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Ata da reunião da Diretoria Administrativa da Fundação Santa Casa de Misericórdia de 

Franca, realizada aos nove dias do mês de março de 2017, às dezessete horas e trinta minutos, 

na sala de reuniões do Ambulatório Escola, sob a presidência do Sr. José Cândido Chimionato 

e presentes os demais diretores, bem como os convidados, Dr. Marcelo de Paula Lima, diretor 

técnico da Santa Casa e a Sra. Priscilla Pereira Leão, gerente de gestão de pessoas da 

Fundação, conforme lista de presença anexa. O presidente, Sr. José Cândido Chimionato 

cumprimenta a todos os diretores e agradece a presença dando início à reunião com a leitura 

da pauta do dia. Em seguida, concede a palavra a Sra. Priscilla para que prossiga com a 

apresentação dos indicadores gerenciais da gestão de pessoas, motivo desta reunião. Servindo-

se da palavra, a Sra. Priscilla agradece o convite e com o apoio da projeção gráfica facilitando 

o entendimento dos participantes faz a explanação dos indicadores gerenciais da gestão de 

pessoas, apresentando: as áreas de gestão; a missão; os avanços obtidos; a estrutura dos 

processos da folha de pagamento dos colaboradores; o headcounth dos colaboradores; o 

turnover; o banco de horas; a taxa de absenteísmo; a eficácia dos processos seletivos; o 

controle sistêmico do headcounth das requisições; o percentual de vagas fechadas no mês; a 

educação continuada; a taxa de acidentes de trabalho; os treinamentos de segurança no 

trabalho; o percentual de realização de exames periódicos; o suporte psicológico aos 

colaboradores; a receita do Hospital de Ensino; a produção científica e os projetos recebidos; 

as pesquisas em andamento; o cenário de pesquisa; o status dos projetos de pesquisa; o 

acompanhamento do realizado x orçado e os status dos projetos a realizar, em andamento e 

concluído. Terminada a apresentação, a Sra. Priscilla coloca-se a disposição e esclarece as 

dúvidas dos participantes. Alterada a pauta, o Sr. José Cândido faz um breve relato da sua 

participação na Assembleia Geral Extraordinária da Fehosp, realizada no dia 06 desta semana, 

na sede da Fehosp em São Paulo. Não havendo outros assuntos a serem discutidos, deu-se por 

encerrada a reunião, e eu, Pedro Rodrigues Alves Pucci, lavro a presente ata, que após lida e 

aprovada é assinada por quem de direito. Franca, 09 de março de 2017. 

 

 

 

 

 


