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1. Apresentação do Programa
A Residência Médica foi instituída pelo Decreto no. 80.281/77 e constitui uma modalidade de
ensino de pós-graduação lato sensu, destinada a médicos, sob a forma de cursos de
especialização, funcionando em Instituições de Saúde, sob a orientação de profissionais
médicos de elevada qualificação ética e profissional, sendo considerada o “padrão ouro” da
especialização médica.

O programa de Residência Médica em Medicina de Família e Comunidade da Secretaria
Municipal de Saúde de Campo Grande, MS (PRMFC - SMS/CG) funcionará nos serviços de
saúde da Secretaria Municipal de Saúde do município de Campo Grande, MS (SMS-CG)
Funcionará sob a responsabilidade da coordenação técnica, do supervisor do programa e da
sua Comissão de Residência Médica (COREME) e FIOCRUZ. O Programa teve início no ano
de 2019 com início da primeira turma em 2020.

A Medicina de Família e Comunidade é, em um sistema de saúde organizado por níveis de
cuidado, cuidado continuado englobando indivíduos e sua família, é a porta de entrada para
o Sistema único de Saúde (SUS), independentemente da idade, sexo ou problema de saúde.

O Manual do Residente visa oferecer uma estrutura geral do programa, incluindo direitos e
deveres, atos vedados ao residente, tal como organograma, corpo de preceptores, proposta
pedagógica, estruturas físicas ou (unidades-escola), Participações dos residentes ou
(composição dos residentes na COREME), organização acadêmica, assuntos relacionados a
bolsa de estudos, trancamento e desligamento de matrícula e certificação de conclusão.

2. Objetivos
2.1.

Objetivos gerais

O PRMFC - SMS/CG tem como objetivo o aperfeiçoamento e treinamento dos médicos
residentes em serviço. Esse serviço vincula o residente a uma equipe de Estratégia de
Saúde da Família para um cuidado continuado e aprimoramento das competências.
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2.2.

Objetivos específicos

●

desenvolver ações de promoção e prevenção da saúde;

●

conhecer a rede de serviços das unidades e da rede de Atenção Básica;

●

planejar e executar trabalhos de intervenção;

●

organizar grupos de cuidado continuado e educação permanente;

●

resolutividade de, em torno, 80% a 90% das demandas de saúde;

●

desenvolver o processo de trabalho em saúde fundamentado nos princípios e
diretrizes do SUS;

●

desenvolver habilidades para o processo de planejamento e gestão local em saúde.

3. Organograma Funcional
Para entendimento do residente esta ferramenta, facilita e demonstra a compreensão do
funcionamento das relações, com sua estrutura interna, além de ter o objetivo em ajudar a
simplificar o funcionamento e o entendimento a quem deve se reportar diante de alguma
situação positiva ou negativa.
COREME

COORD. PRMFC

USF TIRADENTES

USF MORENINHA

USF
COOPHAVILLA

USF ITAMARACÁ

USF VIDA NOVA

USF PQE DO SOL/STA
EMÍLIA

USF OLIVEIRA

USF NOROESTE

USF BATISTÃO

USF LOS
ANGELES

USF SERRADINHO

PRECEPTORES

PRECEPTORES

PRECEPTORES

PRECEPTORES

PRECEPTORES

PRECEPTORES

PRECEPTORES

PRECEPTORES

PRECEPTORES

PRECEPTORES

PRECEPTORES

SUPERVISORA

SUPERVISORA

SUPERVISOR

SUPERVISORA

SUPERVISORA

SUPERVISOR

SUPERVISORA

SUPERVISOR

SUPERVISORA

SUPERVISOR(A)

SUPERVISOR(A)

GERENTE

GERENTE

GERENTE

GERENTE

GERENTE

GERENTE

GERENTE

GERENTE

GERENTE

GERENTE

GERENTE

O organograma funcional está disponível no item 15 ANEXO .
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4. Proposta pedagógica
O PRMFC - SMS/CG tem como objetivo formar médicos para a Atenção Primária à Saúde
(APS), qualificados e resolutivos na atenção à saúde dos usuários, com prática integradora e
continuada, inserida nas comunidades sob seus cuidados e voltada à construção da
cidadania. Tais objetivos têm base no modelo de Vigilância à Saúde e nos princípios da APS,
e deverão ser alcançados por meio do desenvolvimento das seguintes ações:
•

aprimoramento de habilidades técnicas, do raciocínio clínico e da capacidade de tomar
decisões, alicerçados na Medicina Baseada em Evidências e nas ferramentas da
abordagem do Método Clínico Centrado na Pessoa;

