NOVO ATENDIMENTO AOS TÉCNICOS DE ENFERMAGEM
E com grata satisfação que anunciamos a criação de mais um núcleo na Interne Soluções em
Saúde. O NATE - Núcleo de Atendimento aos Técnicos de Enfermagem, nossa mais nova ação
feita especialmente para você técnico!

O NATE será gerido pelo também, atual Gestor do Programa FiqBem, CEMES - Centro
de Estudos Maria Esther Souto e UNINTERNE - Universidade Coorporativa da Interne,
recentemente criada, Dº Jurandir Brayner.

A partir de agora centralizamos no NATE as suas necessidades burocráticas, dúvidas, e
resolução para qualquer questão relacionadas à informação.

Reunimos em uma única central os seguintes departamentos: Departamento Pessoal,
Recursos Humanos, Segurança do Trabalho, Escala, Programa Tô Saudável e
Educação Permanente, com o objetivo de otimizar seu atendimento o mais rápido
possível.
Essa central estará localizada em uma nova recepção, localizada na Casa 2 da empresa
– base, visando total aproveitamento do seu tempo, o atendimento será diário, no
horário das 8:00h às 18:00h.
De forma preferencial, a assistência será realizada por uma funcionária exclusiva do
setor, e caso haja necessidade, ela encaminhará o Técnico para o setor envolvido em
questão.
É importante lembrar!
O DP não poderá realizar atendimento na última semana do mês, pois estará
envolvido em fechar e conferir a nossa folha de pagamento, que como você já sabe,
é depositado todo dia 30 de cada mês, certa e pontualmente.
Por isso, se programe para vir durante o período de apoio, para que possamos ajudálo.
O seu recadastramento é de extrema importância, pois desta forma as suas
informações estarão atualizadas e com a informação do seu e-mail você poderá
receber todos os comunicados do que vai acontecer aqui na base; além de auxiliar a
escala para lhe colocar mais próximo da sua casa ou do seu outro vínculo de trabalho.
Faca sua opção em relação ao contra cheque!

Você poderá obtê-lo através da internet, em sua agência bancária, ou se preferir aqui
conosco.
Cuide do nosso espaço!
Estamos proporcionando um bom ambiente e para conservá-lo, pedimos que cuidem
bem da aparecia, da forma de vestir, do modo de falar e principalmente o tom e a
altura da voz que utilizam na base para continuarmos tendo um local tranquilo e
harmonioso. Sua imagem é a nossa imagem! Para as conversas por celular ou com os
seus colegas, procurem a área de convivência base, fundos da casa dois, lá temos
mesas e cadeiras para todos os funcionários descansarem, pois na área da frente da
casa dois assim como nos bancos de espera de atendimento, área próxima a escada,
muitas vezes o volume do ruído atrapalha as equipes que estão nas suas jornadas de
trabalho
Faça uso do crachá!
É importante cuidar da identificação, afinal precisamos dizer “quem nós somos” para
facilitar o trabalho e a segurança de todos.
O USO DO CRACHÁ será requerido tanto na sede como nas residências. Se você ainda
não o possui, traga já 2 cópias da sua foto 3 x 4 e solicite no NATE o mais depressa
possível.
Lembre-se a regularidade e o comprometimento com a sua escala de plantão deve ser
respeitado!
Assim, tanto você, como seu colega e a empresa ficarão tranquilos podendo se
planejar e organizar em tempo hábil.
Sempre que houver faltas por doença, é necessário que venham com atestado que
possa ser válido pelo setor de segurança do trabalho da empresa.
Participe ativamente conosco!
A Interne possui vários eventos e treinamentos constantemente. Participe dos
treinamentos organizados pela Educação Permanente e/ou pelo CEMES - Centro de
Estudos Maria Esther Souto para aprimorar seu trabalho e expandir seu conhecimento.
Fique atento ao seu e-mail e ao seu celular!
A Educação Permanente junto com outros setores da empresa fazem o possível para
contatar todos os técnicos, avisando-os sempre do que acontece por aqui.
Saiba tudo on line!
Nosso site www.interne.com.br, está sempre atualizado com os eventos, palestras,

treinamentos e cursos que acontecem na base. Dê sempre uma olhada na janela do
informativo e não perca nada!
Além de nosso site, a Interne possui redes sociais, atualizadas diariamente!
Se ainda não conhece nosso Facebook, nem nosso Twitter, não perca mais tempo!
Curta agora mesmo nossa Fanpage no Facebook: Interne Soluções em Saúde, basta
colocar no campo de busca, procurando por PÁGINAS (nunca por pessoas, locais ou
eventos) do Facebook, é fácil nos achar. Outro caminho de fácil acesso é ir no nosso
site e nos rodapés das páginas clicar diretamente na rede social, lá temos os atalhos
para o facebook, youtube e o twitter.
Para nos seguir no Twitter: twitter.com/Interne_
RH Virtual!

