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Licitações capacita colaboradores

Novos membros do CPDP se reúnem 
para início das atividades

Com o intuito de auxiliar os colaboradores 
do Hospital Escola da Universidade Federal 
de Pelotas (HE UFPel) a acompanharem os 
processos de compras da instituição, nesta 
terça-feira (3), a Unidade de Licitações do 
HE realizou uma capacitação sobre como 
acessar as propostas no Portal de Compras 
do Governo Federal, o ComprasNet. O curso 
foi oferecido nos turnos da manhã e tarde e 
contou com a presença de colaboradores de 
diversas áreas do hospital.

De acordo com o assistente administrativo, 

Na manhã de sexta-feira (06), os 14 novos 
membros do Comitê Permanente de Desen-
volvimento de Pessoas (CPDP) do HE toma-
ram posse e realizaram sua primeira reunião 
de trabalho. No encontro aproveitou-se a 
oportunidade para realizar a “passagem de 
bastão”, da composição anterior do comitê 
para a nova composição.

A coordenadora do comitê, Cristiane Pavia-
ni, presidiu o encontro que teve como princi-
pal objetivo, nesse primeiro momento, tratar 
sobre experiências e expectativas de seus 
membros. Em seguida, foi apresentado um 
breve apanhado sobre os objetivos e respon-

Hadrisson Cruz, com o acesso ao sistema, os 
colaboradores poderão acompanhar o anda-
mento dos processos de compras, bem como 
as propostas e documentações, em tempo 
real. “Isso dá autonomia às unidades e facilita 
o processo, evitando assim a excessiva troca 
de e-mails”, frisou.

Foram passadas orientações de acesso ao 
sistema, aos pregões e aos downloads das 
propostas e demais documentos anexados 
pelas empresas, formas de acesso e visuali-
zação das mensagens do chat em tempo real 
e de como responder à Unidade de Licitações 
quanto à análise das propostas. Também fo-
ram abordadas as orientações sobre a fase 
de julgamento das propostas e sequência de 
documentos no Sistema Eletrônico de Infor-
mações (SEI).

“Capacitar os demandantes favorece a 
celeridade dos processos, que é o principal 
objetivo do Pregão Eletrônico”, destacou o 
chefe da Unidade de Licitações, Rodrigo Leal.

Para aqueles que não conseguiram partici-
par da capacitação, ou para eventual consulta 
dos demais, os colaboradores podem acessar 
ao material com o conteúdo apresentado, en-
viado para o e-mail institucional.

sabilidades do comitê e um relatório de ativi-
dades desempenhadas pela gestão anterior, 
bem como abordados assuntos referentes à 
estrutura e funcionamento.

Cristiane destacou a importância do traba-
lho que o grupo anterior desenvolveu. “Eles 
foram extremamente comprometidos e en-
gajados com os propósitos do comitê e jus-
tos e éticos com todos os processos. Foi um 
período que exigiu uma dedicação imensa 
do grupo e todos se disponibilizaram de for-
ma surpreendente para atender à demanda”, 
acrescentou.

A coordenadora pontuou ainda a importân-
cia do comitê no apoio aos processos da área 
de Gestão de Pessoas. “A expectativa é que 
os membros se tornem uma extensão do ser-
viço de Desenvolvimento de Pessoas, pres-
tando auxílio e esclarecimentos aos colegas, 
nos processos ligados à área”, completou.

Membros: Jardel Pierre Mendes Alves, Eli-
sabete de Ávila Farias, Roberta da Cunha Du-
tra, Patrick Chaves de Sousa, Cristiane Pavia-
ni, Igor Barbosa Fernandes, Marcelo Zanusso 
Costa, Flávia Prietsch Wendt, Cryshna Leticia 
Kirchesch, Aline Augusta Medeiros Rutz, Luiz 
Otávio de Mello Fontoura, Amanda Thurmer 
Kuhn dos Anjos, Maiara Félix de Quadro e Ali-
ne Miranda da Silva.