•

desenvolvimento de atitudes que permitam valorizar a significação dos fatores
somáticos, psicológicos e sociais que interferem nas condições de saúde dos
indivíduos, em consonância à abordagem humanizada, integral, continuada e
longitudinal, com enfoque na família e na comunidade;

•

formação de médicos com os conhecimentos, habilidades e atitudes no manejo dos
problemas de saúde mais prevalentes da população, bem como fazer diagnóstico
oportuno, tratamento, recuperação e prevenção dos agravos mais frequentes;

•

formação de médicos preparados para o trabalho em equipe, que possam otimizar os
processos em saúde e garantir a segurança do paciente, coordenando a rede de
cuidado;

•

estímulo ao pensamento científico que promova o desenvolvimento de pesquisas e
inovações para a APS;

•

estímulo à capacidade crítico-reflexiva da atividade médica em todos os seus aspectos
científicos, éticos, políticos e sociais.
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5. Unidades de lotação
5.1.

USF Aquino Dias Bezerra - Vida Nova
R. Nízia Floresta, 220 - Res. Vida Nova III
Horário de funcionamento: 2ª – 6ª feira de 07:00 – 19:00
Supervisor:
Ana
Cristina
Atz
dos
Santos
e-mail:
anaatz.fiocruz.liaps@gmail.com
Possui 3 equipes de saúde da família, 3 equipes de saúde bucal e um
parâmetro populacional 12 mil pessoas.

5.2.

USF Dr Cláudio Luiz Fontanillas Fragelli - Jardim Noroeste
R. Dois Irmãos, 71 - 11 - Jardim Noroeste
Horário de funcionamento: 2ª – 6ª feira de 07:00 – 19:00
Supervisor:
Antonio
Barbosa
de
Araujo
Junior
e-mail:
antoniobaraujojr@gmail.com
Possui 4 equipes de saúde da família, 4 equipes de saúde bucal e um
parâmetro populacional 16 mil pessoas.

5.3.

USF Edson Quintino Mendes – Itamaracá
Av. Guaicurus, 1647 - Jardim Itamaracá
Horário de funcionamento: 2ª – 6ª feira de 07:00 – 19:00
Supervisor: Évelin Morais - e-mail: emorais.fiocruz.liaps@gmail.com
Possui 4 equipes de saúde da família, 4 equipes de saúde bucal e um
parâmetro populacional 16 mil pessoas.

5.4.

USF Alfredo Neder Coophavilla II – Coophavilla
R. dos Recifes, 981 - Coophavila II
Horário de funcionamento: 2ª – 6ª feira de 07:00 – 19:00
Supervisor: Moysés Martins Tosta Storti - e-mail: moysesmts@hotmail.com
Possui 6 equipes de saúde da família, 4 equipes de saúde bucal e um
parâmetro populacional 24 mil pessoas.

5.5.

USF Dr Judson Tadeu Ribas - Moreninha
R. Anaca, 645 - Vila Moreninha III
Horário de funcionamento: 2ª – 6ª feira de 07:00 – 19:00
Supervisor: Denise Miyuki Nakano - e-mail: denisenfe@hotmail.com
Possui 6 equipes de saúde da família, 4 equipes de saúde bucal e um
parâmetro populacional 24 mil pessoas.

.

9

‘

5.6.

USF Dr Hélio Martins Coelho Batistão - Jardim Batistão
R. Souto Maior, 1935 - Jardim Batistão
Horário de funcionamento: 2ª – 6ª feira de 07:00 – 19:00
Supervisor: Fabiane de Oliveira Vick - e-mail: favick.fiocruz.liaps@gmail.com
Possui 4 equipes de saúde da família, 4 equipes de saúde bucal e um
parâmetro populacional 16 mil pessoas.

5.7.

USF Benedito Martins Gonçalves – Oliveira
R. Antônio João Escobar, 390 - Parque Res. União
Horário de funcionamento: 2ª – 6ª feira de 07:00 – 19:00
Supervisor: Thaiane Pereira Vidal - e-mail: thaiane.vidal2@gmail.com
Possui 4 equipes de saúde da família, 4 equipes de saúde bucal e um
parâmetro populacional 16 mil pessoas.

