Política Institucional de Gestão de Pessoas
1.

Esta política estabelece diretrizes aplicadas à gestão de pessoas no Sicoob.

2.

A gestão de pessoas do Sicoob está baseada no modelo de gestão por
competências e direcionada a soluções que proporcionem condições para
identificar, desenvolver e reter pessoas que agreguem valor e gerem resultados
sustentáveis ao negócio.

3.

O modelo de gestão por competências está vinculado ao direcionamento
estratégico do Sicoob e abrange competências organizacionais e profissionais.

4.

A gestão de desempenho dos empregados é realizada de forma contínua, por
meio de instrumentos de avaliação padronizados, e está orientada para o
desenvolvimento de competências profissionais e de resultados que contribuem
para o alcance dos objetivos do Sicoob.

5.

O Sicoob investe e incentiva a qualificação profissional dos empregados,
promovendo o aperfeiçoamento contínuo e a excelência operacional.

6.

O Sicoob busca atrair e identificar pessoas no mercado que estejam em
consonância com os princípios e valores do cooperativismo para facilitar a
adaptação à cultura do Sicoob.

7.

As metodologias de progressão de carreira e remuneração estão baseadas no
princípio da meritocracia, sendo a forma pela qual os empregados são
reconhecidos por suas entregas e capacidades profissionais.

8.

O Sicoob mantém-se atualizado com relação às melhores práticas de gestão de
pessoas e incentiva os empregados a manterem estilo de vida sustentado em
hábitos saudáveis e ambientalmente seguros.

9.

A promoção da segurança e da saúde ocupacional dos empregados do Sicoob é
realizada com foco na prevenção de riscos e de doenças ocupacionais,
atendendo aos requisitos legais e regulamentares.

10. O Sicoob valoriza o bem-estar no trabalho e incentiva a interação e a cooperação
entre os empregados, a fim de promover um ambiente de trabalho ético, produtivo
e com capacidade de inovação contínua.
11. Complementam esta política e a ela se subordinam todas as normas e
procedimentos operacionais que regulam a gestão de pessoas no âmbito das
entidades do Sicoob.
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