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Pró-Saúde é eleita a melhor instituição

para se trabalhar

A Pró-Saúde foi eleita a melhor
instituição filantrópica para se trabalhar, no Estado do Pará, graças
ao trabalho desenvolvido no Hospital Público Estadual Galileu (HPEG),
em Belém. Este reconhecimento foi
anunciado no dia 5/4, quando o prêmio ‘’Prazer em Trabalhar’’, promovido pela empresa Gestor Consultoria, em parceria com o jornal Diário

do Pará, anunciou os ganhadores.
O HPEG já é reconhecido pela
atuação por práticas sustentáveis e
tem, como rotina, um novo modelo
de gestão de saúde para o Estado,
marcado pela busca da excelência. O
projeto desenvolvido pela Pró-Saúde
foi destacado pelo novo ranking da
Gestor, após três meses de pesquisa, realizada em cinco etapas.

Esta é a primeira vez que a PróSaúde participa do ranking, realizado
há dez anos. Segundo Saulo Mengarda, diretor-geral da unidade, o prêmio reflete a importância da missão
em cuidar dos pacientes e também
dos colaboradores, que se estiverem
bem, terão um trabalho mais produtivo e a assistência aos usuários prestada com excelência.

Pró-Saúde marca presença no FIFE 2017
Entre os dias 4 e 7/4, foi realizado o
Fórum Interamericano de Filantropia
Estratégica, mais conhecido como
FIFE 2017, em Foz do Iguaçu (PR). A
gerente de Filantropia da Pró-Saúde,
Regina Victorino, representou a
entidade no evento.
Durante os quatro dias de fórum,
foram promovidas palestras que
foram discutidos temas como: o
papel do voluntariado, a assistência
social, sustentabilidade, comunicação,
contabilidade e legislação. “Um dos
pontos de preocupação das entidades,
e que foi amplamente debatido, é a

discussão em torno da Reforma da
Previdência, que propõe o fim da isenção
previdenciária às entidades filantrópicas”,
explicou a gerente de Filantropia.
Regina Victorino também destacou
a importância da entidade em
participar do evento. “O Fórum
proporcionou troca de conhecimento
entre as instituições que atuam
na área da Filantropia, trazendo
temas atuais tanto nacionais como
internacionais”, comentou.
O Fórum Interamericano de
Filantropia Estratégica é uma
iniciativa do Instituto Filantropia.
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Pró-Saúde promove treinamentos para
implantação da solução VAGAS.com

RÁPIDAS

Banco de Leite do Hospital
Universitário recebe
certificado de excelência, em
Jundiaí (SP).
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Nos dias 5, 6 e 7 de abril, a PróSaúde promoveu um treinamento,
para 27 colaboradores, responsáveis
pelas atividades de gestão de pessoas
de 26 unidades de diferentes estados
em que a instituição atua.
A ação visou prepará-los para
a utilização e implantação do
software da VAGAS.com, líder em
e-recruitment no Brasil e que oferece
soluções em recursos humanos para
mais de nove milhões de usuários.
Realizado em São Paulo, na sede
da fornecedora da ferramenta, o
treinamento faz parte da continuidade
do Programa Mais Eficiente, que visa
integrar várias soluções tecnológicas
utilizadas pela Pró-Saúde.
A diretora de Gestão de Pessoas
da instituição, Elizabeth Leonetti,
realizou a abertura dos três dias
de treinamento salientando que
‘’o desafio da área é fazer com que
as soluções sejam únicas para

toda a instituição”, citou também a
importância dos demais sistemas
utilizados: ERP TOTVS e o Sisqual.
Um ponto que ganhou destaque no
treinamento foi o reforço da política
de recrutamento da instituição,
que contrata profissionais com
deficiência ou que buscam a
primeira experiência no mercado de
trabalho. “Somos uma entidade que
promove e valoriza a diversidade de
direitos e de oportunidades”, explicou
Luciana
Rodrigues de Souza,
gerente de Desenvolvimento Humano
Organizacional da Pró-Saúde.
A partir deste mês, o portal
da VAGAS.com estará disponível
para todas as Unidades e deve
ser o único caminho para todos os
candidatos que tiverem interesse
em trabalhar na Pró-Saúde.
Acesse
www.prosaude.org.br/
trabalheconosco
e
divulgue
nossas vagas!
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Hospital 5 de Outubro
promove treinamento sobre
manipulação de alimentos, em
Canaã dos Carajás (PA).
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Enfermagem do PS Engenho
Novo participa de treinamento
sobre classificação de risco,
em Barueri (SP).
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Hospital Estadual Getúlio Vargas
realiza Campanha de Doação de
Sangue, no Rio de Janeiro (RJ).
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