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Hospital e Maternidade São Marcos – HCAMP/Itumbiara 
 
 

PERGUNTAS FREQUENTES 
 
 
1 - Qual o perfil do Hospital e Maternidade São Marcos – Hospital de Campanha 
COVID-19 de Itumbiara – HCAMP/Itumbiara?  
 
O HCAMP/Itumbiara é um Hospital de Campanha, para atendimento em regime de 24 
(vinte quatro) horas por dia, durante todos os dias da semana, para casos de coronavírus 
e/ou síndromes respiratórias agudas.  
 
 
 
2 - O HCAMP/Itumbiara faz parte da rede estadual de saúde?  
 
Sim. O HCAMP/Itumbiara é uma unidade de saúde da Secretaria de Estado da Saúde de 
Goiás (SES/GO), implantada em caráter emergencial, 100% voltada ao Sistema Único de 
Saúde (SUS), conforme determinação do Decreto Estadual n° 9.633/2020 de 13 de março 
de 2020, e reiterada pelo Decreto Estadual n° 9.653/2020 de 19 de abril de 2020, em 
conformidade com o art. 4° da Lei Federal n° 13.979, de 06 de fevereiro de 2020 e Portaria 
n° 538/2020 SES/GO, O HCAMP/Itumbiara tem seu gerenciamento e operacionalização 
realizado pelo Instituto Nacional de Tecnologia e Saúde - INTS, Organização Social em 
Saúde (OSS), segundo Contrato de Gestão n° 018/2020 SES/GO.  
 
 
 
3– Como posso ser atendido no HCAMP/Itumbiara?  
 
O fluxo de atendimento do HCAMP/Itumbiara, por se tratar de um Hospital de Campanha, 
é destinado exclusivamente ao atendimento de casos de coronavírus e/ou síndromes 
respiratórias agudas, onde os pacientes devem ser referenciados pela Regulação 
Estadual. A unidade hospitalar dispõe de atendimento às urgências e emergências, e 
dispõe de equipe de plantão 24 (vinte quatro) horas por dia, todos os dias da semana, para 
os casos que chegarem à Unidade.  
 
 
 
4 – Consigo agendar consulta no HCAMP/Itumbiara?  
 
Não. O Hospital de Campanha para enfrentamento do COVID-19 atua com leitos 
destinados à internação de pacientes críticos e semicríticos, dispondo de atendimento às 
urgências e emergências. Endereço: Avenida Professor Magalhães Neto, 1856, Sala 806 
Canal de Ética e Transparência:0800 799 9956 Edf. TK Tower, Pituba, Salvador, Bahia, 
CEP 41810-012 Conteúdo confidencial, todos os direitos reservados® Telefone: +55 71 
3018 1212 E-mail: contato@ints.org.br www.ints.org.br  
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5 - Qual a capacidade Operacional do HCAMP/Itumbiara e tipo de leitos instalados?  
 
O HCAMP/Itumbiara dispõe de um total de 200 leitos, sendo 30 leitos para pacientes 
críticos e 170 leitos para pacientes semicríticos.  
 
 
 
6 - Quero trabalhar no HCAMP/Itumbiara, como envio o meu currículo?  
 
A contratação de colaboradores se dá pelo regime CLT (celetista), e os processos 
seletivos são de responsabilidade da Organização Social em Saúde (OSS) gestora do 
HCAMP/Itumbiara. Você deve, portanto, acessar o portal do Instituto Nacional de 
Tecnologia e Saúde – INTS (www.ints.org.br/trabalhe conosco). Os processos seletivos 
são realizados por edital, e contam com etapas distintas para cada cargo. 
 

 
 
 
 
 
 

 


