CEDECA – Centro de Defesa dos Direitos da Criança e do
Adolescente de Limeira “David Arantes” CNPJ 01.976.023/0001-07.
Reg. CMDCA n.º 012 Reg. CMAS 023
Lei de Utilidade Pública Municipal n.º 3118 (24/05/99)
Lei de Utilidade Pública Estadual n.º 446 (02/08/00)
PROCEDIMENTO: CONTRATAÇÃO DE TRABALHADORES

1.

OBJETIVO: Contratar trabalhadores para atuarem nos programas e projetos
desenvolvidos pela instituição.

2. CAMPO DE APLICAÇÃO: Aplica-se a todos os serviços desenvolvidos pela instituição
3. PROCESSO DE S ELEÇÃO: Havendo necessidade de mudança no quadro de
trabalhadores, Coordenação Executiva e Coordenação do Programa/Projeto farão:
4.1. Consulta ao banco de currículos, já existente na instituição, para pré-seleção de
candidatos à(s) referida(s) vaga(s) de acordo com o perfil do candidato e da vaga a ser
preenchida.
4.2. Entrevista e avaliação escrita: Os candidatos serão convocados a participarem da
seleção que contará com uma avaliação escrita, dissertando sobre uma temática
consonante à instituição e em seguida será entrevistado.
4.3. Após o término de todas as entrevistas, as pessoas responsáveis pela seleção
analisarão todas as avaliações escritas e o desempenho dos candidatos nas entrevistas.
Será(ão) selecionado(as) os(as) candidatos(as) que mais se destacaram nas etapas da
seleção, de acordo com método de comparação entre um(a) candidato(a) e outro(a).
4.4. Divulgação do(a) selecionado(a): A instituição emitirá comunicado eletrônico
encaminhado individualmente aos candidatos informando o resultado da seleção.
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PROCEDIMENTO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DURÁVEIS E NÃO DURÁVEIS,
ALIMENTOS, ENTRE OUTROS
1.SELEÇÃO E COTAÇÃO: A seleção é realizada por consulta a fornecedores que possuam
documentação em consonância à legislação vigente da área.
2.RESPONSÁVEIS: setor administrativo; coordenação executiva; coordenadores de áreas
3. FORMA DE COTAÇÃO: Deverão ser realizadas três cotações, as quais serão encaminhadas
ao setor administrativo. Em seguida cabe ao Responsável pelo setor analisar as cotações,
escolhendo o melhor local para a compra, levando em consideração valor e qualidade.
a) Na hipótese de necessidade de compra emergencial, a mesma poderá ser efetivada com
apenas um fornecedor, desde que autorizado, por escrito, pela Coordenadora Geral e
Coordenadora de Finanças da instituição;
b) Havendo apenas um fornecedor do item necessário a compra poderá ser efetivada com
a autorização, por escrito, da Coordenadora Geral e da Coordenadora de Finanças.
4. COMPRA : Após a análise das cotações, o Responsável pelo setor entra em contato com
o fornecedor que ofertou o produto referido em menor preço e efetiva a compra, solicitando
os documentos fiscais necessários e realizando o pagamento.
5. VERIFICAÇÃO DO PRODUTO ADQUIRIDO : No ato do recebimento dos produtos adquiridos,
o Responsável pelo setor administrativo, de posse do pedido de compra enviado
anteriormente ao fornecedor, confere a mercadoria e a libera, somente se esta estiver de
acordo com as especificações, caso contrário, deverá devolvê-la e solicitar uma reposição.

