
 

 

 

PORTARIA 19/2017- Política Institucional 
 
 

Dispõe sobre a “PROCESSO 
DE CONTRATAÇÃO DE 
CCOLABORADORES” Para 
matrículas em cursos Lato-
Sensu, para o período a 
partir de 01 de janeiro de 
2018. 

 
Na qualidade de Diretor Presidente do Instituto de Ensino Médio e 

Superior Fraçois Marie Arquet Ltda, mantenedor da Faculdade Campos 
Elíseos – FCE, no uso de suas atribuições, 

 

RESOLVE: 

Da Contratação: 
 

Art. 1º – A contratação de funcionários deverá, obrigatoriamente, ter início no departamento de 

recursos humanos; 

 
Art. 2º – Os departamentos da FCE deverão solicitar, via formulário específico, a 

contratação de funcionário conforme sua necessidade com antecedência mínima 

de 30 dias, exceto em contratações de emergência, que serão analisadas 

individualmente;  

 
Art. 3º - O departamento de recursos humanos publicará a vaga em sites de busca e/ou 
buscará indicações internas com prazo máximo de 10 dias para seleção e 
agendamento de entrevistas com o responsável pelo RH, encaminhando os pré-

selecionados para entrevista direta para o responsável pela área solicitante; 
 
Art. 4º - O departamento solicitante terá até o dia 20 do mês corrente para definição 
e escolha do candidato; 

 
 
 Art. 5º – Serão de responsabilidade do departamento de recursos humanos os 

trâmites burocráticos para a efetivação da contratação e programação de 
pagamentos iniciais como VT e VR. 
 
Do Início: 
 

O funcionário passará por processo de integração na empresa com 
duração de 2(dois) dias, iniciando na área solicitante no terceiro dia da 
contratação. 

 
 



 

 

 
 
 
 
 
Da Integração: 
 

No período de integração, o novo colaborador participará de palestra de 
boa vindas, apresentação da FCE e na sequencia apresentação e 
acompanhamento da rotina dos departamentos. 

 
Do Acompanhamento: 
 

Após 30 dias da contratação, o novo colaborador passará por entrevista 

de acompanhamento realizada pelo departamento de Recursos 
Humanos com feedback para o líder do departamento contratante. 

 
 

São Paulo-SP, 29 de outubro de 2017. 

 

 
 

PUBLIQUE-SE - BIA 
 

ASSINADO NO ORIGINAL 
 

IVAN CÉSAR ROCHA PEREIRA 

Diretor - Presidente 

IPCA – Instituto Paulista de Ciências da 

Administração FCE – Faculdade Campos Elíseos 

 


