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Através deste Manual, queremos fornecer as orientações 

necessárias para que você se sinta bem por fazer parte da nossa 

equipe e lhe possibilitar o fácil acesso às informações sobre seus 

direitos e deveres, forma de conduta no trabalho e a quem 

procurar, em caso de dúvidas e sugestões. 

 

 

Agora, você faz parte da IDES e contamos com seu talento para 

sermos, a cada dia, a melhor instituição para se trabalhar. 

Bem-vindo(a) à IDES!



A Irmandade do Divino Espírito Santo – IDES  foi fundada em 1773. É uma organização católica, 

filantrópica, assistencial e sem fins econômicos, sediada em Florianópolis e gerenciada por uma diretoria 

voluntária, escolhida em eleição e renovada a cada dois anos. O Provedor é o principal representante 

desta diretoria. Os recursos financeiros da IDES são provenientes de doações de associados e da 

comunidade, termos de parceria com o poder público, eventos beneficentes, Festa do Divino Espírito 

Santo, bazar de produtos confeccionados pela equipe de voluntário(as), empresas e organizações que 

contratam jovens aprendizes e aluguéis de imóveis. 

Abrir portas, resgatar esperanças e encorajar crianças, adolescentes, jovens e suas respectivas 

famílias, para que sejam protagonistas de suas vidas, transformando a realidade e o meio em que 

vivem, a partir da promoção da cidadania e do desenvolvimento social. 

 Amor, Afeto e Dedicação.  

Responsabilidade Social. 

Trabalho Interdisciplinar.  

Ética, Transparência e Respeito.  

Por meio de uma gestão transparente 

e eficiente, a IDES pretende ser 

referência na Grande Florianópolis, em 

gestão de ONG´s e desenvolvimento 

de projetos sociais. 

Nossa História

Missão

Visão

Valores



O objetivo principal do trabalho é o desenvolvimento global do ser humano. 

A equipe da IDES atua de maneira interdisciplinar de forma a apoiar os beneficiados na efetivação da 

garantia de seus direitos, no desenvolvimento do seu papel de cidadãos conscientes  para a 

construção de um mundo melhor. 

O número de beneficiados por mês equivale a 800 famílias. Atende crianças, adolescentes e jovens de 

0 a 24 anos da Grande Florianópolis, através de três Núcleos. 

A sede da IDES  está localizada no centro de Florianópolis, onde funcionam o Lar São Vicente de 

Paulo, o Centro de Educação Infantil Girassol, pertencentes ao Núcleo da Infância, o Núcleo Formação 

e Trabalho e a Administração. No Bairro da Agronômica, funciona o  Núcleo Arte Educação. 

Objetivo

Capital Humano

Localização

Beneficiários



A IDES criou uma Comissão de Sustentabilidade que atua na disseminação da cultura sustentável 

entre seus stakeholders. Durante o ano, são realizadas várias ações. Eis algumas delas: Coleta seletiva 

de resíduos em todos os ambientes da instituição; campanha de substituição dos copos plásticos 

descartáveis por canecas de porcelana e copos retornáveis (deu-se redução e economia de 15 mil 

copos descartáveis/mês); participação no ReÓleo - Programa de Reciclagem do Óleo de Cozinha (o 

óleo é entregue à ACIF que nos dá, em troca, água sanitária e sabão em pasta e em pedra, que são 

utilizados na limpeza de nossas instalações); participação da brigada da esponja Terracycle – coleta 

de esponjas de cozinha (o resíduo é reciclado em vários produtos e a IDES recebe R# 0.02 por cada 

esponja reciclada); coleta de pilhas (produto composto por matérias que prejudicam a saúde e o meio 

ambiente, já que liberam metais pesados, como o chumbo, que chega ao lençol freático, aos córregos 

e aos riachos); coleta de garrafas PET (elas são aproveitadas na construção de eco pranchas, pufes, 

sofás e em objetos decorativos).  

Sustentabilidade

As ações da IDES estão inspiradas nos 17 Objetivos 
de Desenvolvimento Sustentável da 

ONU.  Também somos signatários do Movimento 
ODS Nós Podemos de Santa Catarina.



