo o ajude a familiarizar-se com a nossa Organização, afim de
que haja uma convivência transparente e mais harmoniosa possível.
Desejamos as mais ricas bênçãos de Deus em sua vida pessoal, profissional, e que esta
parceria na missão de Deus resulte em muitos frutos para Sua honra e glória!
Associação Paulista Central da IASD

1ª Edição - Junho/2017

SUMÁRIO
ORGANIZAÇÃO ADVENTISTA NO MUNDO			
5
ORGANOGRAMA							6
ORGANIZAÇÃO ADVENTISTA LOCAL				7
ORGANOGRAMA ESCRITÓRIO				8
NOSSA VISÃO							9
NOSSA MISSÃO						9
NOSSOS INDICADORES					9
COMPETÊNCIA							10
COMPETÊNCIAS ESSENCIAIS					10
VISÃO								10
APRENDIZADO CONTINUO					12
ATENDIMENTO AO CLIENTE					13
FLEXIBILIDADE							14
COMUNICAÇÃO INTERPESSOAL				15
TRABALHO EM EQUIPE E COLABORAÇÃO			
16
NORMAS E CONDUTAS 						17
ÉTICA E POSTURA						17
RELACIONAMENTO INTERPESSOAL/RESPEITO		
18
SIGILO								18
IMAGEM PESSOAL						19
VESTUÁRIO / UNIFORME					19
USO DE JÓIAS E ORNAMENTOS				
19
CABELO, MAQUIAGEM E UNHAS ESMALTADAS		
19
PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO E

20
UTILIZAÇÃO DO TELEFONE					20
RECURSOS DE INFORMÁTICA 					
21
EQUIPAMENTOS						21
INTERNET							22
E-MAIL							22
USO DAS FERRAMENTAS DE TRABALHO			

3

4

23
ORIENTAÇÕES GERAIS					23
MENSAGENS INSTANTÂNEAS 				
23
REDES SOCIAIS						24
DEPARTAMENTO PESSOAL					24
JORNADA DE TRABALHO					24
ATUALIZAÇÃO CADASTRAL					25
SALÁRIO E DÉCIMO TERCEIRO				
25
FÉRIAS								25
VALE REFEIÇÃO							26
VALE TRANSPORTE						26
CONVÊNIO MÉDICO						26
CONVÊNIO ODONTOLÓGICO					26
SEGURO DE VIDA						26
SALÁRIO FAMÍLIA						26
LICENÇA MATERNIDADE					27
EXAME MÉDICO PERIÓDICO					27
SEGURANÇA NO TRABALHO					27
INSS								27
FGTS								28
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL					28
FALTAS JUSTIFICADAS						28
CANAIS DE COMUNICAÇÃO					29
RECURSOS HUMANOS ON-LINE				
29
ORIENTAÇÕES GERAIS - SEDE					30
USO DO PRÉDIO FORA DO EXPEDIENTE			
30
COMUNICAÇÃO DE AUSÊNCIAS ÀS TELEFONISTAS		
30
VENDA EXTERNA						30
ESTACIONAMENTO						30
PALAVRAS FINAIS							31
TERMO DE COMPROMISSO					32
UTILIZAÇÃO DE MÍDIAS SOCIAIS				

5

E

ste Manual tem como objetivo lhe ajudar a conhecer melhor a Associação Paulista Central, partindo da Organização Mundial da Igreja Adventista do Sétimo Dia
da qual faz parte, sua história e propósito, sua estrutura e áreas de atuação, bem
como suas políticas, normas e práticas, as quais definem, inclusive, regras de conduta
esperada de cada colaborador, seus direitos e deveres básicos, seus canais de comunicação etc.
Não se pretende através deste Manual esgotar todos os temas possíveis, mas fornecer
informações e orientações essenciais ao desempenho do seu trabalho, e desejamos que
o mesmo seja de muito proveito.

ORGANIZAÇÃO ADVENTISTA

No mundo

A

Igreja Adventista do Sétimo dia é uma igreja cristã organizada em 1863 nos
Estados Unidos. Sediada no país de origem, atualmente está presente em mais
de 200 países, atuando nas seguintes áreas: religiosa, educacional, de saúde e assistência social, com milhares de instituições e milhões de pessoas ao redor do mundo,
envolvidas na promoção do desenvolvimento do indivíduo em todos os aspectos, ou
seja, físico, mental, social e espiritual.
A Igreja Adventista do Sétimo Dia tem como propósito proclamar e ensinar o evangelho eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo no contexto das três mensagens
angélicas (Apocalipse 14:6-12) e preparar o mundo para a breve volta de Cristo.
A sede mundial da Igreja Adventista é denominada Associação Geral dos Adventistas
do Sétimo Dia, e muito do seu trabalho é realizado por meio de Divisões, que, por sua
vez, são formadas por Uniões-Associação em áreas específicas do mundo.
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ORGANOGRAMA
IGREJA ADVENTISTA NO MUNDO

Associação
Geral

270 missões

13 Divisões

Divisão
Sul Americana

132 uniões

união
central brasileira

364 associações

associação
paulista central
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ORGANIZAÇÃO ADVENTISTA LOCAL