5.8.

USF Benjamin Asato - Parque do Sol
Avenida, R. Evelina Figueiredo Selingardi, 1008 - Parque Do Sol
Horário de funcionamento: 2ª – 6ª feira de 07:00 – 19:00
Supervisor: Silas Oda - e-mail: sillasoda@gmail.com
Possui 4 equipes de saúde da família, 4 equipes de saúde bucal e um
parâmetro populacional 16 mil pessoas.

5.9.

USF Tiradentes
Av. José Nogueira Vieira, S/N - Jardim Itatiaia
Horário de funcionamento: 2ª – 6ª feira de 07:00 – 22:00
Supervisor: Silvana Fontoura Dorneles - e-mail: silvanad.fiocruz@gmail.com
Possui 8 equipes de saúde da família, 4 equipes de saúde bucal e um
parâmetro populacional 32 mil pessoas.
As unidades de saúde da família de Serradinho, Santa Emília e Los Angeles
estão em transição, podendo haver alteração de lotação.

Aulas teóricas
•

USF Tiradentes
Av. José Nogueira Vieira, S/N - Jardim Itatiaia

Locais de práticas
•
•

Santa Casa
Rua Eduardo Santos Pereira, 88 - Centro
CAPs Afrodite
Rua São Paulo, 70 – Esq. com Rua Pedro Celestino – Monte Castelo
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6. Direitos e deveres do residente
6.1.
•

Direitos:

o residente tem direito a bolsa, cujo valor deverá constar no contrato padrão de
matrícula;

•

o residente tem direito, conforme o caso, à licença-paternidade de 5 (cinco) dias ou à
licença-maternidade de 120 (cento e vinte) dias, de acordo com a Lei no 12.514, de
2011;

•

o tempo de residência médica será prorrogado por prazo equivalente à duração do
afastamento do residente por motivo de saúde ou nas licenças maternidade ou
paternidade;

•

a instituição de saúde responsável pelo programa de residência médica oferecerá ao
residente, durante todo o período de residência, condições adequadas de higiene e
alimentação;

•

ter um período de folga (mensal, não acumulativo e não retroativo) e 30 dias
consecutivos de férias anuais. No primeiro ano a ser definido na unidade e no
segundo ano a ser definido pela coordenação;

•

o residente terá direito a 08 (oito) dias úteis, ou não, por ano para formação
continuada, congressos e outras atividades formativas, sendo que a liberação
ocorrerá especificamente para os dias das atividades formativas, não incluindo os
dias necessários para deslocamentos. Mediante prévia autorização local e da
coordenação;

•

o residente tem direito a seguro saúde.

6.2.

Deveres:

•

participar das atividades propostas;

•

participar das atividades do AVA;

•

participar das reuniões convocadas pela Coordenação;

•

utilizar uniforme (jaleco*, crachá de identificação);

•

respeitar as Normas Legais da Profissão Médica e Regulamentares do Regimento
Interno do PRMFC - SMS/ CG;

•

cumprir os horários fixados;
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•

obedecer às Normas do Código de Ética do Conselho Federal de Medicina;

•

assinar a ficha de presença diariamente (modelo em anexo);

•

assinar a ficha de presença dos rodízios externos (modelo em anexo);

•

realizar suas avaliações de competência trimestrais dentro das datas estipuladas pela
coordenação do PRMFC - SMS/ CG (modelo em anexo);

•

informar o seu período de férias e afastamento, tanto para a Coordenação do PRMFC
- SMS/ CG, quanto para sua chefia local, dentro do prazo solicitado;

•

apresentar atestado de saúde em caso de falta à Unidade de Saúde, devendo
entregá-lo à gerência da unidade e à coordenação do PRMFC - SMS/ CG no prazo
máximo de 02 (dois) dias úteis contados do primeiro dia de afastamento – atestados
entregues além deste prazo não serão aceitos.

(*) A Norma Regulamentadora número 32 (trinta e dois) da Agência Nacional de Vigilância Sanitária
(ANVISA), classifica o jaleco como um Equipamento de Proteção Individual (EPI) que resguarda os
profissionais e o paciente de contaminações.