Nunca foi tão fácil se comunicar, a Interne Soluções em Saúde, agora possui o RH
online dentro de seu site, onde você pode dar sugestões, fazer reclamações, críticas,
elogios, além de tirar dúvidas e fazer perguntas de seu interesse.
A identificação não é obrigatória e você pode nos ajudar, dando sua opinião, sempre
que quiser.
Dúvidas sobre vagas disponíveis, seleção e admissão também podem ser esclarecidas
nesse campo.
Não tem acesso à internet com frequência?
Ligue, venha pessoalmente, procure saber o que está acontecendo na empresa que
pode ser de seu interesse.
Aprimorando seu conhecimento!
A Interne disponibiliza uma biblioteca constantemente atualizada, e qualquer
funcionário pode utilizá-la, basta efetivar seu cadastro aqui na base e solicitar o
empréstimo de livros, revistas e filmes. São vários os gêneros disponíveis, tanto para
estudo, quanto para lazer, recomendamos a leitura e incentivamos seu estudo. Se o
título desejado não esta no nosso acervo, nos indique, pois faremos o possível para
adquiri-lo.
Temos também uma sala de leitura, que funciona das 12 às 14h, de segunda à sexta;
onde nosso colaborador tem acesso à pesquisas, estudos e artigos científicos tanto no
papel, como em arquivos no digitalizados. Faça sua busca, encontre o assusto que lhe
agrada e aprimore seu conhecimento.
Mantendo a saúde em dia!
Já conhece o programa Tô Saudável?
Na Interne, o Fiqbem Trabalho foi aplicado com o projeto Tô Saudável, que após análise e

estudo percebeu a necessidade de seus funcionários e atualmente engloba várias atividades
semanais, buscando sempre melhorias para você funcionário Interne.
O estimulo para beber água e se alimentar com comidas saudáveis é constante, além de
avisos e lembretes, existem periodicamente, lanches saudáveis nos eventos, palestras e
treinamentos da empresa.
Aulas de culinária rápida e saudável também são ministradas, para ensinar nossos
funcionários que é possível ter uma reeducação alimentar sem fazer sacrifícios.
Outro ponto de destaque é a ginástica laboral, que ocorre duas vezes por semana, sempre
inovando com alongamento, massagem, levantamento de peso, dentro outros.
Para completar o currículo de atividades físicas, recentemente foi implantado aulas de Hatha
Yoga, que acontecem todas as Segundas-feiras, após o expediente de trabalho. E o novo
projeto que sairá ainda esse mês é o Treinamento funcional, que ocorrerá as Terças e Quintas,
também após o expediente na praça da Rua Marques de Amorim, próxima a base
O contato e o diálogo também é fundamental, por isso existem rodas de conversas com
psicólogos, onde é possível interagir com os colegas e manter sempre um clima harmônico
dentro da empresa, além de desabafar e manter sempre a consciência tranquila e em dia.
O Cine Interne, acontece mensalmente, uma distração e lazer sempre com um tema
construtivo e relacionados à motivação, espírito de equipe e liderança.
Cada vez mais, o programa tende a crescer, sempre gerando novas expectativa e bem estar,
tanto para o funcionário, quanto para a instituição.
Recentemente foi criado o passeio ciclístico mensal para o funcionário, que acontecerá
provavelmente no primeiro Domingo de cada mês.
Qualquer funcionário pode participar do Tô Saudável, basta fazer sua inscrição!
Algumas atividades dentro do programa têm números contados de vaga, portanto quem
preenche o espaço, são os primeiros a ligaram para o setor.

Contamos com a colaboração de todos, para que possamos prestar um melhor
atendimento e acolhimento aos nossos técnicos de enfermagem, melhorando assim, a
sua participação e bem estar dentro da empresa.
Atenciosamente,
Interne Soluções em Saúde