Associação Paulista Central
Estado de São Paulo
Território da APaC

1 Centro de Treinamento
3 Núcleos ADRA
290 Congregações
3 Comunidades Étnicas Especiais
34.465 Membros Adventistas
4.705 Alunos
8 Colégios e Escolas
720 Colaboradores

U

ma Associação local, também chamada “campo local”, é composta de um conjunto de igrejas locais em área geográfica específica, organizada em harmonia
com os regulamentos da Associação Geral (sede mundial) e da Divisão a que
pertence.
A Associação Paulista Central da Igreja Adventista do Sétimo Dia - APaC, localizada
atualmente na Rua Júlio Ribeiro, 188 – Bonfim, Campinas-SP, iniciou suas atividades
em janeiro de 1978 para promover a expansão do reino de Deus no interior do Estado
de São Paulo, expansão esta que se conferiu abundantemente pelas bênçãos e direção
de Deus. Hoje, responsável pela região central do Estado, abrange mais de 80 cidades e
continua focada no mesmo ideal, até que cumpra cabalmente sua divina missão.
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ORGANOGRAMA ESCRITÓRIO
CONHEÇA O ORGANOGRAMA COMPLETO DO
ESCRITÓRIO E DE SEU DEPARTAMENTO ATRAVÉS DO
QR-CODE OU CLICANDO NO LINK ABAIXO.
ftp://ftp.apac.org.br/RH/ORGANOGRAMA/Organograma_Escritorio.pdf

Comissão Diretiva

comissão
ministerial

comissão
ADRA / asa

comissão
interna

comissão
publicações

comissão
educação

Presidente

secretário /
comunicação

centro de
mídia

Secretária

tesoureiro /
adra

cadastro
de membros

Secretária

escritório

Secretária

* O QR-Code consiste de um elemento gráfico (preto e branco) que
contém informações pré-estabelecidas como textos, páginas da internet,
SMS ou números de telefone.
1.

Para acessar o conteúdo desses códigos, é necessário um dispositivo
móvel e app para decodificar o QR.

2.

Abra o app baixado e escaneie o código.

3.

Navegue pelo conteúdo que a instituição disponibilizou para você.
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Nossa Visão
Ser uma igreja que serve a comunidade com AMOR enquanto aguarda a volta de Jesus.

Nossa Missão
Fazer discípulos através do método de Cristo para expandir o Reino de Deus.
Método de Cristo: Unicamente os métodos de Cristo trarão verdadeiro êxito ao
nos aproximarmos do povo. O Salvador Se misturava com os homens como uma
pessoa que lhes desejava o bem. Manifestava compaixão por eles, ministrava-lhes às
necessidades e conquistava-lhes a confiança. Ordenava então: “Segue-Me”.
Ellen G. White, A Ciência do Bom Viver, p. 143

Nossos Indicadores
•

Batismo – Crescimento Real/Líquido

•

Fidelidade – Dízimos e Ofertas

•

Envolvimento Missionário

•

Comunhão
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COMPETÊNCIA

C

ompetência pode ser definida como um conjunto de conhecimentos, habilidades e atitudes necessárias para o bom desempenho das atribuições, desafios e
responsabilidades de um determinado cargo ou função. Atualmente, a competência está associada também com a habilidade de o indivíduo aplicar seu intelecto e
se mobilizar para desenvolver novas habilidades e meios para atender as crescentes demandas das organizações.
Além das competências individuais, há um conjunto de competências que não se limitam às pessoas apenas em seus cargos, mas correspondem à aprendizagem coletiva
na organização. Elas são necessárias a todos os colaboradores, independente do cargo,
área ou nível organizacional. Por isso, são chamadas de “Competências Essenciais”.

COMPETÊNCIAS ESSENCIAIS
Visão

Essenciais

Descrição:

Identificar metas de longo prazo e promover a implementação de ideias diferentes ou
alternativas.

Explicação:
Pessoas com competência em Visão geram soluções criativas e estratégias que podem ser implementadas com sucesso. Elas pensam de maneira inovadora e apoiam esse
mesmo pensamento nos outros. Desafiam e impulsionam a organização a aperfeiçoar e
crescer constantemente.

Indicadores/Comportamentos:
•

Pensa de maneira inovadora e criativa.

•

Visualiza problemas ou iniciativas táticas sob uma perspectiva ampla.
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•

Enfatiza soluções que apoiam os objetivos estratégicos.

•

Gera novas ideias/soluções que podem ser implementadas com sucesso.

•

Desafia e induz a organização ao crescimento e aperfeiçoamento contínuo.

•

Identifica metas futuras, de longo prazo, para a organização e/ou departamento.

•

Batalha pela implementação bem-sucedida de suas ideias.

•

Apoia e empenha-se pelas iniciativas estratégicas dos outros.

12

Aprendizado Continuo
Descrição:
Esforçar-se para expandir conhecimentos e refinar as habilidades, através de formação e treinamento. Inspirar outros a desenvolver e refinar conhecimentos e habilidades
importantes ao trabalho deles.

Explicação:
Pessoas que demonstram esta competência sempre se esforçam para aperfeiçoar seus
conhecimentos, compreensão, habilidades e capacidades em sua vida profissional. Pelo
exemplo ou por encorajamento direto, elas também inspiram outros a serem aprendizes
por toda a vida.

Indicadores/Comportamentos:
•

Demonstra ansiedade por aprender coisas novas.