Lar São Vicente de Paulo - LSVP 

Faixa etária de 0 a 6 anos - 

Atendemos crianças encaminhadas 

pelo Juizado da Infância e da 

Juventude ou pelo Conselho Tutelar, 

como medida de proteção excepcional 

e provisória, por se encontrarem em 

situação de risco. 

 

Permanecem  no LSVP  enquanto 

aguardam decisão judicial que defina 

o encaminhamento para adoção ou 

retorno à família de origem, conforme 

o magistrado entender como melhor 

para a criança. 

Centro de Educação Infantil Girassol - CEIG 

Faixa etária de 1 a 5 anos e 11 meses -  Oferecemos 

atendimento integral na creche e pré-escola, complementando 

a ação da família e da comunidade. 

 

Desenvolvemos atividades diferenciadas e situações 

diversificadas. Desta forma, as crianças ampliam suas 

possibilidades de exercitar a autonomia e a liberdade. 

 NUI – Núcleo da Infância:



  

Faixa etária de 6 a 16 anos  -  Oferecemos 

atividades educativas, tendo a arte como 

norteadora em suas diversas expressões: 

dança, artes plásticas, música,  esportes, 

informática, bem como apoio pedagógico.  

Faixa etária de 14 a 24 anos - Temos por objetivo 

capacitar, inserir e acompanhar os adolescentes ao 

mercado de trabalho, proporcionando um 

processo de formação contínua, assegurando seus 

direitos trabalhistas e o exercício da cidadania de 

acordo com o que preconiza o Estatuto da Criança 

e do Adolescente. 

 

 NAE 
Núcleo Arte Educação

 NUFT 
Núcleo Formação 

 e Trabalho



1.  Manter a confidencialidade quanto às informações e atividades referentes ao trabalho, salvo 

expressa autorização em contrário dada pela Diretoria. 

2.  Zelar pela veracidade das informações veiculadas interna ou externamente pela entidade. 

3.  Não utilizar o poder inerente ao cargo ou função na obtenção de favores ou serviços pessoais de 

subordinados. 

4.  Não participar em transações e atividades que possam comprometer sua integridade profissional ou 

desabonar a sua imagem pública, bem como a imagem da IDES. 

5.  Exercer suas atividades profissionais com competência e diligência, buscando o aprimoramento 

técnico e a atualização permanente, devendo encorajar todos os envolvidos a adotar tal conduta. 

6.  Não aceitar nenhuma tarefa que não esteja qualificado a cumprir, na forma que melhor atenda aos 

interesses da IDES. 

7.  Não assumir posições ou emitir declarações que possam prejudicar os interesses, a competência 

técnica ou a reputação dos seus colegas de trabalho ou a instituição.  

8.  Não aceitar de fornecedores, beneficiários ou parceiros quaisquer tipos de ajuda financeira, 

gratificação, comissão, doação ou vantagens para si, seus familiares ou a qualquer pessoa.  

9.  Preservar o Patrimônio da IDES no que diz respeito às instalações, equipamentos, materiais, 

informações tecnológicas, estratégicas e facilidades operacionais. 

10.  Não utilizar recursos da IDES (materiais, tempo de trabalho, impressora, telefone etc) para atender a 

interesses particulares. 

11.  Utilizar o correio eletrônico e a internet para assuntos pertinentes ao trabalho, cuidando sempre da 

segurança da informação e não disseminar mensagens que possuam conteúdos ilegais, pornográficos, 

racistas e de cunho político. 

12.  O motorista, além da responsabilidade pelos danos causados aos veículos da IDES, responderá 

solidariamente pelos prejuízos ocasionados a terceiros, quando resultantes da imperícia de sua parte 

na condução do veículo, ou pelas infrações ao Código de Trânsito. 

Contrato de Trabalho



Na IDES, o contrato de trabalho é regido pela CLT e assinado no ato da admissão. O período de 

experiência é de 45 dias, prorrogáveis por mais 45. Neste período, será designado um padrinho para 

acompanhar seu ingresso, adaptação, apresentação na IDES, auxiliar  no processo de integração na 

equipe e adaptação inicial e para fornecer o suporte necessário. 