7. Atos vedados ao residente
•

ausentar-se do local onde esteja exercendo suas atividades sem autorização do
preceptor e/ou gerência local,

•

ausentar-se das atividades teóricas sem justificativa cabível (licença médica ou férias),

•

tomar medidas administrativas sem autorização por escrito de seus preceptores diretos,
supervisor local, gerente ou Coordenação,

•

deixar de participar de mais de 25% das atividades avaliativas semanais,

•

deixar de realizar sua autoavaliação de competências trimestral,

•

deixar registros de prontuário em aberto ao final do dia de atendimento,

•

agir com desrespeito aos pacientes e aos demais profissionais da unidade.
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8. COREME
A COREME é uma instância auxiliar da Comissão Nacional de Residência Médica (CNRM) e
da Comissão Estadual de Residência Médica (CEREM) estabelecida em instituição de saúde
que oferece programa de residência médica para planejar, coordenar, supervisionar e avaliar
os programas de residência médica da instituição e os processos seletivos relacionados, nos
termos do Decreto nº 7.562, de 15 de setembro de 2011.

A COREME é um órgão colegiado composto por um coordenador e seu vice, um
representante dos preceptores, um representante da instituição de saúde e um representante
dos residentes.

8.1.

Participação na COREME

Um representante de cada ano da residência do PRMFC - SMS/CG ou seus respectivos
suplentes:
•

os representantes serão eleitos pelo grupo de residente;

•

terão um mandato de 01 (um) ano podendo recondução sucessiva ao cargo;

•

deverão representar os residentes nas reuniões da COREME;

•

solicitar ao Coordenador da COREME a inclusão de assuntos de interesse dos residentes
na agenda de reuniões da COREME pelo e-mail coremesesau@gmail.com com cópia
para a coordenação no e-mail: residenciamedicacg@gmail.com;

•

sempre que o representante titular dos Médicos Residentes não puder participar da
reunião da COREME, seu suplente deve ser convocado a participar da reunião.

13

‘

9. Organização acadêmica
9.1.

Carga horária
CARGA HORÁRIA TOTAL

5760 horas

CARGA HORÁRIA PRÁTICA

4608 horas

CARGA HORÁRIA TEÓRICA/PRÁTICA

1152 horas

9.2.

9.3.

Dos grupos de trabalho (GT):
•

Cardiovascular

•

Saúde mental

•

Saúde da criança e da mulher

•

Pacientes complexos

•

Comunicação clínica

•

Melhoria da qualidade

•

Trabalho de Conclusão de Residência (TCR)

•

Sessão clínica

•

Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA)

Ambiente Virtual de Aprendizagem

As atividades do Ambiente Virtual poderão ser desenvolvidas com formato de aulas teóricas
síncronas ou assíncronas, cursos, capacitações e demais atividades teórico-práticas da
residência ao longo dos 2 (dois) anos da especialização.
O residente será cadastrado no Ambiente Virtual de Aprendizagem e terá como site de
acesso: www.residenciacampograndems.labinovaapsfiocruz.com.br.
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9.4.

Lista de materiais ofertados aos residentes
•

Jaleco

•

Mochila

•

Pen Drive

•

Garrafa de água

•

Crachá de identificação

9.5.

Listas materiais ofertados à unidade

9.5.1 Lista dos livros:
●

Medicina Ambulatorial: Conduta de Atenção Primária Baseada em Evidências;

●

Bates, Propedêutica Médica;

●

A Contribuição da Medicina de Família e Comunidade para o sistema de
Saúde: um guia da Organização Mundial de Médicos de Família (WONCA);

●

Hipertensão Arterial: diagnóstico e tratamento;

●

Guia Ilustrado de Procedimentos Médicos;

●

Tratado de Medicina de Família e Comunidade I;

●

Tratado de Medicina de Família e Comunidade II;

●

O Processo Diagnóstico nas Decisões Clínicas: Ciência - Arte – Ética;

●

Epidemiologia Clínica: Elementos essenciais;

●

Entrevista Clínica: Habilidades de Comunicação para Profissionais de Saúde;

●

Psicopatologia e semiologia dos transtornos mentais;

●

Psicofármacos: Consulta Rápida;

●

Cultura, Saúde e Doença;

●

Medicina Centrada na Pessoa: Transformando o Método Clínico;

●

São e Salvo: E livre de Intervenções Médicas Desnecessárias;

●

Manual de Medicina de Família e Comunidade de McWhinney;

●

Medicina de Emergência: Abordagem Prática;

●

Epidemiologia;

●

10 minutos para a Família: Intervenções sistêmicas em Atenção Primária à
Saúde;

●

Casos Clínicos em Medicina de Família e Comunidade;

●

Yellowbook Fluxos e Condutas: Emergência;
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●

Como ler artigos científicos: Fundamentos da medicina baseada em
evidências.

