
Aos profissionais do Hospital Emílio Ribas, 

Reconhecimento do apoio que temos recebido do nosso 
médico e Secretário da Saúde Dr. Jean Gorinchteyn 

Para melhor esclarecimento de todos, reiteramos que os processos de 
nomeações de novos profissionais para o nosso hospital, já aprovados em 
concurso público, estão na sua reta final, passando pelos trâmites 
burocráticos obrigatórios, agora em análise na Secretaria de Estado da 
Casa Civil de São Paulo. E isso devido à articulação, apoio e ao compromisso 
pessoal do Secretário de Estado da Saúde, Dr. Jean Gorinchteyn, para que 
os processos sejam concluídos o mais breve possível.  

Vale ressaltar que, apesar do tempo decorrido para a realização destes 
concursos, o Hospital Emílio Ribas tem recebido reforços fundamentais 
para a manutenção da assistência à população que procura os nossos 
serviços, tanto com a contratação de equipes terceirizadas e de 
profissionais por Contrato Temporário de Trabalho (CTDs), quanto com a 
disponibilização de mais plantões para diversas equipes.  

É preciso destacar ainda que o Secretário foi um dos principais articuladores 
junto ao Governo do Estado para a concessão do reajuste de 20% aos 
servidores da área da saúde.  

Por fim, é importante registrarmos aqui que desde a sua posse, o 
Secretário, Dr. Jean, priorizou e acelerou o ritmo da maior reforma da 
história do Emílio Ribas, propiciando a curto, médio e longo prazo, 
benefícios imensuráveis para o futuro do hospital, para os nossos 
profissionais e aos pacientes. Uma verdadeira conquista que tem sido 
possível devido também à parceria e mobilização de nossas equipes, a 
quem agradecemos profundamente.  

Os investimentos passam de R$ 190 milhões e, há poucos meses, fomos 
informados que a licitação da terceira e última fase da reforma está sendo 
preparada. Até a conclusão das obras, a previsão é de que terão sido 
investidos R$ 240 milhões no hospital. 

 

A Diretoria. 