Durante o período de experiência, o desempenho será avaliado pelo respectivo gestor. Ao completar os 

primeiros 45 dias de experiência, o colaborador receberá o feedback sobre seu desempenho inicial, 

deixando claro os pontos que devem ser melhorados. 

Na data final da prorrogação de 45 dias de experiência, o gestor fará novamente uma avaliação do 

colaborador e, após o resultado, ocorrerá a prorrogação por tempo indeterminado ou rescisão do 

contrato de experiência.  

É dever de todos os colaboradores cumprir os horários de trabalho, 

sendo a assiduidade e a pontualidade pré-requisitos e fatores 

indispensáveis para a integração dentro dos princípios e da disciplina 

da IDES. 

O horário de trabalho será estabelecido de acordo com as 

conveniências de cada setor, podendo ser alterado, sempre que for 

preciso, conforme as necessidades da IDES.  

Práticas no trabalho

Jornada de Trabalho



Todos os colaboradores são obrigados a registrar o ponto. Este deve ser efetuado no momento em que 

o colaborador iniciar seu trabalho e ao término de suas atribuições, sendo imprescindível a realização 

do descanso intrajornada e o devido registro. Em caso de esquecimento do registro de ponto, o 

colaborador deve comunicar a seu gestor. Não comunicando, será considerado como ausência. 

A compensação de jornada, quando houver saldo positivo de horas, deverá acontecer durante a 

semana ou no mês em que elas ocorrerem. Além disso, a compensação deve limitar-se ao período 

semanal ou mensal e será computada dentro do período de 30 dias. O saldo negativo não compensado 

será descontado, ao final do mês. 

Controle de Frequência

Compensação de jornada

Faltas
Falta é a ausência do(a) Colaborador(a) durante o período normal de trabalho a que está 

submetido(a), classificada como abonada, justificada ou injustificada.

Falta abonada não implica em desconto do dia da falta, mas requer um comprovante legal: atestado 

médico, certidão de casamento, nascimento de filhos ou de óbito de parentes de primeiro grau, 

doação de sangue e trabalho eleitoral; e as autorizadas pela IDES, dentre outras.  

Falta justificada sem abono, implicará no desconto do dia da falta, mais o descanso semanal 

remunerado - DSR. 

Falta injustificada é a falta não prevista nos itens acima e permite desconto do dia da falta, mais o 

DSR e serão computadas para desconto nas férias.  



Tempo de dispensa concedida ao(à) Colaborador(a) por extenso e numericamente, a contar da data 

ou hora de atendimento. 

Local de atendimento médico hospitalar. 

Assinatura e carimbo do médico ou dentista que emitir o atestado. 

Código da doença ou da causa do afastamento. 

Ao retornar do afastamento por motivo de saúde superior a 30 dias deverá                        

 obrigatoriamente passar pelo médico do trabalho para exame de retorno ao trabalho.

Declarações médicas – será abonado somente o período da consulta. 

Será abonada a falta do(a) Colaborador(a) no caso de necessidade de consulta médica a 

dependente legal com até 14 anos de idade e sem limite de idade, quando se tratar de pessoa com 

deficiência, mediante comprovação por declaração médica. 

Em caso de doença, o(a) Colaborador(a) deverá apresentar ao Gestor ou à Gestão de Pessoas atestado 

médico, no prazo máximo de 48 horas, a contar de sua data de emissão, caso contrário, o afastamento 

será tido como injustificado e acarretará na perda do salário proporcional ao período de afastamento, 

refletindo também no descanso semanal remunerado. 

Os atestados médicos, para justificar faltas ao trabalho, deverão conter os seguintes elementos:  

-  

Atestados Médicos

Acidentes de Trabalho
Em caso de acidente de trabalho, o(a) Colaborador(a) deve comunicar a ocorrência imediatamente 

ao superior imediato e este informar à Gestão de Pessoas, mesmo que não apresente gravidade, a fim 

de serem tomadas providências que o caso exigir.  



