
 

 

            INFORMAÇÕES 

RD& ALPHA MED 

 

Endereço  
Av. Olavo Fontoura, 1209 - Parque Anhembi 
São Paulo - SP, 02012-021 
 
Plantão Diurno 07:00 as 19:00 
Plantão Noturno 19:00 as 07 
 
 

Refeição 

Refeição: No local os médicos poderão tomar café da manhã / jantar e almoçar (Sem custo) 

- Estacionamento Gratuito_ 

 

Contratante Iabas 
Fonte Pagadora OGS 

MATERIAIS DE EPI´S 
MATERIAIS DE ULTIMA GERAÇÃO 
Face Shield, Oculos, Mascara N95, Macacão, Aventais 

Todos os profissionais com atendimento dentro do ANHEMBI, receberão materiais de EPI´S com a seguinte 

rotina: 
A) Ao chegar no recinto passar pela catraca SERÁ AFERIDO SUA TEMPERATURA 
B) Irá depositar seus pertences e roupas em um armário com trava lock 
C) Receberá um roupão privativo similar centro cirúrgico 
D) Receberá seus EPI´S deverá colocar sobre o roupão 
E) Saída para as refeições receberá ajuda para retirada dos EPI´S 
F) Saída para refeições pelos fundos do recinto  
G) Café da Manhã, Almoço e Jantar HOTEL Holiday Inn Anhembi 
H) Retorno das refeições será pela portaria principal catraca 
I) Ao retornar ao recinto passar pela catraca SERÁ AFERIDO SUA TEMPERATURA 
J) Receberá seus EPI´S deverá colocar sobre o roupão 
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 UNIFORME: LEVAR JALECO BRANCO DE PREFERENCIA SEM NENHUM LOGOMARCA 
 LEVAR – CARIMBO, ESTETOSCÓPIO E DOCUMENTOS. 

 

 

 

  TREINAMENTO E PROTOCOLOS DE ATENDIMENTOS 

 

 Orientações Diretoria Medica  

SALA VERDE - Paciente deitado na maca sem ventiladores –  

SALA AMARELA - Paciente deitado na maca sem ventiladores - considerados OBSERVAÇÃO com acompanhamento médico 

 SALA VERMELHA Casos de emergência com uso do ventilador sendo monitorado constantemente – PASSIVEIS DE 
REMOÇÃO AOS HOSPITAIS LOCAIS  

Chefes de Plantões – 06 diurnos – 06 noturnos  

IABAS COM O MAIOR HOSPITAL DE SÃO PAULO SENDO 651 LEITOS E CAPACIDADE PARA ATÉ 1500 LEITOS 

 

TREINAMENTO 

 

 



Entrar em contato pelo whatsapp +55 12 99771-9659 Falar com Ricardo gerente 
ADM 

 

 

 

Médicos de outros estados , por favor solicitar o visto provisório

Serviços aos médicos 

 

Visto Provisório 

DEFINIÇÃO 

Modalidade de autorização concedida pelo CRM para que o médico originário de outro Estado, quitado com o respectivo 
CRM, possa exercer a Medicina nesta jurisdição por um período de até 90 (noventa) dias. 

DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA 

1 - Requerimento (clique aqui);  

2 - Carteira Profissional Médica (capa verde) expedida pelo CRM de origem; 

3 - Comprovante de quitação da anuidade do exercício junto ao CRM de origem. 

 

PREVISÃO DE LIBERAÇÃO DO DOCUMENTO 

 

     
 

 
 

 



O Visto Provisório é obtido de imediato, ou seja, assim que o pedido é protocolado já está vigente, e o prazo médio para 
liberação da Carteira Profissional Médica é de 30(trinta) dias, e será encaminhado para o mesmo local onde foi realizada a 
solicitação;. 

Quando da análise do documento houver Nota de Devolução, o prazo acima expira e passa a contar novamente após a sua 
regularização. Vide, ainda, o teor da Instrução Normativa Cremesp nº 01/2017. 

Esclarecemos que as solicitações realizadas em nossas Delegacias transitam até a Sede do Cremesp através de malotes dos 
Correios, caso por algum motivo esse translado seja prejudicado, os prazos acima poderão ser revistos. 

OBSERVAÇÃO 

- A apresentação da C.P.M. é indispensável e a solicitação deverá ser feita pessoalmente pelo médico. 

- O Visto Provisório não poderá ser prorrogado dentro de um mesmo exercício fiscal. 

- Locais para recebimento da documentação (clique aqui) 

 

                            LINK PARA ACESSO: http://www.cremesp.org.br/?siteAcao=ServicosMedicos&id=30 
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Perguntas frequentes 

 

1. Quando recebo? 

             R: Dia 25 mês subsequente ao plantão 

       

2. Fonte Pagadora 

            R: OGS 

 

3. Valor que irei receber e liquido?  

            R: SIM 

 

http://www.cremesp.org.br/?siteAcao=ServicosMedicos&id=30


4. Vou ter direito ao contrato? 

            R: Sim 

 

5. Se eu ficar doente? 

           R: Se por ventura ficar doente a gestora ira dar todo o suporte, atedimento assim como avisará a familia. Os plantões       
que assumiu serão cancelados. Tenho direito a algum seguro? Infelizmente não. 

 

6. Sou de outro estado oque tenho direito? 

           R: Hospedagem enquanto tiver realizando plantão + alimentação que será no hospital- Passagem ida e volta ( a gestora 
fornecerá uma carta no qual poderá se dirigir a empresa x e retirar a passagem sem custo. Taxa de embarque o 
médico deverá pagar. O adm da OGS entrará em contato e encaminhará ao médico. 

 

7. Vou ter treinamento? 

             R: Sim, conforme  explicado acima. 

 

8. Quando eu chegar no hospital Campanha  tenho que assinar algo e aonde? 

             R: Sim deverá assinar folha do ponto na entrada e saida/ no posto adm que ficará dentro do hospital 

 

9. O médico tem direito a refeição / Estacionamento? 

            R: Sim o médico tem direito a café da manha – almoço ou janta ( dentro do hospital camapnha) – Tambem terá 
estacionamento gratis, assim como banheiro com chuveiro. 

 

10. Solicitei a vaga mas não esta meu nome na escala oque fazer? 

              R: Entrar em contato com Thamires pra verificarmos. Whatsapp 11 99100-8780 

 

11. Meu nome esta em vermelho na escala porque ? 

              R: Somente nosso marcação  

 

 

12. Tenho interesse neste dia da semana/mas não tem vaga ? 

              R: Temos a nossa lista de esperar, se cadastre.  

 

 

 

 

 


