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Dirigentes do Hospital Municipal de Santarém Dr. Alberto 

Tolentino Sotelo (HMS) e Unidade de Pronto Atendimento – UPA 

24h de Santarém (UPA). 

 

 

 

 

DIRETORIA GERAL DO HMS E UPA 

 

Karla Adriane Figueiredo Cajaíba 

E-mail: diretoriaadm@santarem.institutomaissaude.org.br 

Telefone: (71)9 8132-1716 

Provento Mensal: R$ R$ 16.000,31 

 

 

Competências: 

 

 Administrar o Hospital, assegurando a regularidade de seu 
funcionamento, mediante as responsabilidades contratuais 

estabelecidas e de acordo com regulamentos, regimentos, 

procedimentos de gestão e instruções de trabalho;  

 Dirigir, planejar, organizar e controlar as atividades fins 
da empresa;  

 Implementar as Políticas dos recursos financeiros, humanos 
e administrativos, estruturando, racionalizando, adequando, 

desenvolvendo e gerenciando os serviços e o planejamento 

estratégico, identificando oportunidades, avaliando a 

viabilidade e recomendando e administrando os recursos, 

ações e projetos para melhoria nos resultados.  

 Conhecer, praticar e fazer cumprir a missão, visão e 

princípios do ISMS  

 Conhecer, aplicar e fazer cumprir a legislação vigente, 
trabalhista ou de outra natureza pertinentes à área de 

atuação, mantendo-se atualizado em relação às exigências 

legais, interagindo com as demais áreas da empresa para 

adequação e fortalecimentos das interações de processo. 

 Conhecer, aplicar e fazer cumprir a legislação vigente, 
trabalhista ou de outra natureza pertinentes à área de 

atuação, mantendo-se atualizado em relação às exigências 

legais, interagindo com as demais áreas da empresa para 

adequação e fortalecimentos das interações de processo.  

 Conhecer, praticar e fazer cumprir normas e procedimentos 
internos, bem como a política preestabelecida pelo ISMS 

seguindo os regulamentos registrados no Manual de Gestão e 

Manual do Colaborador, as instruções de trabalho e 

orientações fornecidas pelo superior imediato.  
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 Conhecer, praticar e fazer cumprir às normas de segurança 
e higiene, com base nas instruções e treinamentos realizados 

pelo SESMT para garantia da qualidade de vida no trabalho e 

condições ambientais favoráveis. 

 Responsabilizar-se e comprometer-se pelo bom ambiente de 
trabalho, de modo que todos possam participar e contribuir 

para otimizar os resultados propostos; 

 Prestar atendimento de excelência comprometida com a 

Segurança, Humanização, Qualidade e Ética, realizando as 

atividades correlatas e inerentes ao cargo exercido, 

conforme processos, fluxos e instruções orientadas e/ou 

solicitadas pelo superior imediato, garantindo a qualidade, 

segurança do trabalho e meio ambiente, de forma a contribuir 

para a valorização das pessoas, otimização de processos e o 

pratica da responsabilidade social; 

 Convocar, acompanhar e participar de treinamento, 

comissões, reuniões, palestras e seminários internos e 

externos, atendendo orientações ou solicitações efetuadas 

pelo superior imediato, buscando o conhecimento e/ou 

especialização de assuntos inerentes ao negócio da empresa, 

a área de atuação ou cargo exercido, bem como aprimoramento 

e atualização técnica, visando o desenvolvimento 

profissional e pessoal; 

 Zelar pela conservação do patrimônio da empresa, 

confidencialidade de informações, ações, projetos e decisões 

estratégicas, prevenindo riscos de qualquer natureza e 

mitigando seus efeitos; 

 Administrar recursos materiais, físicos e orçamentários, 
assegurando a regularidade de seu funcionamento, mediante o 

atendimento as responsabilidades e metas contratuais.  

 Implementar o planejamento estratégico, visando a assegurar 
o seu desenvolvimento e o cumprimento da missão da empresa. 