•

Regularmente, aplica o esforço em aprender novas capacidades ou habilidades, desenvolver conhecimentos novos
ou aperfeiçoá-los etc.

•

Participa regularmente de programas de treinamento,
completa cursos escolares formais ou outros programas
educacionais similares.

•

Procura por mentores e aprende com eles e com outras
pessoas de conhecimento na organização.

•

Assume ou procura assumir trabalhos e tarefas que preparam para uma futura promoção.

•

Inspira e encoraja outros a aprenderem e crescerem através de sua vida profissional.
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Atendimento ao Cliente
Descrição:
Reconhecer e compreender as necessidades dos
clientes, e atendê-las de forma que excedam as expectativas dos mesmos.

Explicação:
As Pessoas que são competentes no atendimento
ao cliente têm vontade de agradá-los e conseguem
reconhecer as necessidades dos mesmos. Para assegurar que o cliente fique satisfeito, elas, frequentemente, fazem mais do que lhes foi solicitado.

Indicadores/Comportamentos:
•

Coleta, ativamente, informações sobre os negócios dos consumidores e trabalha para entender
suas perspectivas com relação aos negócios.

•

Ouve e avalia as necessidades, sugestões e feedbacks por parte dos clientes.

•

Desenvolve e mantém relacionamentos positivos e construtivos com os clientes.

•

Aplica um alto nível de esforço para satisfazer as
necessidades dos clientes de uma forma oportuna.

•

Dá um excelente atendimento para todos os
clientes.
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Flexibilidade
Descrição:
Tratar, eficazmente, problemas, pressões e estresses relacionados ao trabalho de maneira profissional e positiva.

Explicação:
Pessoas que exibem flexibilidade mantêm uma
atitude positiva mesmo diante das frustrações,
pressões ou mudanças. Elas recuperam-se rapidamente quando enfrentam obstáculos ou conflitos.

Indicadores/Comportamentos:
•

Constantemente, tem atitudes positivas sobre
o trabalho.

•

Comporta-se de modo profissional independentemente das circunstâncias.

•

Mantém uma atitude positiva apesar do estresse e da frustração.

•

Recupera-se rapidamente de desapontamentos, rejeição de clientes, expectativas não cumpridas e outros imprevistos.
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Comunicação Interpessoal
Descrição:
Comunicação clara e eficaz com pessoas dentro e fora da organização.

Explicação:
Pessoas que são competentes na comunicação interpessoal ouvem de forma eficaz e
desenvolvem empatia com outros. Elas são hábeis em articular claramente seus pensamentos e ideias, apresentam as informações de um modo direto e lógico, assegurando-se de que serão compreendidas. Elas compartilham informações com outros que irão
aperfeiçoar o progresso geral do trabalho.

Indicadores/Comportamentos:
• Desenvolve uma boa comunicação por
empatia com outras pessoas.
• Escuta os outros.
• Compartilha prontamente informações e
conhecimentos úteis.
• Articula pensamentos e ideias de forma
clara.
• Fecha o círculo de informações tendo certeza que entendeu os outros e que foi entendida por eles.
• É verdadeira e construtiva em suas comunicações.
• Não espalha rumores e fofocas maliciosas.
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Trabalho em Equipe e Colaboração
Descrição:
Trabalhar e colaborar, de forma eficaz, com outros em favor de um objetivo comum.

Explicação:
Pessoas competentes em Trabalho em Equipe constroem e mantêm relacionamentos
de trabalho cooperativo com os outros. Elas completam suas próprias tarefas para os
projetos do grupo de uma maneira responsável e oportuna, contribuindo diretamente
para alcançar o objetivo do grupo.

Indicadores/Comportamentos:
•

Constrói e mantém relacionamentos de trabalho cooperativos com outros.

•

Ouve e valoriza as opiniões dos outros.

•

Colabora, de maneira eficaz, nas reuniões e interações informais.

•

Compromete-se em apoiar o esforço do grupo.

•

Ajuda os outros na realização das tarefas em apoio às metas do grupo.
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NORMAS E CONDUTAS

da Organização

ÉTICA E POSTURA

Interesses particulares não devem ser confundidos com os interesses da Organização.
Independente da função ou cargo que atue, não forneça, ofereça ou receba qualquer
benefício, presente, doação ou gratificação de terceiros, que sirva ou pareça servir para
influenciar decisões ou obter vantagens pessoais.
Orientações contrárias aos valores da Organização e à ética profissional devem ser
questionadas, e na impossibilidade de solução, procure reforços perante seus superiores.
Exerça suas funções com objetividade, clareza, efetividade e de acordo com a qualidade preconizada pela Organização.
Respeite as normas e regras da Organização.
Não se utilize de informações a que tenha acesso em razão de sua função na Organização para obter qualquer vantagem pessoal.
Não utilize o seu tempo de trabalho para tratar e resolver assuntos pessoais. As horas
que você deverá dedicar à Organização são para a execução de suas funções. Deixar
de fazê-las significa que alguém está sendo prejudicado, sendo um colega, cliente ou a
própria Organização onde você trabalha.
Seja objetivo e transparente. Erros devem ser reconhecidos tão logo sejam identificados, além de comunicados e corrigidos sempre que possível. Quanto mais rápido o erro
for identificado e tratado, menor será o dano para todos os envolvidos.
Importe-se com o que está errado. Questionar e dar sugestões de forma construtiva
é saudável.
Zele pelo bom nome da Organização, através de atitudes de honestidade, otimismo,
justiça, dignidade, respeito e estima, coerentes com a nossa filosofia bíblico-cristã.
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RELACIONAMENTO INTERPESSOAL/RESPEITO

