HOSPITAL DE CAMPANHA BERTIOGA – HCAMP/BERTIOGA
PERGUNTAS FREQUENTES

Qual o perfil do Hospital de Campanha de Bertioga - HCAMP/Bertioga?
O HCAMP/Bertioga é um Hospital de Campanha, para atendimento em regime de 24 (vinte e
quatro) horas por dia, durante todos os dias da semana, para casos de coronavírus e/ou
síndromes respiratórias agudas.
Como posso ser atendido no HCAMP/Bertioga?
O fluxo de atendimento do HCAMP/Bertioga, por se tratar de um Hospital de Campanha, é
destinado exclusivamente ao atendimento de casos de coronavírus e/ou síndromes respiratórias
agudas. A unidade hospitalar dispõe de atendimento às urgências e emergências, e dispõe de
equipe de plantão 24 (vinte quatro) horas por dia, todos os dias da semana, para os casos que
chegarem à Unidade.
Consigo agendar consulta no HCAMP/Bertioga?
Não. O Hospital de Campanha para enfrentamento do COVID-19 atua com leitos destinados à
internação de pacientes críticos e semicríticos, dispondo de atendimento às urgências e
emergências.
Qual a capacidade Operacional do HCAMP/Bertioga e tipo de leitos instalados?
O HCAMP/Bertioga dispõe de um total de 10 (dez) leitos de Unidades de terapia intensiva
Adulto Tipo II (UTIaII), instalados no âmbito do Hospital Municipal de Bertioga, Praça Vicente
Molinari, S/n - Vila Itapanhaú, Bertioga - SP, 11250-000.
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Quero trabalhar no HCAMP/Bertioga, como envio o meu currículo?
A contratação de colaboradores se dá pelo regime CLT (celetista), e os processos seletivos são
de responsabilidade da Organização Social em Saúde (OSS) gestora do HCAMP/Bertioga.
Você deve, portanto, acessar o portal do Instituto Nacional de Tecnologia e Saúde – INTS
(www.ints.org.br/trabalhe conosco). Os processos seletivos são realizados por edital, e contam
com etapas distintas para cada cargo.
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