
O Técnico de Enfermagem da Endoscopia do 
Hospital São Francisco, Adilson Esperança Lopes, 
sabe quanto vale vencer barreiras para tornar-se 
um profissional cada vez mais capacitado. 
Adilson começou no Hospital como Servente, em 
1997. Depois, foi Copeiro e Cozinheiro. Passou 
seis meses afastado, período que resolveu 
retomar os estudos, interrompidos na 7ª série do 
1º grau. Quando voltou para o Hospital trabalhou 
na Lavanderia e foi quando recebeu um grande 
incentivo do Gerente de Operações do Hospital, 

Valdir Schafer, para seguir com os estudos. 
Foi transferido para a Central de Esterilização na mesma época em que entrou 
para o curso de Técnico de Enfermagem, na Escola Estilo, onde se formou em 
janeiro de 2009, época que passou a trabalhar no setor de Endoscopia do 
Hospital.  Dessa rica experiência, Adilson tirou uma lição. “Nunca é tarde para 
aprender e ser alguém. Vale à pena correr atrás do que se quer!”, concluiu ele 
mencionando, ainda, um agradecimento especial a responsável pela 
Ouvidoria do Hospital, Daizi Rodrigues.  

Trajetória do Colaborador

Saiba
        Mais!

“O senhor te abençoou por teu trabalho” 
(Gn 30, 30)
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Missão: Promover a saúde de forma ética e 
humanizada, por meio da assistência integrada 
com o ensino e a pesquisa, sendo agente 
transformador da comunidade e oportunizando 
qualidade de vida às pessoas.

Visão estratégica 2012: 
Ser autossustentável, de referência 
macrorregional,  reconhecido pela 
excelência dos processos de assistência, 
ensino,  pesquisa e  gestão em saúde.

Conheça as ideologias que regem 
o nosso “Chico”

Nossa competência essencial: 
SAÚDE E CONHECIMENTO

Valores: Ética, humanização e qualidade nas 
ações e relações; 
Desenvolver e valorizar o Ser Humano e o 
Conhecimento Científico; 
Os clientes são a razão de ser de nossas ações; 
Responsabilidade e ação social;
Comprometimento de todos com a instituição; 
Criatividade e iniciativa na busca da excelência.

Visão: Ser um complexo de saúde que 
expresse, na assistência, o amor a Deus e ao 
próximo, segundo o Evangelho.

Mudanças na recepção e portaria do 
Hospital São Francisco de Paula

Uma portaria interministerial publicada na edição de terça-feira (18) do 
Diário Oficial da União credencia 11 instituições hospitalares como 
hospitais de ensino. Assinada pelos ministros da Educação, Fernando 
Haddad, e da Saúde, José Gomes Temporão, a relação inclui o Hospital 
Universitário São Francisco de Paula na lista.
As instituições com o status, vinculadas ou conveniadas à instituição de 
ensino superior, pública ou privada, servem de espaço para a prática de 
atividades curriculares na área de saúde. A certificação de que trata esta 
portaria terá a validade de dois anos, a contar do dia da publicação.
Fonte: Agência Brasil

Na sexta-feira (21) foi instalada uma 
catraca na entrada do Hall da 
Endoscopia, próximo a rampa. Para 
transitar pelo local os colaborado-
res deverão apresentar seu crachá.
A medida será permanente e foi 
tomada para controlar a circulação 
de pessoas dentro do Hospital, 
garantindo assim uma maior 
segurança e reduzindo riscos para 
os pacientes, visitantes, médicos e 
colaboradores do Hospital.
Os colaboradores terão acesso ao 
Hospital pela portaria da rua Santa 
Tecla. Caso o colaborador necessite 

transitar pela recepção será 
necessário portar o crachá, para 
liberar a catraca. Os colaboradores 
do Centro Administrativo continu-
am com a batida de ponto normal-
mente no setor.
A entrada de pacientes e acompa-
nhantes será realizada pela rua 
Marechal Deodoro.
O ponto de entrada somente 
poderá ser batido na portaria da rua 
Santa Tecla e o ponto de saída 
somente na portaria da rua 
Marechal Deodoro.

A direção do Hospital gostaria de felicitar a todos pelo trabalho 
desenvolvido, pois é graças ao envolvimento dos colaboradores que 
esse credenciamento pode ser obtido.
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