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Plano de Desenvolvimento do HE
é apresentado aos colaboradores

Foram apresentadas aos colaboradores, na 
última quinta-feira (11), as ações definidas no 
Plano de Desenvolvimento da Unidade (PDU) 
no âmbito do Hospital Escola (HE). Ele con-
templa ações de diversas áreas e será execu-
tado nos próximos dois anos.

O chefe da Unidade de Planejamento do 
HE, Mauro Calderipe, apresentou o PDU e 
destacou que ele é regido por cinco temas: 
infraestrutura, assistência à saúde, gestão 
acadêmica, processos administrativos e ges-
tão de pessoas. “Entre as tarefas previstas 
para serem realizadas, foram selecionadas 
cem ações com prazos, responsáveis e prio-
ridades definidas. Dentre essas ações, boa 
parte delas não dependem de recursos finan-
ceiros para execução. Isso é extremamente 
importante quando se trata de planejamen-
to”, comentou.

Em setembro de 2018 foi apresentada à 
comunidade do HE a etapa analítica. A par-
tir desta apresentação, foi constituída a co-
missão responsável pela elaboração da eta-
pa propositiva do PDU. “Historicamente, as 
ações de planejamento eram propostas pela 
Reitoria e executadas pelas unidades acadê-
micas e administrativas, então como propos-
ta efetiva de inversão desta metodologia, o 
planejamento foi realizado da base para o 
topo, ou seja, os objetivos estratégicos, táti-
cos e operacionais foram definidos a partir 
dos colaboradores do HE, que encaminharam 
as sugestões de planejamento à comissão do 
PDU. Nos meses de novembro e dezembro de 
2018 foram realizados os encontros com as 
equipes administrativas, assistenciais e de 
ensino, onde foram captadas as solicitações, 
necessidades e sugestões de planejamento”, 
afirmou Mauro. Essa etapa foi finalizada no 
mês de dezembro e resultou no recebimento 
de cerca de 300 sugestões de melhorias, que 
foram triadas e classificadas pela comissão.

Em janeiro de 2019 foi consolidado o qua-
dro lógico de ações a serem executadas nos 

próximos dois anos, tendo estas, cinco temas 
norteadores: Avaliar contrato de terceiros; 
qualificar e implementar processos adminis-
trativos, assistenciais e de ensino; viabilizar 
estrutura física própria; gerir e desenvolver 
de forma unificada os trabalhadores do HE e 
Integrar processos com à UFPel.

No que tange à avaliação de contratos, 
Mauro destacou o término do contrato nº 50, 
firmado com a Fundação de Apoio Universitá-
rio (FAU). “Ao assumir a gestão em 2017, o HE 
tinha a FAU como protagonista nos processos 
administrativos e até mesmo assistenciais no 
hospital. Tínhamos apenas quatro contratos 
firmados com a UFPel”, acrescentou.

Em fevereiro deste ano, o HE passou a con-
tar com mais de 40 contratos regidos sob a 
ótica pública. “Além de sermos um hospital 
100% SUS, passamos ser também um hos-
pital 100% público. Estamos iniciando uma 
nova etapa que é a renovação dos contratos, 
em que eles serão avaliados e renovados de 
acordo com as necessidades”, completou.

O Pró-Reitor de Planejamento da UFPel, 
Otávio Peres, destacou que o HE faz parte 
desse momento de gestão planejada. “Assim 
como a UFPel tem o PDI, o HE tem o PDU, que 
integra um novo ciclo de planejamento des-
centralizado, coletando as demandas demo-
craticamente”, afirmou Otávio. 

O monitoramento e suporte na execução 
das tarefas será realizado através da Unidade 
de Planejamento, que irá promover reuniões 
com os gestores envolvidos em cada ativida-
de. A publicidade do andamento do PDU será 
feita através da página do HE, pelo sistema 
Redmine. “Nele poderá ser verificado o an-
damento das ações, percentual de execução, 
bem como as considerações que foram feitas 
pelos responsáveis. É fundamental o envolvi-
mento de todos para o sucesso da execução 
das ações, tendo em vista que as solicitações 
são oriundas dos colaboradores e serviços”, 
finalizou Mauro.