Atenção Domiciliar
recebe capacitação

Durante dois dias, 2 e 3 de março, 
os profissionais da Unidade de Aten-
ção Domiciliar do HE participaram 
de capacitação de Suporte Básico 
de Vida. O objetivo foi de preparar 
os profissionais que prestam assis-
tência para eventuais situações de 
emergência, que possam vir a acon-
tecer durante o atendimento aos 
pacientes em internação domiciliar, 
em prol de uma melhor segurança ao 
público atendido.

“Foi muito importante essa capa-
citação, por ter sido uma demanda 
levantada pelos próprios colabora-
dores e pela necessidade de dar se-
gurança à equipe e usuários”, desta-
cou o chefe da Unidade, Renato Lins.

Atenção Domiciliar

O HE é um dos pioneiros em aten-
ção domiciliar, uma política prioritá-
ria do Ministério da Saúde, regula-
mentada pela Portaria nº 2.527 de 
outubro de 2011. Possui equipes 
multidisciplinares em atenção do-
miciliar através do Programa de In-
ternação Domiciliar Interdisciplinar 
(PIDI) desde 2005, tendo como pú-
blico alvo os pacientes oncológicos 
em cuidados paliativos. E o Progra-
ma Melhor em Casa conta com três 
equipes multidisciplinares de aten-
ção domiciliar (EMAD) e uma equipe 
multidisciplinar de apoio (EMAP), 
que atende pacientes com patolo-
gias diversas. A atenção domiciliar é 
política estratégica para o município, 
altamente impactante em indicado-
res como desospitalização e huma-
nização, atendendo cerca de 150 
pacientes ao mês.
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Auditório lotou no primeiro encontro do Curso de Gestantes do Hospital Escola.  Esta será a sétima 
edição do curso, quw é gratuito e aberto a toda comunidade.

 

 

Novos residentes são 
recebidos no HE

Vagas remanescentes de 
residência na área de
medicina veterinária

Na tarde do dia 2, 63 novos resi-
dentes participaram de acolhida no 
HE. Eles foram recepcionados pela 
superintendente do HE, Samanta 
Madruga, pela Gerente de Ensino e 
Pesquisa Beatriz Vogt e pela Gerente 
de Atenção à Saúde, Carolina Ziebell.

O evento de apresentação, que 
ocorreu durante toda a tarde, contou 
com a participação de profissionais 
da instituição, professores e precep-
tores, que abordaram temas como: 
funcionamento das Comissões de 
Residência, ética e condutas, inter-
nação e regulação, laboratório, far-
mácia e serviço social.

Para a Gerente de Ensino e Pes-
quisa, Beatriz Vogt, as acolhidas 
são momentos fundamentais para a 
chegada dos residentes, pois apre-
sentam um panorama geral de fun-
cionamento da instituição e algumas 
regras básicas que eles precisam se-
guir. “Nesse momento, eles recebem 
informações que serão importantes 
para tudo que irão vivenciar aqui 
dentro”, destacou.

Foi publicado, no dia 28, o edital 
para o preenchimento das vagas re-
manescentes da Residência em Área 
Profissional da Saúde da Universidade 
Federal de Pelotas (UFPel). São cinco 
vagas em diferentes áreas de concen-
tração, todas com dois anos de dura-
ção.

As inscrições devem ser realizadas 
exclusivamente via internet, pelo site 
http://novo.heufpel.com.br/coremu/ 
até o dia 13 de março. O processo 
seletivo será composto por prova ob-
jetiva – de caráter eliminatório e clas-
sificatório – e avaliação do currículo 
documentado – avaliação de caráter 
classificatório.

A prova objetiva terá duração de, no 
máximo, quatro horas e será realizada 
no dia 20 de março, das 9h às 13h, em 
local a ser publicado no site http://
novo.heufpel.com.br/coremu/.