Ao ser admitido(a) na IDES, várias informações são registradas no prontuário. Para o próprio benefício, 

o(a) Colaborador(a) deve comunicar qualquer alteração dessas informações, como mudança de 

endereço, estado civil, nascimento de filhos e conclusão de cursos (entregar cópia do certificado). 

O(a) Colaborador(a) deve estar atento à atualização da Carteira de Trabalho, pois ela reflete a vida 

profissional e pode ser útil a qualquer momento. 

Atualização de Dados Cadastrais

Férias

Salário

As férias serão concedidas pela IDES, nos 12 (doze) meses 

subsequentes à data em que o(a) Colaborador(a) for admitido(a). 

Poderá optar em converter 1/3 das férias em abono pecuniário. 

Ao entrar de férias, deverá deixar seu trabalho rigorosamente em 

dia, bem como orientar seu substituto(a) quanto à realização das 

atividades. 

O pagamento do salário é realizado através de depósito bancário, até o 5º dia útil do mês subsequente 

ao de referência. 

A IDES isenta-se do compromisso de fazer empréstimos e adiantar salários. 

Somente será efetuado o pagamento de hora extra quando o(a) Colaborador(a) for convocado(a) e 

autorizado (a) pelo seu gestor imediato. 

Serão descontadas do salário, além do que preveem as leis, todas as quantias equivalentes às 

penalidades impostas, aquelas correspondentes ao extravio de bens e materiais da IDES, confiados à 

guarda do(a) Colaborador(a), bem como os estragos de materiais, por ela(ela) ocasionado. 



O reajuste salarial acontece, anualmente, através de Acordo Coletivo entre sindicato patronal e dos 

colaboradores. A IDES pertence ao Sindicato dos Empregados em Entidades Culturais, Recreativas, de 

Assistência Social, de Orientação e Formação Profissional do Estado de Santa Catarina – SENALBA. 

Reajuste salarial

Décimo 
Terceiro Salário

Recibo de Salário

A IDES paga o décimo terceiro salário 

em duas parcelas, sendo a primeira 

parcela até o dia 30 de novembro e a 

segunda parcela  até o dia 20 de 

dezembro.  

O recibo de pagamento de salário permite a 

visualização dos valores referentes a créditos e 

descontos efetuados pela IDES.  É imprescindível 

assiná-lo todos os meses, em razão da 

obrigatoriedade de apresentação na prestação de 

contas. Estará disponível do 2º dia útil até o dia 10 

de cada mês. 



 A IDES proporciona aos seus Colaboradores(as) benefícios no sentido de lhes poupar- esforços e 

preocupações. São meios indispensáveis de suplementação e apoio, fornecidos ou financiados pela 

Instituição, a fim de promover a manutenção da forma de trabalho dentro de um nível satisfatório de 

motivação e produtividade: 

Plano de Saúde; 

Plano Odontológico; 

SESI Farmácia; 

ValeTransporte; 

Alimentação no local; 

Personal Card;

Vaga de estacionamento, conforme disponibilidade; 

Convênio SESC. 

Benefícios Sociais

Vale Transporte
Faz jus ao benefício o funcionário que utilize transporte público ou de concessão, excluído o transporte 

seletivo. Fica excluído dessa obrigação qualquer outro meio de transporte, seja coletivo especial ou 

mesmo de uso pessoal ou quando não se utiliza. O desconto será de 6% do salário nominal e o valor a 

integralizar será por conta da IDES, ficando o(a) Colaborador(a) obrigado(a) à devolução do cartão de 

Vale Transporte com o saldo remanescente, ao sair da IDES. 

Nos períodos de férias ou afastamento do trabalho, fica suspensa a concessão do benefício ao(à) 

Colaborador(a). 



A IDES dispõe de um refeitório próprio, onde é fornecida a alimentação aos 

(às) Colaboradores(as) por ela diretamente contratados. A concessão da alimentação se 

dá por intermédio do Programa de Alimentação do Trabalhador – PAT - no qual a IDES 

encontra-se regularmente inscrita, que através da Lei nº 8.860/94, §§ 3º e 4º, art. 458 da 

CLT, autoriza a entidade a descontar o valor de R$ 10,00 de  seus Colaboradores 

como subsídio. 