Respeite o próximo. Não faça para os outros o que você não gostaria que fosse feito
para você.
Respeite as opiniões dos outros, seja quanto a esporte, política, educação, religião ou
outro assunto que possa ser polêmico. No entanto, tais manifestações devem ser evitadas em ambiente de trabalho.
Mantenha atitude altruísta de bom senso e bom gosto para com todos da Organização, evitando intrigas, fofocas, e maldizer colegas de trabalho.
Respeite a individualidade de seus colegas de trabalho. Não serão toleradas quaisquer atitudes ou mesmo palavras que possam ser classificadas como bullying, assédio de
qualquer natureza, ou que possam denegrir a imagem ou reputação de qualquer colega,
ou agressões físicas e ameaças.
Não serão tolerados atos de indisciplina e ou insubordinação no ambiente de trabalho.
Não trate as pessoas de forma diferente porque você tem maior antipatia ou empatia
por alguém. Todos devem ser tratados com o mesmo respeito, educação e cortesia.
Trabalhe em grupo e compartilhe informações com seus colegas. Isso facilita a execução das atividades diárias ou mais complexas.
A linguagem a ser utilizada dentro do ambiente de trabalho deve prezar pelo respeito
e ponderação, ficando expressamente proibido o uso de palavras de baixo calão e conversa torpe.
Chame a pessoa sempre pelo nome, com o devido pronome quando necessário: Pr.,
Prof., Prof.ª., Sr., Sra. etc. Evite o uso de apelidos, gírias ou outras formas de tratamento
informais.

SIGILO

Os assuntos e informações pertinentes ao seu trabalho não devem ser divulgados a
pessoas e entidades estranhas. Cuide para que os papéis e arquivos eletrônicos de seu
trabalho fiquem bem guardados e não sejam retirados do local, nem divulgados sem a
permissão de seu superior imediato.
Guarde sigilo acerca de informações relevantes que ainda não tenham sido divulgadas
pública e oficialmente. Comunique ao seu líder imediato sobre divulgação indevida de
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informações sigilosas relevantes para a Organização.
Evite a exposição desnecessária de papéis e documentos importantes. Em caso de
descarte, alguns documentos devem antes ser fragmentados/triturados (para maiores
quantidades, procure o seu líder imediato). Ao terminar suas atividades de cada dia,
reserve uns minutos para organizar o seu ambiente de trabalho e sempre tranque sua
sala ao sair.
Não tire fotos de outros servidores ou visitantes e divulgue em qualquer meio sem
prévia autorização dos mesmos.
Casos de violação comprovada de direitos, deveres e regras podem gerar consequências como advertência, suspensão e até demissão por justa causa, além de o ofensor estar
sujeito a responder legalmente pelas infrações cometidas e danos.

IMAGEM PESSOAL

A imagem transmitida pelos colaboradores impacta diretamente a imagem da Organização e vice-versa. Para a manutenção de uma percepção pessoal dos colaboradores é
necessário que toda a equipe tenha cuidado com a aparência e a higiene pessoal.

Vestuário / Uniforme

O uso de uniforme no local e horário de trabalho é obrigatório uma vez adotado
e fornecido. Na ausência de sua adoção ou fornecimento, use traje de padrão e estilo
semelhante ao convencionado pela Administração. Deve ser adequado a um ambiente profissional de cunho religioso, evitando roupas que evoquem a sensualidade
em quaisquer dependências ou estabelecimentos da Organização, ainda que fora do
horário do trabalho.
Mantenha o uniforme sempre limpo e passado. O cuidado com a sua conservação, principalmente no modo de lavar, é de extrema importância para uma melhor
apresentação e durabilidade.

Uso de Jóias e Ornamentos

Não é permitido, no ambiente de trabalho, o uso de joias e bijuterias como brincos, colares, piercings, pulseiras, correntes etc.

Cabelo, Maquiagem e Unhas Esmaltadas

Evite cortes de cabelo ou pinturas extravagantes, maquiagem em excesso e esmaltes de cores fortes, escuros ou coloridos.
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PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO E
USO DAS FERRAMENTAS DE TRABALHO

Todas as ferramentas de trabalho disponibilizadas a você estão sob sua responsabilidade. O uso indevido ou desnecessário de equipamentos e materiais implica em desperdício, aumento de custos etc. Isso não é bom para você, para a Organização e nem para
o meio ambiente. Portanto, utilize todos os recursos de forma adequada, cuidadosa e
responsável.
Não utilize qualquer veículo, equipamento, material ou espaço da Organização para
uso pessoal ou mesmo para outros setores da Organização, incluindo sua igreja local,
sem prévia autorização da tesouraria, como por exemplo, materiais de consumo, impressões e fotocópias, suprimentos etc.
Qualquer avaria ou necessidade de manutenção, reparo ou revisão nos veículos, móveis e equipamentos de sua utilização deverão ser comunicadas ao seu líder imediato.
Os móveis e equipamentos de cada ambiente de trabalho não deverão ser retirados
do seu local, trocados com outros departamentos ou salas sem a permissão do seu líder.
Todos eles fazem parte do ativo fixo controlado pela contabilidade.
Ao final do expediente, colabore com a economia desligando o computador/monitor, impressora, calculadora, ar-condicionado, lâmpadas e demais equipamentos. Não é
permitida a saída com qualquer equipamento ou material sem prévia autorização.
Ajude também a cuidar e proteger os pertences dos colegas de trabalho e visitantes.
Caso encontre algum objeto esquecido, entregue na recepção com informações do local
e horário em que o mesmo foi encontrado.

