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1.1 O setor de voluntariado da santa casa de misericórdia
de Goiânia teve seu início em janeiro de 2018 com as
bênçãos do Arcebispo Dom Washington Cruz. Desde seu
começo foram criados vários programas e projetos com o
intuito de disponibilizar aos pacientes que nos procuram,
um acolhimento humanizado de acordo com as suas
necessidades. No meio desta energia do Bem, é trabalhado
o jeito Santa Casa de ser um voluntário, onde é levado ao
mesmo, uma transformação linda de vida através de sua
disponibilidade ao próximo.
O Setor de voluntariado conta também com a ajuda da
sociedade civil organizada na ajuda de doações financeiras,
materiais de higiene, limpeza, roupas, artesanatos, insumos,
medicamentos para os pacientes e acompanhantes no
hospital.
A administração do serviço de voluntariado do hospital está
atualmente localizada na entrada da instituição Santa Casa
de Misericórdia de Goiânia. Contato (62) 3254-4229.

1.2
OS PROGRAMAS E PROJETOS DA ÁREA SOCIAL SÃO:
Escutando com o Coração: tem como objetivo prestar o
acolhimento através da escuta humanizada e empática na
visita aos leitos.
Posso Ajudar: Dar apoio, orientação e informações aos
pacientes e acompanhantes que nos procuram.
O Cabelo Cresce e a Solidariedade Aparece: receber
mechas de cabelos e lenços para a confecção de perucas
para pacientes oncológicos e outras patologias que tenham
como efeito colateral a queda do cabelo.
Bazar da Generosidade: evento mensal de arrecadação de
artigos de artesanatos e roupas (adultos/infantis) afim de
reverter em doações para nossos pacientes.
Corte e Barba Solidária: corte de barba e cabelo dos
pacientes internados no hospital.
Chocolatinho da Leitura: trabalhar a leitura terapêutica
com os pacientes e acompanhantes no hospital.
Humanização através da alegria: Grupos de
humanização que traz a alegria através de teatros, músicas e
atividades lúdicas.
OS PROGRAMAS E PROJETOS DA ÁREA TÉCNICA SÃO:
Enfermagem, Fisioterapia, Farmácia, Fonoaudiologia,
Psicologia e Nutrição.

1.3
MISSÃO
SER SUJEITO DE TRANSFORMAÇÃO, DE PARTICIPAÇÃO E DE
PROMOÇÃO SOCIAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM
SAÚDE:
CONTRIBUIR COM A GERAÇÃO E A PRODUÇÃO DE
CONHECIMENTO SISTEMÁTICO.
COM ESTRUTURA ORGANIZACIONAL MODERNA E FLEXÍVEL;
E VALORIZAR OS COLABORADORES.
COM VISTAS AO EFETIVO ACESSO A BENS E SERVIÇOS DA
SAÚDE.
VISÃO
SER REFERÊNCIA REGIONAL COMO MAIOR UNIDADE DE
SAÚDE DE CARÁTER FILANTRÓPICO NO TRATAMENTO DE
MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE MÉDICA EM UMA COMPLETA E
AMPLA ESTRUTURA, COMPROMETIDA COM A QUALIDADE,
ENSINO E INSERÇÃO COMUNITÁRIA E SOCIAL.
VALORES
ÉTICA

DESENVOLVIMENTO HUMANO
E CIENTÍFICO

SEGURANÇA

SUSTENTABILIDADE

RESOLUTIVIDADE

INTEGRALIDADE

HUMANIZAÇÃO

RESPEITO

ACOLHIMENTO

VALORIZAÇÃO DAS PESSOAS

Voluntariado nos dias de hoje:
Busca a transformação social e está empenhado em
identificar as causas e colaborar na solução das situações que
geram estas injustiças.
A corrente do bem com pessoas que doam artigos pessoais à
Santa Casa de Misericórdia de Goiânia faz acontecer, por
exemplo, o Bazar da Generosidade, cuja renda é revertida no
custeio da instituição filantrópica. As roupas e calçados
recebidos na Santa Casa também beneficiam no dia a dia os
pacientes, que muitas vezes vêm de cidades distantes e ficam
sem recursos para se manter durante a internação.
Quem pode ser voluntário?
A sua ajuda é muito bem-vinda. Pode se candidatar ao
voluntariado qualquer pessoa maior de 18 anos.
Antes de entrar para o quadro de voluntários, os interessados
passam por uma integração com duração de 3 horas, de
forma virtul onde aprendem noções de cuidados com a
saúde e normas sanitárias no ambiente hospitalar; das
formas de abordagem e interação com o paciente; e rotinas
administrativas do hospital.