Alimentação no local

Uniforme e crachá de identificação

EPI 

Para as funções que exigem o uso de uniforme, este será fornecido ao(à) Colaborador(a) que deverá 

utilizá-lo completo, sendo a higienização da responsabilidade de cada um. 

O crachá de identificação funcional faz parte do uniforme e deverá ser usado de maneira visível, em 

todas as dependências da IDES. Em caso de quebra ou perda, deverá ser comunicada imediatamente 

à Gestão de Pessoas para as devidas providências, que poderá implicar na cobrança da 2° via. 

O EPI (Equipamento de Proteção Individual) é todo dispositivo ou produto, de uso individual utilizado 

pelo(a) Colaborador(a), destinado à proteção de riscos suscetíveis de ameaçar a segurança e a saúde 

no trabalho. Os EPIs serão fornecidos pela IDES, de acordo com as peculiaridades de cada atividade 

profissional. 

Cabe ao(à) Colaborador(a), quanto ao EPI, utilizá-lo apenas para a atividade que se destina; 

responsabilizar-se pela guarda e conservação do equipamento; comunicar qualquer alteração que o 

torne impróprio para o uso; cumprir as determinações do empregador sobre o uso adequado. 

O(a) Colaborador(a) que se recusar a usar o Equipamento de Proteção Individual estará cometendo ato 

faltoso que pode levar à suspensão, dentre outras sanções. 



O telefone e a internet devem ser utilizados 

para fins de trabalho. Evitar ao máximo 

o uso de internet em caráter particular 

(Facebook, e-mail pessoal, sites e outros). 

No caso do uso de telefone e celular 

particular, seja breve! 

Telefone e InternetConvenção 
Coletiva de Trabalho

Sigilo Desperdício de material

Está disponível na Gestão de Pessoas 

exemplar da Convenção Coletiva 

de Trabalho a todos(as) 

os(as) Colaboradores(as). 

Os assuntos e informações pertinentes ao seu 

trabalho e à IDES não devem ser divulgados a 

pessoas ou entidades estranhas. Cuidar para 

que os papéis e arquivos eletrônicos de seu 

trabalho fiquem bem guardados e não sejam 

retirados do local, sem a permissão de 

autoridade competente. 

O uso indevido e desnecessário de material 

implica em aumento de custos. Isto não é 

bom nem para o(a) Colaborador(a), nem para 

a IDES. Portanto, você deve utilizar 

adequadamente e racionalmente todos os 

materiais, ferramentas, impressos e 

suprimentos, evitando o desperdício. 



A IDES disponibiliza espaços de 

convivência para seus colaboradores. O 

local é destinado à interação 

de todos(as).  Foi criado com intenção de 

proporcionar um ambiente de 

descontração, descanso e bate-papo. Os 

mesmos permanecem abertos no horário 

das 11h30min às 14 horas. 

A transgressão de qualquer dispositivo 

previsto neste manual ou das normas instituídas 

pela Consolidação das Leis do Trabalho , 

implicará na aplicação criteriosa e justa da 

penalidade disciplinar cabível para cada caso. 

As penalidades disciplinares são: 

a)    Advertência verbal ou por escrito; 

b)   Suspensão; 

c)    Dispensa “por justa causa”. 

Espaços de convivênciaPenalidades

Canais de comunicação
A IDES pretende atingir seus objetivos mantendo boas relações de trabalho, por meio de 

compreensão, cooperação, harmonia e respeito em todos os níveis, sempre considerando os 

direitos e os deveres de cada parte. 

Portanto, assegura a cada Colaborador(a) o direito de solicitar ou sugerir soluções para 

problemas ou mal entendidos, a fim de melhorar as condições e as relações sociais no 

ambiente de trabalho. 

A IDES está à disposição para ajudar no que for preciso e prestar esclarecimentos sobre 

eventuais dúvidas. O(a) Colaborador(a) pode entrar em contato com o seu superior imediato, 

com a Gestão de Pessoas ou com a Coordenadoria Geral que estarão sempre à disposição 

para recebê-lo(a). 
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