9.5.2. Eletrocautério
•

Caso deseje, avaliar disponibilidade na planilha compartilhada pelo drive

9.5.3. Sonar
•

Cedido à unidade de saúde da família

9.5.4. Esfigmomanômetro
•

Cedido à unidade de saúde da família.

9.6.

Dos afastamentos

Faltas superiores a um total de 30 dias durante os dois anos de curso, mesmo que
devidamente justificadas, deverão ser repostas (em sua integralidade) ao fim da
residência,

9.7.

sem

fazer

jus

à

remuneração

conforme

decisão

da

CNRM.

Prova teórica

As provas teóricas se darão ao final de cada ano letivo. Seu formato poderá ser objetiva
ou múltipla escolha e o residente deverá alcançar a média 07 (sete).

9.8.

Agenda padrão

9.8.1. A agenda padrão do residente de primeiro ano consiste
em:
•

pelo menos, 06 (seis) turnos de atendimentos assistenciais

●

01 (um) turno de aula

●

01 (um) turno de reunião de equipe e sessão clínica

●

01 (um) turno de visita domiciliar

●

01 (um) turno de vigilância clínica supervisionada
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9.8.2. A agenda padrão do residente de segundo ano consiste
em:
●

pelo menos, 04 (quatro) turnos de atendimento assistenciais

●

01 (um) turno de aula

●

01 (um) turno de reunião de equipe e sessão clínica

●

01 (um) turno de visita domiciliar

●

01 (um) turno de vigilância clínica supervisionada

●

02 (dois) turnos de plantão por semana

As agendas poderão sofrer alteração conforme necessidade local das unidades e
demandas.

9.9.

Rodízios externos

Subdividido por trimestre:
1. Pediatria (01 plantão semanal pelo período de 12 semanas),
2. Obstetrícia (plantões por 03 semanas com 04 dias dedicados),
3. Emergência (plantões por 03 semanas com 04 dias dedicados),
4. Optativo + Saúde mental (05 turnos semanais no CAPs e 04 turnos semanais na
unidade de lotação) + Férias.

9.10.

Reposição de horários

As reposições de carga horária devem ser apresentadas através de um plano de reposição
assinado pelo preceptor e supervisor da unidade e posteriormente encaminhado para o email da coordenação (residenciamedicacg@gmail.com), para avaliação

9.11.

Avaliações

As avaliações no Programa de Residência em Medicina de Família e Comunidade serão
compostas por uma avaliação cognitiva, Avaliação do TCR e avaliações formativas aplicadas
pelos preceptores do programa (inter-pares).
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9.12.

Solicitações de documentos

A solicitação de declarações, certificados ou demais documentações deverão ser enviadas
para o e-mail residenciamedicacg@gmail.com com o prazo de resposta de até 05 (cinco) dias
úteis.

10.

Das bolsas

O pagamento da bolsa MEC será efetuado até o 05 (quinto) dia útil do mês subsequente ao
vencido. Os pagamentos da bolsa MEC, o residente deve fazer o cadastro e acompanhar
pelo site https://sigresidencias.saude.gov.br/

O pagamento da bolsa complementar da Fiotec será de acordo com o cadastramento,
podendo ocorrer em dias variados para cada residente. Para o pagamento da bolsa da
complementar

o

residente

deve

fazer

o

cadastro

e

acompanhar

pelo

site

https://epf.fiotec.org.br/.

11.

Trancamento de matrícula

O residente que desejar solicitar trancamento do curso, deverá formalizar a solicitação junto
a COREME, que avaliará a pertinência do pedido para autorizá-lo:
1. Em caso de pedido autorizado de trancamento, o residente terá um prazo máximo de
12 meses para retornar ao programa e cumprir o restante da carga horária total de
atividades prevista;
2. Durante o prazo de trancamento o residente não receberá bolsa de estudo;
3. Esgotado o período de 12 meses de trancamento o residente que não retornar ao
programa será desligado automaticamente.
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12.