 Coordenar a execução dos respectivos planos de ação, 

visando otimizar os esforços para a consecução dos objetivos 

da empresa  

 Identificar oportunidades, avaliar a viabilidade e fazer 
recomendações sobre novos investimentos, aplicação de 

recursos ou desenvolvimento de ações e processos.  

 Manter contatos com os demais diretores para discutir 

resultados e identificar oportunidades de ampliação ou 

melhoria nos serviços prestados ou solução de eventuais 

problemas contratuais ou operacionais, fixar metas, definir 

plano de ação, visando a manter a satisfação do cliente e 

projetar uma imagem positiva da empresa no mercado. 

 Conduzir os processos de mudanças na cultura da 

organização, visando conquistar o engajamento de todos os 

seus integrantes e garantir a consolidação de uma cultura 
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organizacional orientada para a contínua busca da qualidade 

e de altos padrões de desempenho individual e coletivo.  

 Representar o Hospital frente os poderes governamentais, a 
comunidade e suas lideranças, expondo e debatendo, com elas 

a assistência prestada, sua demanda e necessidades, os 

programas em curso, as expectativas emergentes, os atos 

legais em vigor e a tendência do mercado, visando a 

harmonizar esforços que se traduzam em benefícios para os 

clientes, o mercado e a comunidade em geral.  

 Analisar e aprovar promoção de eventos e campanhas e 

divulgação de ações e projetos em meios de comunicação, 

visando preservar a imagem da empresa. 

 Acompanhar, delegar e analisar a prestação de resultados 
mensais, conforme exigências contratuais e padrões 

estabelecidos pela contratante  

 Oferecer condições, assegurar e apoiar o desenvolvimento 
aos trabalhos das comissões legais e contratuais.  

 Manter em dia os registros e alvarás das atividades que 
exigem essa providência  

 Participar das reuniões de prestação de contas com a 

diretoria da sede  

 Manter contato constante com os responsáveis diretos das 
atividades administrativas do hospital e avaliar 

periodicamente o desempenho dos mesmos, visando a maior 

exatidão possível, compatibilizando finalidades e resultados  

 Organizar, comandar, coordenar e controlar as atividades 
de cada unidade 

 Conferir as informações que são levantadas pela unidade 
para a composição da prestação de contas mensal, a fim de 

que não contenham nenhuma correção, conforme exigências 

contratuais e padrões estabelecidos pela instituição;  

 Planejar e orientar o uso adequado as áreas físicas, 

ligadas a administração, opinando sobre modificações 

necessárias  

 Preparar o expediente, relativos às áreas sob sua 

coordenação, as informações diárias e/ou mensais e coligir 

os dados que os diretores necessitem para a tomada de 

decisões;  

 Convocar e presidir reuniões semanais, transcrevendo em 
ata as decisões;  

 Exigir que todos os setores que tenham Manual de normas e 
rotinas, Instrução de Trabalho, Protocolos e Indicadores de 

desempenho, equipe capacitada e a emissão de RACQ – Relatório 

Análise Crítica da Qualidade.  

 Estabelecer e avaliar sistemas de controle de pessoal, 
materiais e equipamentos;  
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 Planejar as atividades administrativas, visando a 

satisfação das necessidades básicas dos usuários, 

identificando-as, qualificando-as e distribuindo-as, 

conforme as equipes, turnos e horários pré-definidos pela 

instituição; 

 Manter sistemas de avaliação contínua, através da 

elaboração de instrumentos próprios, visando medir o 

desempenho da equipe administrativa e qualidade dos serviços 

prestados aos usuários;  

 Realizar as demais atividades inerentes ao cargo; 
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Dirigentes do Hospital Municipal de Santarém Dr. Alberto 

Tolentino Sotelo (HMS) e Unidade de Pronto Atendimento – UPA 

24h de Santarém (UPA). 