UTILIZAÇÃO DO TELEFONE
Seja breve, objetivo e claro em seus telefonemas.

Atenda ao primeiro toque, com gentileza e presteza.
Diga o nome da Organização e ou departamento e
o seu nome, seguidos de saudação.
Não confie na memória, tenha sempre à mão papel
e caneta para anotações.
Caso a outra pessoa se prolongue, a cada intervalo
aproximado de 30 segundos em que esteja ouvindo,

21

faça intervenções que sinalizem que você continua prestando atenção.
Não deixe esperando quem o chamou. Se necessário, anote o nome e o telefone para
retorno posterior.
Pense no coletivo, atendendo as ligações do seu companheiro de trabalho em sua ausência, dando o devido atendimento ou anotando o recado para retorno.
Se o telefone tocar durante um atendimento pessoal, peça permissão do cliente para
interromper o atendimento e atender o telefone, mas lembre-se de apenas anotar o contato para retorno posterior ao atendimento pessoal, que é prioridade.
Caso tenha que transferir uma ligação para algum gerente ou diretor, sempre transfira
primeiro para a secretária correspondente.
Ao transferir ligações, espere o ramal de destino atender e repasse o assunto ao colega antes de desligar. Caso o ramal esteja ocupado, informe ao cliente e verifique se ele
deseja aguardar ou retornar a ligação depois, informando o número do ramal desejado.
Faça o mesmo procedimento quando o colega desejado está ausente ou transfira para
outra pessoa do mesmo setor.
Não atenda o telefone comendo, mascando chiclete, rindo alto, bocejando ou falando
com outras pessoas.
Encerre a conversa cordialmente.
Utilize o telefone para o trabalho. Caso seja preciso para situações pessoais, use com
moderação e bom senso, evitando ligações particulares prolongadas mesmo que fora do
horário de trabalho. Ligações interurbanas deverão ser solicitadas à telefonista identificando que é particular.

RECURSOS DE INFORMÁTICA
Equipamentos

Todo e qualquer equipamento pertencente à Organização deve ser utilizado apenas por pessoa autorizada, a qual cabe a responsabilidade pela sua conservação, segurança e integridade.
A Organização fornece todos os equipamentos necessários à realização do trabalho, dispensando a utilização de equipamentos particulares. O seguro da Organização não cobre ocorrências de equipamentos de terceiros dentro de suas dependências.
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Os recursos de informática disponíveis poderão ser utilizados apenas para as atividades inerentes aos interesses da Organização.
Todas as informações e dados contidos no equipamento ou sistema corporativo
são de propriedade da Organização, sendo expressamente proibida sua divulgação,
venda, cópia, empréstimo ou qualquer forma de disponibilização a terceiros.

Internet

É vedado navegar por endereços eletrônicos ilegais ou não condizentes com os
princípios éticos da Igreja Adventista do Sétimo Dia, lembrando que o seu uso é
monitorado pelo Departamento de TI e Administração.

O acesso à internet é exclusivo para uso profissional de acordo com as necessidades da Organização e da função.
É proibido baixar programas ou conteúdos
da internet sem autorização do responsável
pelo Departamento de TI.

E-mail

Evite a utilização do e-mail corporativo para
assuntos particulares (para este fim, sugerimos
que você utilize ou crie um e-mail particular,
como por exemplo Gmail, o e-mail gratuito
do Google). Tenha cuidado com os conteúdos
processados, lembrando que o seu tráfego poderá a qualquer momento ser monitorado pela gerência do Departamento de TI ou
por pessoa previamente autorizada pela administração da Organização.
Sua senha é de uso pessoal e intransferível.
O ambiente on-line é um meio rápido de troca de mensagens, onde agilidade e
objetividade são fundamentais. Não deixe as pessoas sem respostas. Se ainda precisa apurar a questão, indique que está fazendo isso e dê um retorno o mais breve
possível.
Utilize o e-mail corporativo sempre com o domínio “@ucb.org.br”.
Nunca abra qualquer e-mail estranho e seja cauteloso ao executar o download de
informações.
Todo e qualquer envio de e-mail coletivo deverá ser autorizado e revisado pelo
gestor imediato ou pela administração.
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Para outras informações, consulte o Regulamento Sobre Utilização dos Recursos de Informática assinado no ato da contratação.

Utilização de Mídias Sociais

Orientações Gerais
Fique atento ao participar das redes sociais, pois é um ambiente de acesso público.
Você é responsável por tudo o que publicar e lembre-se que na internet tudo fica
Registrado. Portanto, seja prudente neste ambiente, pois seu comportamento na web
diz muito sobre você.
Peça permissão ao autor antes de retransmitir uma mensagem enviada pessoalmente a você.
Nunca responda de “cabeça quente” e evite debates sobre qualquer assunto.