Solicitação de desligamento

Para o residente que desejar fazer a solicitação de desligamento, a solicitação deverá ser
formalizada por meio de uma carta de próprio punho a ser escrita pelo residente e enviada
para a coordenação pelo e-mail residenciamedicacg@gmail.com com cópia para o e-mail
secretariaacademica.gep.sesau@gmail.com

com

o

assunto

(SOLICITAÇÃO

DE

DESLIGAMENTO DO RESIDENTE “SEU NOME”)

13.

Certificado de conclusão

O Residente que cumprir com todas as seguintes obrigações:

1. Cumprir integralmente os 24 meses previstos pela CNRM e as atividades previstas
PRMFC-SMS/CG;
2. Cumprir integralmente com os estágios na atenção secundária (carga horária,
plantões e obrigações profissionais) e ser aprovado pelo supervisor direto destes
estágios;
3. Cumprir integralmente com o estágio eletivo escolhido (carga horária e obrigações
profissionais);
4. Alcançar nota média seis na Avaliação de Competências para a Medicina de
Família realizadas trimestralmente ao longo dos dois anos do programa pelo seu
preceptor, supervisor do programa e coordenadores técnicos;
5. Ter seu trabalho de conclusão de curso (TCC) entregue até a data limite estipulada
pela coordenação do programa e considerado aprovado pelo orientador e pela
banca examinadora responsável pela sua avaliação com média final superior à
sete.
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14.

Corpo de preceptores

•

Ana Beatriz Silva Sabatel – USF Tiradentes

•

Ana Marta da Silva Santos – USF Oliveira

•

Arthur Dayrell - USF Tiradentes

•

Barbara Luiza Rosa – USF Itamaracá

•

Camilla Silva e Silva - USF Itamaracá

•

Célio Tobaru Kanashiro – USF Parque do Sol

•

Cristiano Hamilton Nazareth Almeida - USF Tiradentes

•

Danielly Frangilo Aguiar - USF Parque do Sol

•

Diego Canuto Ribeiro de Araujo – USF Coophavilla

•

Estevão Goulart Ravizzini Monteiro – USF Vida Nova

•

Fábio Moraes Felices - USF Tiradentes

•

Fernanda Barboza Mithqal Khalil – USF Moreninha

•

Janine Cristina Gonçalves Grigoli – USF Batistão

•

João Alfredo Cadorin da Silva - USF Moreninha

•

Lanna Paulla Andrade Melo – USF Jardim Noroeste

•

Larissa Alves da Costa - USF Jardim Noroeste

•

Maicol Ferreira Barbosa – USF Oliveira

•

Márcia Gizele Ornelas - USF Moreninha

•

Maria Carolina Oliveira do Amaral - USF Coophavilla

•

Maria da Graça Barbosa Xavier – USF Vida Nova

•

Maurício Agapito Ortiz Ocariz - USF Batistão

•

Paulo Naves Aguiar - USF Batistão

•

Priscila Ramalho Drummond - USF Coophavilla

•

Silvio Roberto da Silva Menezes - USF Coophavilla

•

Talitha Barros Ferreira de Carvalho - USF Tiradentes

•

Valeria Alejandra Lara - USF Moreninha

•

Yuri Mateus Muniz Martins Souza - USF Itamaracá

•

Weikmam Alves Mendes - USF Jardim Noroeste
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15.

ANEXO

15.1.

Organograma

COREME

COORD. PRMFC

USF TIRADENTES

USF MORENINHA

USF
COOPHAVILLA

USF ITAMARACÁ

USF VIDA NOVA

USF PQE DO SOL/STA
EMÍLIA

USF OLIVEIRA

USF NOROESTE

USF BATISTÃO

USF LOS
ANGELES

USF SERRADINHO

PRECEPTORES

PRECEPTORES

PRECEPTORES

PRECEPTORES

PRECEPTORES

PRECEPTORES

PRECEPTORES

PRECEPTORES

PRECEPTORES

PRECEPTORES

PRECEPTORES

SUPERVISORA

SUPERVISORA

SUPERVISOR

SUPERVISORA

SUPERVISORA

SUPERVISOR

SUPERVISORA

SUPERVISOR

SUPERVISORA

SUPERVISOR(A)

SUPERVISOR(A)

GERENTE

GERENTE

GERENTE

GERENTE

GERENTE

GERENTE

GERENTE

GERENTE

GERENTE

GERENTE

GERENTE
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15.2.

Folha de presença
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15.3.

Folha de presença dos estágios externos
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15.4.

Modelo avaliação trimestral
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