 

 

 

GERÊNCIA ASSISTENCIAL 

 

Joycineia de Assunção Nobre 

E-mail: coordenacaogeral@santarem.institutomaissaude.org.br 

Telefone: (93) 9.9145-3440 

Provento Mensal: 6.000,00 

 

 Conhecer e divulgar a missão, visão, valores e políticas 
internas da Unidade de Saúde;  

• Conduzir a elaboração e implementação dos planos 

estratégicos e operacionais, em todas as áreas visando a 

assegurar o seu desenvolvimento, crescimento e continuidade 

em conjunto com as demais coordenações assegurando a 

segurança do paciente.  

• Definir as políticas e objetivos específicos de cada área, 

coordenando a execução dos respectivos planos de ação, 

facilitando e integrando o trabalho das equipes, visando a 

otimizar os esforços para a consecução dos objetivos da 

instituição;  

• Cumprir e fazer cumprir os regimentos internos; 

• Organizar, comandar, coordenar e controlar as atividades 

da Unidade de Saúde;  

• Divulgar aos colaboradores e demais profissionais o 

Organograma, Missão, Visão e Valores da instituição;  

 Organizar e planejar a entrega dos relatórios de metas 
contratuais;  

• Conduzir os processos de mudanças na cultura da 

organização, visando conquistar o engajamento de todos os 

seus integrantes e garantir a consolidação de uma cultura 

organizacional orientada para a contínua busca da qualidade 

e altos padrões de desempenhos individual e coletivo;  

• Acompanhar a elaboração e controle de documentos e 

relatórios para prestação de contas, conforme exigências 

contratuais e padrões estabelecidos em contrato e normas 

administrativas;  

• Manter em dia os registros, licenças e alvarás dos serviços 

que exigirem essa providência;  

• Participar das reuniões do corpo clínico e outros 

profissionais discutindo a qualidade da assistência, as 

necessidades dos serviços e os programas de melhoria do 

desempenho profissional de cada serviço;  
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• Representar a Unidade de Saúde perante a comunidade e suas 

lideranças, debatendo, com elas, a assistência prestada.  

• Promover, orientar, incentivar e apoiar atividades de 

ensino e pesquisa, bem como participação no programa de 

educação permanente da instituição;  

• Incentivar o trabalho em equipe visando a harmonia, ética 

e cooperação no trabalho; 

• Convocar e presidir reuniões periódicas com a equipe 

prestando esclarecimentos em relação à conduta em assuntos 

administrativos, educacionais e preventivos envolvendo a 

diretoria médica e coordenação multidisciplinar sob sua 

responsabilidade;  

• Apoiar e validar decisões de gestão da coordenação 

multidisciplinar;  

• Manter constante relacionamento com os responsáveis 

principais dos serviços, em especial equipe médica e de 

enfermagem para resolução imediata dos problemas 

assistenciais; 

• Administrar e avaliar periodicamente a performance da 

equipe assistencial da unidade;  

• Assegurar que os colaboradores e profissionais trabalhem 

com segurança;  

• Orientar a elaboração, análise e validação dos indicadores 

de qualidade sobre os serviços em conjunto com as demais 

supervisões;  

• Realizar atividades administrativas relativas ao cargo 

como digitação de documentos, elaboração de relatórios 

gerenciais, pareceres, estatísticas;  

• Zelar pela conduta ética geral dos profissionais, visando 

à integração da Comissão de Ética Médica e de Enfermagem, 

bem como demais áreas: administrativas, técnicas e de apoio;  

 Garantir a disponibilidade de serviços de assistenciais 
para todos os setores da Unidade, bem com sua qualificação 

conforme os critérios e conformidade com o Regulamento do 

Exercício Profissional;  

• Acompanhar, divulgar o planejamento estratégico da 

Instituição; 

• Estruturar, organizar, coordenar, supervisionar e orientar 

a unidade sob sua responsabilidade, visando unificar e 

sistematizar a assistência, a fim de assegurar assistência 

adequada aos pacientes;  

• Acompanhar a evolução dos indicadores, tomando ações 

corretivas se necessário;  

• Acompanhar as ocorrências registradas das suas áreas; 