Mensagens Instantâneas

(WhatsApp, Telegran, Messenger etc.)

O mau uso de qualquer plataforma não profissional em ambiente de trabalho é
prejudicial. É preciso ter bom senso e responsabilidade. O mau uso do aplicativo
pode desconectar o colaborador em relação ao seu trabalho e, dessa maneira, afetar
sua produtividade.
Silencie os grupos que tenham muita interação e notificações, colocando-os no
modo “silencioso”. Você poderá visualizar as mensagens posteriormente e respondê-las em horários pertinentes.
Estabeleça horários específicos para ler todas as mensagens em vez de visualizá-las
assim que chegam. Use alguns pequenos intervalos durante o dia para responder
seus contatos, como no almoço, na saída, ou em uma pausa no decorrer do dia.
Evite usar o grupo para se comunicar com apenas uma pessoa, fale diretamente
com a mesma caso o assunto seja direcionado.
Evite postagens que contenham, fotos, memes, vídeos, gifs e comentários que possam ser constrangedoras aos colegas de trabalho.

Evite o desperdício de tempo, fazendo uso a todo instante dos dispositivos móveis
como celulares e tabletes, além do computador, para o uso de plataformas de conversa instantânea online, como WhatsappWeb, Messenger, Telegran entre outros, para
assuntos particulares em horário de trabalho.
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Redes Sociais

(Facebook, Twitter, Instagran, Snapchat etc.)

É permitido mencionar em seu perfil o local em que trabalha, mas a conta não
deve ser feita usando o e-mail institucional, e sim o pessoal.
Verifique se as fotos postadas com alguma identificação da Organização não prejudicarão a reputação ou a identidade visual da mesma.
Dados sigilosos divulgados podem gerar problemas para a Organização e para
quem os compartilhou.
Caso apareça algum comentário passível de resposta de determinada área de atuação diferente da sua, entre em contato com quem tem competência para responder
sobre o tema.
Tenha cuidado para não se expor publicamente nem expor colegas de trabalho,
parceiros e clientes em situações vexatórias como fotos, vídeos, likes e compartilhamentos.
Seu perfil é pessoal, mas a informação é pública. Suas atitudes falam muito a seu
respeito, portanto, evite situações em que as pessoas possam julgar seu comportamento, atrelando isto à sua imagem profissional e organizacional.
Esteja sempre consciente de que você representa a Organização, portanto, não
traga desonra à sua imagem.
Leia bem as suas mensagens antes de publicá-las.

DEPARTAMENTO PESSOAL
Jornada de Trabalho

A jornada de trabalho e o(s) intervalo(s) intrajornada são estipulados no momento da admissão do colaborador, sendo de extrema importância o seu cumprimento
e pontualidade.
A presença no culto às 7h30 faz parte da sua jornada oficial de trabalho, sendo sua
pontual participação uma responsabilidade e privilégio ao mesmo tempo.
Os registros de cada entrada e saída do trabalho e intervalo(s) são obrigatórios e
deverão ser feitos através do registro de ponto adotado, seja ele eletrônico, manual
ou mecânico.
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A falta de assiduidade, pontualidade e a negligência na marcação do horário de
trabalho estarão sujeitos a penalidades.
Os Trabalhos eventualmente realizados em horários diferentes do padrão estipulado e ou horas extraordinárias, não serão reconhecidas automaticamente como tal,
a menos que haja autorização prévia e expressa do seu líder imediato e aprovada pela
tesouraria, seja para pagamento ou compensação.
Ao final de cada mês, os colaboradores serão chamados para assinar o relatório
oficial de registro de ponto do mês anterior, quando poderão acompanhar, esclarecer dúvidas etc.

Atualização Cadastral

Ao ser admitido, várias informações são registradas junto ao arquivo do colaborador. Quaisquer alterações nessas informações, como mudança de nome, estado civil,
nascimento de filhos, conclusão de cursos, documentos, endereço, contatos etc, são
de inteira responsabilidade do colaborador, que deverá informar ao departamento
de Recursos Humanos.
(Mais informações em Recursos Humanos On-line - p.29)

Salário e Décimo Terceiro

O Salário Mensal será creditado em conta bancária do colaborador até o quinto
dia útil do mês subsequente ao trabalhado, conforme o Calendário Financeiro disponível em nosso portal.
O Décimo Terceiro Salário será pago em duas parcelas de 50% do salário bruto
cada, além de médias de eventuais auxílios e remunerações variáveis, também em
conta bancária. A primeira parcela será creditada sem tributação até 30 de novembro. Já a segunda parcela será creditada até 20 de dezembro com os descontos dos
impostos devidos.
(Mais informações em Recursos Humanos On-line - p.29)

Férias

Após 12 meses de trabalho, o colaborador terá direito às férias, que deverão ser
concedidas, a critério da Organização, nos 11 meses subsequentes ao período aquisitivo. O valor do salário das férias, acrescido de 1/3, será pago até 48 horas antes do
início desse período, mediante a formalização antecipada e padronizada do seu líder
imediato ao departamento de Recursos Humanos. Nunca saia de férias sem assinar
os respectivos documentos.
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Vale Refeição

Todos os colaboradores cuja jornada diária ultrapassa 6 horas de trabalho receberão um Vale Refeição destacado no contracheque ou terão direito à refeição gratuita
servida pela Organização (caso tenha este serviço), a critério da mesma.

