RELATÓRIO EXECUTIVO N° 001/14
29ª REUNIÃO DE DIRETORIA GERIR/HUGO

Data: 14/01/2014
Horário: 10h
Presentes: Sr. Adilson Usier Leite (Superintendente Executivo – GERIR), Dr.
José Mario Teles (Superintendente Técnico – GERIR), Dr. Ciro Ricardo Pires de
Castro (Diretor Geral - HUGO), Dra. Neusilma Rodrigues (Diretora do
Departamento de Enfermagem – HUGO), Sra. Nádia Gonçalves (Assistente
Técnica – GERIR/HUGO).

PAUTA

1º Informes:
Informes Gerais
1.1 Serviço de Endoscopia
1.2 – Profissional Hematologista
1.3 – Processo Seletivo Interno

2º Pontos de Pauta:
2.1 – OPME e Serviço de Ortopedia
2.2 – Enfermarias do Térreo
2.3 – Comunicação Social

Resumo Executivo
Dr. Ciro Ricardo (Diretor Geral – HUGO) inicia a reunião e abre espaço para os
informes. Em seguida, se inicia a discussão da pauta e são deferidos alguns
encaminhamentos.
1º Informes:
Informes Gerais
1.1 Serviço de Endoscopia
Dr. Nasser coloca a situação de fim de contrato do Dr. Rodrigo, bem como, a
situação do Dr. Hélio, pois ainda não é certo se o mesmo irá se aposentar.
Enfatiza a necessidade de dois médicos para que o serviço de endoscopia
funcione em dois turnos.
Dr. Ciro e Dra. Neusilma reafirmam que o Dr. Rodrigo é um ótimo profissional,
e que o mesmo garante a resolubilidade do serviço, de forma que não
poderíamos perdê-lo.
Encaminhamento:
Sr. Adilson informa que, devido à necessidade, novo contrato poderá ser
firmado.

1.2 – Profissional Hematologista
Dr. Nasser comunica a situação do hematologista, que se encontra em período
de sucessivas férias e licenças. Desse modo, o HUGO está sem hematologista.
Informa que, por solicitação, foi indicado um, no entanto, com a ideia da
terceirização não sabe ao certo como proceder.
Encaminhamento:
Sr. Adilson informa que o Hemolabor demonstrou interesse, no entanto é
apenas um candidato. Afirma ser necessário estudar a proposta, bem como, a
abertura para concorrência de preços.

1.3 – Processo Seletivo Interno
Dra. Neusilma comunica sobre o processo seletivo interno para enfermeiro, que
acontecerá com aproximadamente 15 candidatos, com prova escrita e posterior
avaliação de função.

2º Pontos de Pauta:
2.1 – OPME e Serviço de Ortopedia
Dr. Nasser refere preocupação com o limite de solicitações mensais de OPME.
Sr. Adilson afirma ser importante conversar sobre o assunto com a chefia do
serviço responsável pelas solicitações.
Dr. Ciro acresce sobre o funcionamento do serviço de ortopedia como um todo,
e sugere reunião de planejamento.
Encaminhamento:
Sr. Adilson concorda em convidar Dr. Gomide para a próxima reunião.
2.2 – Enfermarias do Térreo
Sr. Adilson coloca a possibilidade de equipe para cuidar das enfermarias do
térreo.
Dr. Nasser informa que Dr. Lúcio entrou hoje, e já agendou cirurgias para
desenrolar o serviço.
2.3 – Comunicação Social
Sr. Adilson coloca que a comunicação questionou a ausência de repasse de
informações.
Dr. Ciro afirma que está sempre disponível. Reafirma a importância de se
documentar tudo.
Encaminhamento:
Agendar reunião com a comunicação para a próxima terça-feira.

Goiânia, 14 de janeiro de 2014.

