UBS PARQUE INDUSTRIAL
Como faço para trabalhar na UBS Parque Industrial?
Interessados em trabalhar na UBS Parque Industrial devem acessar o
site www.hmtj.org.br, através dos campos "CONTATO" E "TRABALHE
CONOSCO", os quais ficam disponibilizados tanto as vagas em aberto na
instituição quanto o campo para candidatos se cadastrem a futuras vagas que
possam surgir durante nossa gestão na unidade. Os Processos seletivos são
divulgados pelos canais de divulgação vigentes na região e internos, e seguem
o procedimento de Recrutamento e seleção contido em nossa política de
Gestão de Pessoas da OSSHMTJ, disponibilizada para acesso a qualquer
candidato através do campo "TRANSPARÊNCIA".
Em caso de dúvida, poderá ser enviado e-mail
para: administrativo.f22@hmtjsp.org.br ou pelo telefone: (12) 3939-3376.

A UBS Parque Industrial presta atendimento particular?
Não. A UBS Parque Industrial é totalmente pública, 100% financiada pelo SUS.
Não realiza qualquer atendimento particular ou via convênios

Não encontrei a informação que preciso no Portal da Transparência. O
que devo fazer?
Caso não encontre a informação desejada no Portal da Transparência, favor
entrar em contato via e-mail administrativo.f22@hmtjsp.org.br ou através do
telefone (12) 39393205 ou pela Central 156 - canal de ouvidoria municipal.
Onde obter mais orientações, fazer sugestões, reclamações, críticas e
elogios?
O município de São José dos Campos conta com canal do 156 disponível a
toda população para elogios críticas e retirar duvidas, assim como as gerências
administrativas e assistencial estão sempre disponíveis para atender toda
população.
Preciso confirmar o agendamento ou remarcar uma consulta ou exame.
Como faço?
As confirmações de consulta poderão ser efetuadas por telefone ou presencial.
Para remarcar consultas ou exames, o munícipe deverá comparecer
pessoalmente à recepção da unidade.
Quais são os documentos que devem ser apresentados na recepção da
UBS Parque Industrial ?
Para atendimento, o munícipe deverá apresentar documento oficial original
com foto (RG, CARTEIRA DE TRABALHO, CNH) e cartão do SUS, sendo
vedada apresentação de documentos por fotografia ou outra forma.
Qual horário de atendimento da UBS Parque Industrial?

A UBS Parque Industrial tem seu horário de funcionamento das 07:00h as
18:00h, permanecendo com os portões abertos durante todo horário de
expediente.
Quais especialidades atendidas na UBS Parque Industrial?
São atendidas na UBS Parque Industrial especialidades de Clínica Médica,
Ginecologia/Obstetrícia, Pediatria/Puericultura. Além das especialidades
médicas, são oferecidos a população outros serviços como: atendimento de
odontologia, nutricionista, assistente social e enfermagem, aferição de pressão
arterial, vacinação, curativos, medicação, eletrocardiograma e dispensação de
medicamentos durante todo o expediente. A UBS Parque Industrial realiza,
também, coleta de exames laboratoriais e inserção do DIU..