• Acompanhar junto a assistência a escala de férias, folgas 

e autorização de horas extras, quando necessários;  
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• Acompanhar e validar o registro de atividades 

assistenciais, ocupação dos pacientes e procedimentos 

realizados para fins de controle e efeito estatístico;  

• Controlar os custos das áreas sob sua responsabilidade;  

• Providenciar que as equipes multiprofissionais atendam com 

eficiência, eficácia e rapidez aos pacientes de suas 

unidades; 

• Manter e atualizar registro funcional de todos os 

profissionais de sua responsabilidade;  

• Elaborar projetos e planejamentos para as unidades de sua 

responsabilidade;  

• Manter registros e mensuração atualizados de todos os 

processos implantados pela sua unidade;  

• Distribuir tarefas e funções adequadas aos membros de sua 

equipe;  

• Manter inter-relações com as equipes multiprofissionais, 

sugerir, elaborar, participar e realizar procedimentos que 

visem melhorar o atendimento aos pacientes e Instituição;  

• Prover materiais e equipamentos necessários ao 

funcionamento;  

• Realizar e supervisionar organização de treinamentos 

sistematizados, bem como do desenvolvimento de programas de 

educação para saúde;  

• Manter intercâmbio com a Comissão de Controle de Infecção 

Hospitalar, objetivando o controle de infecção, dentro dos 

parâmetros preconizados; 

• Acompanhar a execução de Pop’s e Instruções de trabalho de 

Enfermagem, referente a unidade e participar na implantação;  

• Informar, orientar e interpretar as normas hospitalares 

elaboradas a serem implantadas;  

• Supervisionar a elaboração da escala de serviço/plantão e 

o cronograma de férias, orientando sempre que necessário; 

• Supervisionar e acompanhar o controle de: assiduidade, 

pontualidade, disciplina e qualidade de assistência dos seus 

colaboradores;  

• Indicar um representante, ou participar efetivamente das 

comissões relacionadas à sua área;  

• Garantir o cumprimento das metas do contrato de gestão das 

Unidades, no que compete a sua área;  

• Validar da análise crítica dos indicadores das áreas sob 

sua responsabilidade; 

• Visitar regularmente todas as áreas sob sua 

responsabilidade, interagindo com as equipes;  

• Motivar a equipe a uma visão holística do paciente, que 

deve ser cuidada de forma integral e personalizada;  

• Manter interação com os demais serviços do hospital, 

objetivando a agilidade no atendimento ao paciente;  
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• Manter a Direção informada sobre quaisquer problemas 

operacionais, técnicos e/ou administrativo, relacionado aos 

cuidados prestados aos pacientes, bem como apresentar 

relatório de atividades realizadas; 
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Dirigentes do Hospital Municipal de Santarém Dr. Alberto 

Tolentino Sotelo (HMS) e Unidade de Pronto Atendimento – UPA 

24h de Santarém (UPA). 

 

 

COORDENADOR DE ENFERMAGEM 

 

Rodolfo Sousa dos Santos 

E-mail: coordenacaoupa@santarem.institutomaissaude.org.br 

Telefone: (93) 9.9159-2982 

Provento mensal: R$ 3.766,00 (Três mil e setecentos e 

sessenta e seis reais). 

 

 Elaborar escalas, realizar contratações e desenvolver 

relatórios gerenciais; 

 Liderar a equipe, garantir o adequado funcionamento dos 
setores de enfermagem, através do controle dos processos, 

visando à qualidade e humanização do atendimento; 

 Realizar treinamento e supervisão da assistência técnica 
prestada pela equipe de enfermagem; 

 Manter o sistema de avaliação contínua e realizar reuniões 
periódicas com os departamentos sob sua responsabilidade; 

 Fazer escalas da equipe, auxiliar nas rotinas e 

procedimentos das áreas; 

 Elaborar relatórios gerenciais; 

 Avaliar o atendimento aos pacientes, emitir parecer técnico 
referente ao processo de padronização, aquisição, 

distribuição, instalação e utilização de materiais; 