 

Inicia período de vaci-
nação contra H1N1 para 
os colaboradores do HE

Iniciou nesta quarta-feira (24) a 
Campanha de Vacinação contra a 
gripe H1N1 no HE. Para se vacinar, 
o colaborador deve comparecer nos 
locais e horários indicados, portando 
o cartão de vacinação. As vacinas se-
rão aplicadas pelo serviço de Saúde 
Ocupacional e Segurança do Trabalho 
(SOST).

De 24 a 26 de abril, a vacinação 
acontecerá na sala ao lado da Sala 
de Recreação da Pediatria do HE, das 
9h30min às 12h30min, das 14h às 
18h e das 19h às 22h. No dia 29, o 
SOST estará na sala de reuniões da 
Unidade de Hematologia e Oncolo-
gia do HE, das 9h às 11h40min e das 
13h30min às 16h30min. E a partir de 
30 de abril, as vacinas serão ofereci-
das diretamente no SOST, localizado 
no prédio administrativo do HE, rua 
Marcílio Dias, 939, de segunda à sex-
ta-feira, das 8h30min às 11h40min e 
das 13h20min às 16h40min. 

A campanha
A Campanha Nacional de Vacinação 

contra a Influenza começou no dia 10 
de abril em todo o país. O Ministério 
da Saúde, pretende vacinar 58,6 mi-
lhões de pessoas até 31 de maio.

Iniciou nessa segunda-feira (22), o 
período de vacinação para os traba-
lhadores de saúde. A meta do MS é 
vacinar pelo menos 90% de cada um 
dos grupos prioritários. A escolha dos 
grupos que receberão a vacina segue 
recomendação da Organização Mun-
dial de Saúde (OMS). Essa definição 
também é baseada em estudos epi-
demiológicos e no comportamento 
das infecções respiratórias, que têm 
como principal agente os vírus da 
gripe.
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Na última quinta-feira (18), o Hospital Escola recebeu 4,7 mil peças de enxovais e fraldas 
infantis. Os itens foram doados pelo grupo de voluntárias Mães Cristãs, que ajudam recém-
-nascidos há mais de 80 anos, em Pelotas.
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Ebserh publica nova 
norma para progressão 

dos colaboradores

A Diretoria de Gestão de Pesso-
as (DGP) da Empresa Brasileira de 
Serviços Hospitalares (Ebserh) pu-
blicou, na última sexta-feira (12), a 
nova norma de progressão para os 
empregados da Rede. As alterações 
da normativa levaram em conside-
ração as sugestões levantadas nas 
oficinas realizadas nos meses de 
abril e maio de 2018, tanto na sede 
quanto em 32 hospitais, com a par-
ticipação de aproximadamente 1 
mil empregados.

Dentre as principais mudanças 
estão alterações nos critérios de 
elegibilidade; na forma de pontu-
ação dos critérios de qualificação 
profissional – com a inclusão de al-
guns subcritérios; na metodologia 
de avaliação para a progressão por 
mérito; e na classificação dos em-
pregados na Progressão Horizontal 
e na Progressão Vertical.

De acordo com o diretor de Ges-
tão de Pessoas, Rodrigo Barbosa, 
esse trabalho vai ao encontro dos 
interesses dos colaboradores da 
Rede Ebserh. “É uma mudança jus-
ta porque elimina distorções entre 
empregados. Também é necessária 
pois contribui para o amadureci-
mento da empresa ao reconhecer 
atividades institucionais anterior-
mente não incluídas”.

Com modificação do critério de 
pontuação da qualificação profis-
sional, foi prorrogado o prazo para 
a atualização do Banco de Talentos 
pelos empregados. Um novo crono-
grama será publicado e divulgado 
posteriormente. A norma revisada 
foi aprovada pela Diretoria Execu-
tiva e encontra-se disponível na 
intranet.

Conforme o cronograma, divulga-
do pela DGP, os colaboradores têm 
até o dia 31 de maio para realizar 
o cadastramento de Qualificação 
Profissional no Banco de Talentos. 
Até 12 de julho, será o período de 
validação dos documentos pelo 
Serviço de Desenvolvimento de 
Pessoas (SPD) e de 15 de julho a 23 
de agosto, a análise da Qualificação 
Profissional pelo Comitê Permanen-
te de Desenvolvimento de Pessoas. 

A publicação do resultado preli-
minar da Progressão Vertical deve 
ser realizada no dia 3 de setembro. 
Após essa data, haverá a análise de 
recursos interpostos. A divulgação 
do resultado final está prevista para 
o dia 30 de setembro.