A sua ajuda é muito bem-vinda.
Pode se candidatar ao voluntariado qualquer pessoa maior
de 18 anos.
Antes de entrar para o quadro de voluntários, os
interessados passam por uma integração com duração de 2
horas, feitas através de vídeo - chamadas, onde o voluntário
que deseja participar, deve fazer uma pré-inscrição através
do link que fica no perfil do instagram @voluntariado.scgo.
Nesta integração os voluntários aprendem noções de
cuidados com a saúde e normas sanitárias no ambiente
hospitalar; das formas de abordagem e interação com o
paciente; e rotinas administrativas do hospital.

Siga nosso Instagram

Direitos:
•Serem acolhidos e ter o sentimento de pertencer a família
Santa Casa.
•Ser respeitado quanto aos termos acordados;
•Realizar trabalhos que respeitem e valorizem sua capacidade
de conhecimento e experiência;
•Participar das decisões que dizem respeito ao seu trabalho;
•Direito à declaração. (após 03 meses de serviços prestado).
Solicitações de declaração: devem ser feitas pessoalmente
com 5 dias de antecedência.

Deveres:
•Conhecer a Instituição onde prestará o serviço voluntário;
•Cumprir os compromissos assumidos com qualidade;
•Conduta Ética (Respeitar valores , crenças e normas da
instituição, sigilo profissional);
•Comunicar a Instituição qualquer ausência ou quando do seu
desligamento;
Ética – No serviço voluntário não é diferente, são princípios
morais a serem observados no exercício da profissão.

Você definirá os dias que poderá atuar;
seg a sexta ( 08:00 ás 18:00)

5.1 Declaração de Horas
O VOLUNTÁRIO QUE DESEJA ATUAR NA SANTA CASA, PODERÁ
FAZER NO MÍNIMO 1 HORA E NO MÁXIMO 4 HORAS, POR DIA.
PARA OBTER O SEU CERTIFICADO: É necessário ter feito no mínimo
3 meses com no mínimo 48 horas, caso tenha feito três meses mas
não tenha atingido as 48 horas, será necessário completar.
NÃO FALTAR MAIS QUE 4 VEZES
SEGUIR EXATAMENTE OS DIAS ACORDADOS NO TERMO DE ADESÃO

•CÓPIAS:
• Declaração da Instituição de ensino
•COREN / CREFITO ...
•Cartão de Vacina Atualizado
•Documento pessoal (CNH/ RG)
•1 FOTO ¾

Resolve instituir o programa de voluntariado sob as
seguintes condições:
1. Nos termos da lei nº 9.608, de 18 de fevereiro de 1998 o
serviço voluntário consiste em:
Art. 1° – Considera-se serviço voluntário, para fins desta Lei, a
atividade não remunerada, prestada por pessoa física a entidade
públicade qualquer natureza, ou a Instituição privada de fins não
lucrativos, que tenha objetivos cívicos, culturais, educacionais,
científicos, recreativos ou de assistência social, inclusive
mutualidade.
Parágrafo único. O serviçovoluntário não gera vínculo
empregatício, nem obrigação de natureza trabalhista,
previdenciária ou afim.
Art. 2° – O serviço voluntário será exercido mediante a
celebração de Termo de Adesão entre a entidade, pública ou
privada, e o prestador do serviço voluntário, dele devendo
constar o objeto e as condições de seu exercício.
Art. 3° – O prestador de serviço voluntário poderá ser ressarcido
pelas despesas que comprovadamente realizar no desempenho
das atividades voluntárias.
Parágrafo único. As despesas a serem ressarcidas deverão estar
expressamente autorizadas pela entidade a que for prestado o
serviço voluntário.

Caixa Econômica Federal
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Doações Pelo Site:
https://santacasago.colabore.org

FRALDAS GERIÁTRICAS M /G /XG;
SABONETE LÍQUIDO;
ESCOVA DENTAL;
DESODORANTES;
ABSORVENTES;
HIDRATANTE CORPORAL;
BARBEADOR;
PENTE DE CABELO;
CREME DENTAL;
LENÇOS UMEDECIDOS;
SHAMPOO E CONDICIONADOR;
LIVROS LITERÁRIOS;
ROUPAS, CALÇADOS E BIJOUTERIAS;
BOLACHAS, CAFÉ E ALIMENTOS DIVERSOS.

Voluntariado

Acenda o seu melhor e aqueça
o coração do seu próximo.

