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1. OBJETIVO 

 

Essa política define as diretrizes para a contratação e gestão de funcionários para a Vitális Energia. 

O cumprimento das orientações a seguir é fundamental a partir desta data, sob risco de penalização conforme 

Código de Ética e Conduta Vitális 

O processo contratação de funcionários deverá obedecer a princípios rígidos de equidade e 

transparência, devendo prevalecer valores éticos e de integridade, a garantia dos direitos humanos e o 

cumprimento das obrigações legais. 

 

 

2. DESCRIÇÃO 

 

2.1 CONTRATAÇÃO DE NOVOS FUNCIONÁRIOS 

 

O processo de recrutamento e seleção de novos funcionários deverá seguir os seguintes critérios:  

a. O recrutamento e seleção do pessoal efetivo ou estagiário será feito após divulgação entre o 

público alvo e constarão de etapas eliminatórias, classificatórias, incluindo entrevistas e 

técnicas de seleção, observadas as peculiaridades de cada cargo/função; 

b. Não será permitida nenhuma discriminação por sexo, religião, gênero ou raça nos processos 

de seleção; 

c. Fica proibida a contratação de cônjuge ou parente até terceiro grau de colaboradores de 

liderança; 

d. Todos os candidatos deverão ser avaliados com os mesmos critérios para garantir a 

transparência e equidade do processo; 

e. Contratação de ex agentes públicos somente se discutida e aprovada em reunião de análise 

crítica com aprovação devidamente documentada; 



 

 

 

f. É vedada contratação de serviços de pessoas que trabalhem ou que tenham vínculos 

trabalhistas com qualquer cliente da Vitális Energia. 

 

2.2 CONDUTA ESPERADA DOS COLABORADORES 

 

A Vitális Energia espera que seus colaboradores atuem de maneira aderente aos preceitos de seu Código 

de Ética e Conduta e para isso definiu algumas premissas básicas: 

a. Registrar a frequência, diariamente, conforme mecanismos definidos pela Vitális Energia 

observando os critérios e os requisitos estabelecidos nesta política. 

b. Comunicar, de imediato, ao respectivo superior, toda ocorrência, se possível com antecedência; 

c. Nos casos de ausências ou faltas, apresentar, no retorno ao trabalho, o respectivo comprovante, 

quando houver; 

d. Respeitar integralmente todos os procedimentos, políticas e Código de Ética e Conduta da Vitális 

Energia; 

e. Não discriminar colaboradores, fornecedores ou clientes com base em raça, credo, gênero; 

f. Só utilizar os recursos da empresa no exercício de suas funções (nunca em benefício próprio); 

g. Não participar de atos ilícitos ou que desrespeitem o Código de Ética e Conduta da Vitális 

Energia. 

 

2.2.1 DETALHES DAS REGRAS DE CONDUTA 

 

Todas as regras referentes aos direitos e deveres dos colaboradores estão definidas no Acordo Coletivo 

do Sindeepres e na Cartilha de RH. Todo colaborador deverá ter uma cópia do Acordo Coletivo, assim como 

Cartilha de RH no momento de sua integração. 


