
Da Seção de Comunicação Organizacional, Ouvidoria e Gestão de 
Pessoas   
 

Compete à Seção de Comunicação Organizacional, Ouvidoria e Gestão de 
Pessoas: 
I - assessorar o Diretor de Saúde na elaboração das políticas de Comunicação 
Organizacional;  
II - assessorar o Diretor de Saúde no reconhecimento e valorização do público 
interno;  
III - registrar eventos realizados pela Diretoria de Saúde;  
IV - promover a multiplicação das atividades de Comunicação Organizacional 
para as Unidades de Saúde da PMMG;  
V - confeccionar informativos, cartões de aniversário, de promoção, de 
assunção de cargo, de transferência, diplomas de destaque e outros 
documentos relacionados à atividade;  
VI - assessorar o planejamento e promoção da realização do marketing e 
endomarketing no Sistema de Saúde;  
VII - elaborar o calendário de eventos comemorativos da Diretoria de Saúde;  
VIII - coordenar encontros, seminários, simpósios, congressos e eventos 
diversos de interesse da Diretoria de Saúde;  
IX - divulgar programas e projetos de promoção à saúde e prevenção de 
doenças;  
X - manter os beneficiários do SISAU permanentemente informados sobre as 
atividades desenvolvidas pelas Unidades de Saúde;  
XI - elaborar e manter atualizado o registro histórico da Diretoria;  
XII - projetar a imagem da Diretoria de Saúde para os beneficiários do SISAU, 
como Unidade promotora da atenção à saúde;  
XIII - interagir com os meios de comunicação de forma oportuna e adequada, 
dentro dos princípios éticos, extraindo desta relação elementos otimizadores da 
performance da Diretoria de Saúde;  
XIV - elaborar documentos doutrinários relativos às atividades da seção;  
XV - fomentar a participação dos beneficiários na utilização e fiscalização dos 
serviços próprios de saúde;  
XVI - receber, tramitar e encaminhar solicitações, denúncias, reclamações e 
sugestões relativas aos serviços próprios de saúde na PMMG, resguardando o 
sigilo das informações e o direito de resposta; 
XVII - acompanhar a tramitação e a análise das demandas recebidas e 
transmitir as soluções dadas ao interessado ou a seu representante legal;  
XVIII - propor medidas para a melhoria da qualidade dos serviços próprios de 
saúde da PMMG;  
XIX - produzir estatísticas indicativas do nível de satisfação dos beneficiários 
do SISAU, a partir de manifestações recebidas;  
XX - buscar soluções para os problemas identificados e oferecer informações 
gerenciais com o intuito de aprimorar o processo de atenção à saúde;  
XXI - manter o controle do efetivo do QOPM e QPPM da Diretoria e Unidades 
Subordinadas, bem como do QOS e QPE das Unidades de Saúde da PMMG;  
XXII - propor a distribuição de vagas para o concurso do QOS e QPE, 
coordenando ainda a definição do programa de matérias e especificações do 
edital;  
XXIII - controlar solicitações para treinamento complementar do QOS e QPE;  



XXIV - assessorar o Diretor de Saúde em relação às transferências de militares 
do QOS e QPE;  
XXV - elaborar escalas de QOS e QPE para eventos extraordinários, 
comissões, perícias e atividades afins;  
XXVI - manter controle compartilhado do efetivo contratado pelo Instituto de 
Previdência dos Servidores Militares;  
XXVII - atualizar e elaborar o Quadro de Organização e Distribuição (QOD) e o 
Detalhamento e Desdobramento da Diretoria de Saúde e suas Unidades 
Subordinadas;  
XXVIII - normatizar, coordenar e controlar as informações relacionadas à lei de 
acesso à informação. 
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