 Coordenar, avaliar a qualidade do atendimento assistencial, 
realizar auditoria de prontuários e elaborar relatórios, 

conhecer o setor hospitalar e sua logística, aplicar 

avaliação de desempenho; 

 Planejar, coordenar, avaliar e executar projetos, 

assessorando atividades dos dirigentes do hospital; 

 Viabilizar o trabalho coletivo das equipes 

multiprofissionais e facilitar o processo comunicativo na 

Instituição; 

 Planejar, organizar, controlar e assessorar a Instituição, 
bem como executar ações e tarefas, em todas as áreas 

pertinentes; 

 Implementar programas e projetos, além de monitorar prazos 
e ações; 

 Disseminar conhecimentos técnicos, utilizando normas e 

legislações aplicáveis; 
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 Identificar as não conformidades e propor medidas 

corretivas e preventivas por meio de ações de educação 

corporativa. 
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Dirigentes do Hospital Municipal de Santarém Dr. Alberto 

Tolentino Sotelo (HMS) e Unidade de Pronto Atendimento – UPA 

24h de Santarém (UPA). 

 

 

 

ASSISTENTE DE DIREÇÃO 

Bruna Rafaela Aguiar Neves Gomes 

E-mail: coordenadoradm@santarem.institutomaissaude.org.br 

Telefone: (93) 9.9238-1559 

Provento mensal: R$ 4.162,40 

 

 

 Cumprir, praticar e disseminar a missão, visão e valores 
instituídos pela gestão da unidade.  

 Manter o comportamento ético e zelar pela conduta ética 
dos profissionais em geral.  

 Cumprir e fazer cumprir as legislações trabalhistas, 

normas, códigos externos e regulamentos internos.  

 Zelar pela conservação dos edifícios, instalações, 

equipamentos, móveis, máquinas, instrumentos e obter a maior 

adequação possível de seu uso.  

 Assegurar e executar as atividades desenvolvidas no setor, 
identificando necessidades e estabelecendo prioridades, 

planejando, organizando e/ou acompanhando as atividades 

conforme Instruções de Trabalho.  

 Assegurar o fornecimento de informações indispensáveis para 
conhecimento da diretoria.  

 Prestar atendimento a órgãos fiscalizadores externos.  

 Distribuir, orientar e supervisar o controle das contas a 
pagar da empresa compreendendo a análise desautorizações de 

compras ou despesas o acompanhamento de vencimentos, 

pagamento e baixa dos títulos, transferências de numerário 

para compor o saldo visando assegurar o cumprimento das 

obrigações financeiras.  

 Distribuir, orientar e supervisionar a emissão do 

faturamento de prestação de serviços aos clientes realizado 

abrangendo a avaliação da qualidade dos dados nas Notas 

Fiscais, aplicação correta dos impostos e isenção no sistema 

para acompanhamentos de vencimentos e cobrança.  

 Distribuir, orientar, supervisionar o controle das contas 
a receber da empresa compreendendo o acompanhamento de 

vencimentos, recebimentos, e baixas dos títulos, visando 

assegurar que todos os créditos da empresa sejam recebidos 

em tempo hábil. Pode contatar com clientes em atrasos, 

negociando novos prazos para pagamentos ou encaminhar a área 
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comercial para atuar juntos as situações de atraso mais 

longos ou com clientes preferenciais. 

 Supervisionar o atendimento telefônico à clientes em busca 
de suporte técnico aos produtos e serviços da empresa, 

zelando pela qualidade do contato e agilidade na solução dos 

problemas pelas áreas técnicas, acompanha o relatório diário 

de atendimento para controle.  

 Supervisionar o controle de compras de materiais para 

reposição do estoque e prestação de serviços, reembolso de 

despesas: analisa as autorizações para as despesas, cota 

preços e condições de fornecimento, observa ao obediência as 

normas para viagens e libera o pagamento. 

 

 Executa outras tarefas relacionadas com o cargo, a critério 
do superior.  
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