
 

Política de Movimentação Interna Digix  

 

1. Objeto 

Proporcionar aos colaboradores e gestores da Digix um processo de movimentação interna mais assertiva, 
destinadas às vagas divulgadas pela empresa a serem ocupadas, exclusivamente, na sede da Digix, trazendo 
informações relevantes para a tomada de decisão e que seja um processo claro e alinhado, dando oportunidades 
iguais para todos os colaboradores. 
 

2. Abrangência  

Aplica-se a presente política a todos os colaboradores da Digix, aqui compreendidos os contratados por prazo 
indeterminado, não abrangendo, desta forma, os colaboradores contratados por prazo determinado, estágio ou 
contrato de aprendizagem. 

3. Dos tipos de movimentação 

3.1. Movimentação horizontal: Ocorre através da movimentação lateral dos colaboradores dentro da Digix. Pode 
acontecer através da criação ou extinção de departamentos ou reestruturação da empresa que pode provocar a 
realocação de pessoas dentro da mesma posição hierárquica. Mudança de departamento, alteração de função e 
adequação de cargo, caracterizam este tipo de movimentação. Nos casos em que o novo cargo tenha 
remuneração superior, fica garantido ao colaborador a adequação salarial, do contrário, se igual, não haverá a 
adequação, assegurado em todos os casos, que o colaborador não terá prejuízos.  
3.2. Movimentação vertical: É o movimento vertical de uma pessoa para um nível mais elevado dentro da mesma 
posição na empresa. Quando se recebe uma promoção, recebe também uma recompensa adicional no salário. A 
mudança salarial e de nível de responsabilidades são característicos desse tipo de movimentação. 
3.3. Movimentação diagonal: É a movimentação horizontal junto com a movimentação vertical. Um exemplo disso 
é o colaborador que antes Analista assume a nova posição de Gerente, neste caso além da recompensa salarial 
ele pode ou não ser transferido para outra área. O que caracteriza este tipo de movimentação é a mudança 
hierárquica. 

 

4. Do procedimento e Modalidades 

4.1. Recrutamento Interno ou Misto: ocorre quando o colaborador demonstra interesse em participar do 
processo seletivo para vaga aberta pela Digix. 

4.1.1. O colaborador deve manifestar seu interesse ao RH, no seguinte e-mail: talentos@digix.com.br; 
4.1.2. O RH comunica a Gestão da empresa e segue com o processo seletivo, que consiste em: 
a) Atualizar os testes comportamentais se necessário; 



 

 
 

b) Participar do processo seletivo com os demais candidatos se necessário. Este processo consiste em: 
Avaliação comportamental; avaliação técnica; conversa final com futuro time, RH e a gestão da Digix.  

4.1.3. O Colaborador aprovado no processo seletivo decidirá junto com o Gestor da Digix e, se necessário com 
o cliente, a data da mudança, devendo comunicar ao RH.  
4.1.4. O Colaborador reprovado no processo seletivo receberá do RH o feedback do processo seletivo, junto 
com um apontamento dos pontos de melhoria. 

 
4.2. Recrutamento por Iniciativa da Digix: ocorre quando a Digix convida um colaborador para assumir uma nova 
posição.  
4.2.1. Para os colaboradores da sede: 

4.2.1.1. Os Gestores da empresa, diretos ou não, ao enxergar potencial no colaborador para que assuma uma 
nova posição, deve solicitar ao RH o panorama do colaborador, que é constituído por: 
a) Perfil comportamental de grupo e individual; 
b) Matriz de competência, para alinhamento de necessidades colaborador-candidato X vaga; e 
c) Avaliação de desempenho. 

4.2.2. Para os demais colaboradores, os Gestores da empresa, diretos ou não, deverão solicitar ao RH o 
panorama do colaborador, podendo, se necessário, ser realizado a atualização dos testes comportamentais e 
avaliação técnica.  
4.2.3. O Gestor da Digix dá início a análise de perfil e comportamento compatível com a nova posição, sendo o 
responsável pela tomada de decisão.   
4.2.4. O Gestor da Digix deve compartilhar a decisão com seu time e oficializar o convite ao colaborador, 
alinhando todos os pontos e expectativas do novo desafio. 
4.2.5. Em caso de aceite: O colaborador junto com a Gestão da Digix e, se necessário com o cliente, decidem a 
data da mudança e repassam ao RH.  

4.2.5.1. O Gestor da Digix que teve seu colaborador movimentado fica responsável por identificar a 
necessidade de substituição da vaga e deve encaminhar ao RH a solicitação de abertura de vaga. A decisão de 
quando o colaborador assume sua nova função deve estar alinhada à necessidade de reposição da vaga. 
4.2.6. Em caso de recusa: O colaborador permanece na função atual sem nenhum prejuízo. 

4.2.6.1. Caso o Gestor da Digix entenda necessário a ocupação da posição ofertada e recusada pelo 
colaborador, deve encaminhar ao RH a solicitação de abertura de vaga, conforme procedimento padrão já 
utilizado. 
 
 

5. Disposições Finais 

5.2. O colaborador aprovado para movimentação interna terá seu cargo alterado na mesma data da efetiva 
mudança para o novo setor ou departamento. 
5.3. Eventual alteração salarial está vinculada ao tipo de movimentação interna, considerando o novo cargo a ser 
assumido pelo colaborador, de forma que não ocorra nenhuma alteração lesiva no contrato de trabalho. 
 



 

 
 

5.4. A movimentação interna, exceto a vertical, será efetivada através de Termo Aditivo no Contrato de Trabalho, 
assegurando o mútuo consentimento das partes, e será solicitado pelo RH ao Departamento Pessoal. 
5.5. Todo colaborador que passar por movimentação interna, exceto a movimentação vertical, passará por 
período de avaliação de desempenho, de 30 e 90 dias, que tem por finalidade acompanhar o progresso do 
colaborador no novo ambiente de trabalho e trazer subsídios para o seu contínuo desenvolvimento no time e na 
Digix. 
5.6. As ausências ao trabalho em razão de participação no processo seletivo previsto no item 4.1. serão tratadas 
como faltas justificadas, mas não abonadas. 

5.6.1. Eventuais despesas (deslocamento, hospedagem, alimentação, etc) para participar do processo 
seletivo nesta modalidade são de exclusiva responsabilidade do colaborador-candidato. 

5.7. As ausências ao trabalho em razão de participação no processo seletivo previsto no item 4.2. serão tratadas 
como faltas justificadas e serão abonadas. 

5.7.1. Eventuais despesas (deslocamento, hospedagem, alimentação, etc) para participar do processo 
seletivo nesta modalidade serão integralmente custeadas pela Digix, por meio de reembolso ao 
colaborador-candidato, comprovadas através da apresentação de notas fiscais.  

 
Toda e qualquer situação não prevista nesta Política Interna, bem como eventuais casos omissos, serão 
decididos pelo Departamento de Recursos Humanos. 
 
 


