HOSPITAL DE CLÍNICAS SUL

O HCS presta atendimento particular?
O HCS é totalmente público, 100% financiado pelo SUS. Não realiza qualquer
atendimento particular ou via convênios
Como faço para trabalhar no HCS?
Interessados em trabalhar no Hospital de Clínicas Sul 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 que os candidatos possam se cadastrar 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, a mesma pode ser dirigida
mail: rh.f14@hmtjsp.org.br ou pelo telefone: (12) 3935-8115.
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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 secretariadirecao.f14@hmtjsp.org.br ou através
do do telefone (12)3935-8100 ou pela Central 156 - canal de ouvidoria
municipal.

Onde obter mais orientações, fazer sugestões, reclamações, críticas e
elogios?
As informações de interesse público não encontradas no Portal da
Transparência da OSS HMTJ podem ser solicitadas através do
telefone (12)3935-8100, através do e-mail secretariadirecao.f14@hmtjsp.org.br.
Quadros de avisos e totens de pesquisa de satisfação por QR Code estão
disponíveis em todas as áreas da unidade. Todos os pacientes e
acompanhantes podem participar quando e quantas vezes quiserem, deixando
sua opinião sobre a unidade (qualidade dos atendimentos, postura das equipes,
observações sobre instalações físicas, sugestões de melhorias, críticas, dentre
outros).

Preciso confirmar o agendamento ou remarcar uma consulta ou exame.
Como faço?
Informações sobre consultas de especialidades e agendamentos de
procedimentos podem ser confirmadas através dos telefones (12) 39358123 ou (12) 3935-8139

O HCS presta atendimento particular?
O HCS é totalmente público, 100% financiado pelo SUS. Não realiza qualquer
atendimento particular ou via convênios
Quais são os documentos que devem ser apresentados na recepção do
Hospital, no ato da internação?
Documentos oficiais originais com foto (identidade, carteira nacional de
habilitação - CNH física ou digital, passaporte, carteira de trabalho ou carteira
profissional), CPF, cartão do SUS e se o paciente possuir, número do seu CRA
- Cadastro de Regulação Ambulatorial
Quais são os horários para visitar pacientes internados?

Como funciona o Ambulatório?
A Unidade de Especialidades Sul (UES III) é a terceira unidade pública municipal
voltada a atendimentos de especialidades de saúde das mais diversas áreas e
deu início à suas atividades em março de 2021 operacionalizado pela OSS
HMTJ. São oferecidos para a população serviços de exames como audiometria,
imitanciomentria, ecocardiograma, urodinâmica, mapa, holter, teste ergométrico,
endoscopia, colonoscopia e ultrassons variados. Além dos exames
mencionados,
são
realizadas
consultas
de
otorrino,
urologista,
gastroenterologista,
cardiologista,
reumatologista,
ortopedista
e
endocrinologista. Os atendimentos são realizados mediante agendamentos da
rede municipal de saúde atendendo a demandas das Unidades Básicas de
Saúde (UBS) com solicitação de primeiras consultas para pacientes que
necessitam de investigar suas enfermidades com especialistas. Logo após este
paciente passa pela primeira consulta, ele é acompanhado através da linha de
cuidados da unidade até que sua demanda seja atendida e ele retorne apenas
para acompanhamentos periódicos em sua UBS de referência ou seja
direcionado para tratamentos específicos na própria rede municipal.
Qual horário de atendimento do HCS?
HOSPITAL DE CLÍNICAS SUL DR. IVAN DA SILVA TEIXEIRA
Endereço: Praça Natal, nº55 - Parque Industrial
São José dos Campos/SP - CEP: 12235-621
Horário de funcionamento: Pronto Socorro 24 horas
Telefone: (12)3935-8100

Qual horário de atendimento do Ambulatório?
UNIDADE DE ESPECIALIDADES SUL (UES III) Endereço: Rua Goiânia, 375 Parque Industrial
São José dos Campos/SP - CEP: 12235-625
Horário de funcionamento: Segundas a sextas-feiras
(exceto feriados em dias de semana) - 07h as 18h
Telefone: (12) 3935-8123 ou (12) 3935-8139

