
	  
 
 

Instrução Técnica nº 03/2014 – ADM 
 

 
Estabelece norma de procedimentos para 

acesso ao prédio sede da POIESIS. 
 

 
 O Diretor Executivo e o Diretor Administrativo-Financeiro da POIESIS, 
no uso das suas atribuições estatutárias, aprovam a presente Instrução 
Técnica para os fins que seguem: 
 
 
1. DO OBJETO 

 
1.1. A presente instrução técnica tem por objetivo definir diretrizes 

e procedimentos de controle no acesso ao prédio administrativo da 
sede da Poiesis, situado na Rua Lubavitch, 64 - Bom Retiro, São 
Paulo. 
 
 

2. DO PÚBLICO ALVO 
 

2.1. Funcionário da Poiesis, prestador de serviços, beneficiário do 
Projeto Núcleo Luz e visitante que transitam pelo prédio sede da 
Poiesis. 

 
 

3. DO USO DO CRACHÁ 
 
3.1. Será identificado com crachá permanente e terá o acesso 

liberado ao prédio sede da Poiesis: 
 

a) Funcionário da Poiesis, independente da lotação. 
 

b) Prestador de serviços contratado pela Poiesis que 
rotineiramente acessa o prédio. 

 
c) Beneficiário do Projeto Núcleo Luz que rotineiramente 

acessa o prédio. 
 

3.2. É obrigatório o uso do crachá dentro do prédio sede da Poiesis. 
 

3.2.1. O funcionário da Poiesis terá seu crachá emitido no processo 
de admissão. 
 



	  
3.2.2. O prestador de serviços na sede da Poiesis terá seu crachá 

solicitado pelo gestor do contrato à área de Recursos Humanos 
da Poiesis. 
 

3.2.3. O beneficiário do Projeto Núcleo Luz terá seu crachá solicitado 
pelo coordenador artístico-pedagógico do projeto à área de 
Recursos Humanos da Poiesis. 

 
3.3. O crachá permanente deverá ser devolvido à área de Recursos 

Humanos no término do contrato de trabalho, da prestação de 
serviços ou vínculo à Poiesis. 

 
3.4. Situações de roubo, furto ou extravio de crachá deverão ser 

comunicadas imediatamente ao setor de Recursos Humanos, que 
providenciará um novo crachá. 

 
3.4.1. Nestes casos, um crachá provisório assumirá a função do 

crachá permanente até a confecção de um novo. 
 

 
4. DAS REGRAS DE ACESSO 

 
4.1. O funcionário da Poiesis terá livre acesso ao prédio mediante 

identificação por crachá. 
 

4.1.1. O funcionário sem crachá terá seus dados anotados na portaria 
e receberá um crachá provisório que deverá ser devolvido no 
final do dia. 

 
4.2. O prestador de serviços e o beneficiário do Projeto Núcleo Luz 

terão acesso ao prédio mediante identificação por crachá. 
 

4.2.1. O prestador ou beneficiário sem crachá terão seus dados 
anotados na portaria e receberão um crachá provisório que 
deverá ser devolvido no final do dia. 
 

4.2.2. O prestador de serviços substituto receberá crachá de 
“Prestador de Serviços” e deverá devolvê-lo à recepção quando 
sair do prédio. 
 

4.3. Para os demais casos o acesso será realizado mediante 
cadastro na recepção e liberação pelo funcionário visitado.  

 
4.3.1.  Estes receberão um adesivo com identificação de “Visitante”. 

 
4.3.2.  O funcionário que autorizou o acesso será responsável pelo 

 visitante durante a sua permanência nas dependências da 
Poiesis. 
 



	  
4.4.  São considerados documentos válidos para o controle de 

acesso. 
 

a) RG (Registro Geral/carteira de identidade); 
b) CPF (Cadastro de Pessoa Física); 
c) CNH (Carteira Nacional de habilitação); 
d) Boletim de ocorrência de roubo ou perda de 

documento; 
e) Carteira de Registro Profissional (OAB, CREA, CRM, 

entre outros); 
f) Carteirinha Estudantil. 

 
 
 
 
 
 
 

 
APROVAÇÕES 
 
 
 
 
Diretor Executivo:                         Diretor Administrativo/Financeiro: 
 
 
 
 
____________________________   ____________________________ 
 

 
Data: ___/___/___     Data: ___/___/___ 