Vale Transporte

O Vale-Transporte, conforme previsão legal, será disponibilizado apenas para
aqueles que fazem uso do sistema de transporte coletivo para deslocamento de sua
residência ao trabalho e vice-versa, através de preenchimento da ficha de requerimento no departamento de Recursos Humanos.
O Vale-Transporte será pago pelo beneficiário até o limite de 6% de seu salário
bruto e pelo empregador no que exceder esse limite.

Convênio Médico

Os colaboradores têm a opção de se credenciarem no plano de assistência médica
UNIMED através de convênio corporativo, sendo o custo integral de responsabilidade individual. Consulte tabela de valores por faixa etária, coberturas e condições
junto ao departamento de Recursos Humanos. O prazo para adesão sem carência é
de até 30 dias após a admissão.

Convênio Odontológico

Os colaboradores têm a opção de se credenciarem no plano de assistência odontológica PORTO SEGURO ODONTO através de convênio corporativo, sendo o custo
integral de responsabilidade individual. Consulte valor, coberturas e condições junto ao departamento de Recursos Humanos. O prazo para adesão sem carência é de
até 30 dias após a admissão.

Seguro de Vida

Todos os colaboradores possuem cobertura de seguro de vida. Esse benefício é
totalmente custeado pela Organização e cada colaborador é incluído na apólice coletiva na data da sua contratação, a partir da qual fica segurado enquanto durar o vínculo. As principais coberturas são para sinistros por morte natural, morte acidental,
invalidez por acidente, invalidez por doença, incluindo indenização parcial em caso
de sinistro do cônjuge, auxílio funeral (inclusive para cônjuge e filhos) etc.

Salário Família

O salário-família é um benefício previdenciário concedido ao colaborador que
possui filhos até 14 anos de idade ou que seja inválido de qualquer idade, e que recebe salário inferior ao estabelecido pelo INSS.
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IMPORTANTE: Para receber ou renovar o benefício, além da Certidão de nascimento de cada dependente, é necessário apresentar anualmente ao departamento de
Recursos Humanos cópia atualizada da Carteira de vacinação dos dependentes de
até 6 anos de idade (sempre em novembro). Já a frequência escolar dos dependentes
de 7 a 14 anos de idade deve ser comprovada com declaração emitida pela escola a
cada seis meses (em maio e novembro).

Licença Maternidade

Toda colaboradora gestante terá direito à licença maternidade de 120 dias, conforme legislação vigente. Durante esse período, receberá seu salário integral com
os devidos descontos mediante a apresentação do atestado médico de conceção da
licença. Após o nascimento do bebê, também é necessário enviar uma cópia da certidão de nascimento e da carteira de vacinação do mesmo para a atualização cadastral
no departamento de Recursos Humanos, recebimento de salário Família (se for o
caso), dependência de IR, convênios etc. Obs.: Esta licença também é extensiva para
casos de adoção de crianças, dependendo da idade da mesma.

Exame Médico Periódico

O exame médico periódico é uma ação importante no âmbito da saúde do colaborador, onde se avalia seu estado geral de saúde, visando identificar possíveis alterações relacionadas ou não com a atividade laborativa ou com o ambiente de trabalho.
O exame médico periódico deverá ser realizado por todos os colaboradores da
Organização em tempos pré-determinados e agendados pelo médico do trabalho.

Segurança no Trabalho

A segurança do trabalho tem seu foco na preservação da integridade física dos
colaboradores, através do uso adequado dos equipamentos de segurança para cada
tipo de trabalho e da prevenção de acidentes, atos ou condições inseguras capazes de
colocar os colaboradores em risco. Se sua função exigir o uso de equipamentos tais
como óculos de proteção, botas, luvas etc., use-os sempre e com responsabilidade,
pois a finalidade é oferecer-lhe proteção e segurança.

INSS

É um desconto percentual obrigatório sobre o salário e benefícios, que pode variar
de 8 a 11% conforme a tabela anual da Previdência Social.
Além da aposentadoria por tempo de contribuição e por idade, a Previdência Social garante aposentadoria por invalidez, pensão por morte, auxílios doença, acidentes, doença por acidente de trabalho, salário maternidade, salário família, reabilitação profissional etc.
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FGTS

A Organização deposita mensalmente para cada colaborador o valor equivalente
a 8% de sua remuneração mensal em uma conta vinculada na Caixa Econômica Federal. O saldo é corrigido mensalmente e pode ser utilizado conforme legislação específica. O colaborador pode acompanhar os saldos através do site: www.fgts.gov.br

Contribuição Sindical

Contribuição obrigatória no mês de março de cada ano, na proporção de um dia
de salário. O colaborador admitido após esse período, que não tenha ainda contribuído naquele ano ao sindicato da sua categoria, terá descontado o valor correspondente na primeira folha de pagamento. Nos demais anos, o desconto entra na regra
geral, sendo sempre em março.

Faltas Justificadas

As ausências justificáveis serão aceitas nos seguintes casos:
•

3 dias corridos em decorrência de falecimento de pai, mãe, filho, cônjuge,
companheiro, assim juridicamente reconhecido, ou dependente;

•

5 dias corridos em virtude de casamento;

•

5 dias corridos (ao pai) no caso de nascimento de filho;

•

1 dia por ano para doação de sangue, cuja ausência deve ser comprovada;

•

Serão abonadas ou compensadas as faltas ou horas não trabalhadas do colaborador que necessitar assistir seus filhos menores de 14 anos em médicos ou dentistas, desde que o fato seja devidamente comprovado, através de
atestado médico ou odontológico;

•

Para efetuar o alistamento no período em que o colaborador tiver que cumprir as exigências do serviço militar;

•

Nos dias que estiver prestando vestibular, através de uma declaração;

•

Pelo tempo que se fizer necessário quando tiver que comparecer à audiência;

Os atestados médicos ou odontológicos deverão ser entregues ao departamento de
Recursos Humanos pelo colaborador ou por terceiros (em caso de impossibilidade) até
48 horas da concessão/emissão do médico, para que não seja considerado como falta
ou atraso.
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Canais de Comunicação

A Organização Adventista pretende atingir seus objetivos mantendo boas relações de
trabalho com seus colaboradores por meio de compreensão, cooperação, harmonia e
respeito em todos os níveis, sempre considerando os direitos e os deveres de cada parte.
Para isso, asseguramos a cada colaborador o direito de solicitar ou sugerir soluções para
problemas ou mal-entendidos, a fim de melhorar as condições de trabalho e as relações
sociais na Organização.
Os canais apropriados para isso são: seu superior imediato, sua gerência e o departamento de Recursos Humanos.

Recursos Humanos On-Line

O departamento de Recursos Humanos da Associação Paulista Central criou e agrupou alguns serviços mais utilizados num único ambiente on-line, visando a praticidade e acessibilidade de todos os seus colaboradores.
Acesse apac.adventistas.org, menu Serviços/Recursos Humanos, onde você poderá
acessar/baixar entre outros:
•

Holerites e comprovantes
para imposto de renda;

•

Calendário Financeiro;

•

Relatório de Despesas autorizadas;

•

Cadastro de currículos de
interessados em trabalhar
conosco;

•

Etc;

Mantenha seu cadastro sempre atualizado na opção “Holerites” acima.Atualizações de
endereço, telefone e e-mail, podem ser feitas diretamente no site, sem a necessidade de
apresentar documentação. As demais, procure o RH.
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ORIENTAÇÕES GERAIS - SEDE
Uso do Prédio Fora do Expediente

Toda reunião, curso ou quaisquer outras atividades a serem realizadas nas dependências do escritório, fora do horário do expediente, deverão ser avisadas previamente por e-mail para: barbara.sobral@ucb.org.br, que por sua vez, comunicará a
portaria. Este e-mail deverá conter:
•

Data e horário do início e término do trabalho ou evento;

•

Nome do departamento;

•

Nome ou quantidade dos colaboradores e visitantes envolvidos;

•

Se haverá algum serviço de alimentação/entrega etc.

Comunicação de Ausências às Telefonistas

Sempre antes de sair de férias ou tirar alguma folga por compensação de eventos, é necessário avisar a telefonista sobre o período da ausência e data de retorno,
podendo em alguns casos deixar o ramal desviado para algum colega previamente
combinado, além dos devidos acertos com o seu líder imediato e departamento de
Recursos Humanos.

Venda Externa

A propaganda, comercialização e ou permuta de mercadorias nas dependências
da Associação Paulista Central só serão permitidas com a autorização expressa da
tesouraria.

Estacionamento

Respeite as vagas reservadas para pessoas com necessidades especiais, veículos da
Associação e vagas eventualmente determinadas pela administração.
Nunca tranque vagas. Quando estacionar em vagas conjuntas também chamadas
de “gaveta”, pare sempre na vaga mais ao fundo possível em respeito aos demais
usuários internos e externos. Caso tranque algum carro, é preciso deixar a chave no
próprio veículo ou na portaria, mesmo que pretenda sair logo.
Respeite os pedestres e a sinalização, como cones, faixas, limite de velocidade etc.
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PALAVRAS

Finais

A

existência de normas, políticas e procedimentos é condição essencial para o
bom funcionamento de qualquer Organização.

Mantenha este Manual sempre acessível para consultas, siga as orientações,
faça sugestões e críticas construtivas. Assim, edificaremos um ambiente saudável e próspero.
Faça tudo como sendo para Deus, Aquele que multiplica e completa nossos esforços!

TERMO DE

Compromisso

Eu, _________________________________________________________________,
portador do RG N.º____________________________________________________,
CPF N.º _____________________________________________________________,
declaro para os devidos fins que recebi o Manual de Integração da Associação Paulista
Central da Igreja Adventista do Sétimo Dia, que contém, entre outros, as Normas e
Condutas estabelecidas pela Organização para seus colaboradores. Declaro ainda estar
ciente de todo o seu conteúdo e da importância de praticá-lo e aplicá-lo integralmente,
sob pena de incorrer nas sanções estipuladas em lei, compromisso que ora assumo.

Assinatura: ________________________________________________________

Campinas, _______ de ____________________________________ de 20______.

apac.adventistas.org

