
 
 
 
  

 
 

 

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 

036/2022  

 

 

DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA 

E 

IMED – INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO  

 

De um lado,  IMED – INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO, inscrito no CNPJ/MF 

sob o n˚. 19.324.171/0001-02, com sede na Rua Itapeva, nº 202, Conj. 34, Bela Vista, São 

Paulo-SP, CEP.: 01.332-000, e filial na Cidade de Uruaçu, Estado de Goiás, sita na Rua 

Anápolis, Qd.28, Lt.09-A, Sala 03, Centro, Uruaçu-GO, CEP: 76.400-000 (CNPJ/MF nº 

19.324.171/0008-70), neste ato representado na forma do seu Estatuto Social, doravante 

denominado simplesmente “CONTRATANTE” ou “IMED”; e, de outro lado, 

DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA, com sede na Rua Dr. Eraldo Aurélio 

Franzese, nº 62, sala 02, Jardim Paiquere, Valinhos/SP, CEP.: 13.271-608, inscrita no 

CNPJ/MF sob o nº. 09.613.094/0001-49, neste ato representada por sua sócia, SRA. ÂNGELA 

MARIA SANTOS CHAGAS, brasileira, casada, empresária, portadora da Cédula de Identidade RG 

nº 28.515.367-5 SSP/SP e do CPF/MF nº 250.008.818-93, doravante denominada 

simplesmente “CONTRATADA”. 

i. Considerando que, em 06 de junho de 2022 (com início, em 01/07/2022), foi celebrado entre 

as Partes o Contrato de Prestação de Serviços para Execução do Projeto de Educação 

Corporativa Imed, Trilhas Assistenciais, Escola de Líderes e Desenvolvimento de Talentos (o 

“Contrato”) para fins de dar suporte às atividades de gestão desenvolvidas pelo IMED junto ao 

Hospital Estadual do Centro-Norte Goiano (HCN), tendo em conta que o mesmo é a organização 

social responsável pelo gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de 

saúde da referida Unidade de Saúde, conforme Contrato de Gestão firmado com o Estado de 

Goiás, por intermédio de sua Secretaria de Estado de Saúde (Contrato de Gestão nº 080/2021 

– SES / GO);  



 
 
 
  

 
 

 

ii. Considerando a necessidade de se incluir junto ao objeto do Contrato, a partir do mês de 

janeiro de 2023, novas atividades para que seja realizada a construção da “Jornada do 

Colaborador”, em razão e conforme os termos dispostos no documento anexo, 

As Partes têm entre si justo e contratado firmar o presente PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO 

CONTRATO (o “Instrumento”), conforme termos e condições a seguir especificadas. 

1.  OBJETO:   

1.1. Pelo presente Instrumento, as Partes formalizam, a partir do mês de janeiro de 2023, a 

inclusão das atividades descritas no documento anexo junto ao objeto do Contrato, sem 

qualquer acréscimo financeiro junto ao valor da contraprestação mensal devida pelo 

CONTRATANTE à CONTRATADA.  

 

2.  DA RATIFICAÇÃO: 

2.1. Permanecem inalteradas e neste ato são ratificadas pelas Partes todas as demais 

cláusulas e condições previstas no Contrato Emergencial e em seu(s) eventual(is) Termo(s) 

Aditivo(s) que não tenham sido expressamente alteradas por este Instrumento. Em caso de 

divergência entre as disposições previstas no Contrato Emergencial ou em seu(s) eventual(is) 

Termo(s) Aditivo(s) e neste Instrumento, prevalecerão as disposições contidas neste 

Instrumento. 

3.  DAS DEMAIS DISPOSIÇÕES: 

3.1. Este Instrumento é celebrado em caráter irrevogável e irretratável, obrigando as Partes 

e seus sucessores ao cumprimento do mesmo. 

3.2. Não será considerada precedente, novação ou renúncia, a tolerância pelas Partes 

contratantes, quanto a eventuais concessões da outra Parte, relativamente às condições 

estabelecidas neste Instrumento. 

3.3. O presente Instrumento entrará em vigor na data de sua elaboração (data acordada 

entre as Partes). 



 
 
 
  

 
 

 

E, por estarem justas e contratadas, firmam as Partes e 02 (duas) testemunhas o presente 

Instrumento para que produza os efeitos jurídicos desejados, reconhecendo a forma de 

contratação por meios eletrônicos, digitais e informáticos como válida e plenamente eficaz, 

ainda que seja estabelecida com a assinatura eletrônica ou certificação fora dos padrões ICP-

BRASIL, conforme disposto pelo Art. 10 da Medida Provisória nº 2.200/2001 em vigor no Brasil. 

Sendo certo que na (i) na hipótese de assinatura eletrônica deste Instrumento, ele produzirá 

efeitos a partir da abaixo mencionada, independentemente da data em que for assinado pelas 

Partes; e (ii) na hipótese de assinatura na forma física, o Instrumento deverá ser entregue em 

02 (duas) vias em igual teor e valor. 

Uruaçu-GO, 30 de dezembro de 2022. 

 

_____________________________________________________________ 

IMED – INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO 

 

 

 

_____________________________________________________________ 
DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA 

Ângela Maria Santos Chagas 

 

Testemunhas:  

1) _________________________   2)__________________________ 

Nome:           Nome:      

R.G.:           R.G.:      

C.P.F:          C.P.F.:      



São Paulo-SP, 30 de dezembro de 2022. 

 

Ao IMED – INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO 

REF: Contrato de Prestação de Serviços nº 36/2022 

 

Prezados,  

A Educação Corporativa tem por objetivo incluir a empresa em um novo 

cenário de excelência, por conseguinte mantê-la cada vez mais atualizada e 

competitiva, fortalecendo a sua capacidade de flexibilidade às principais 

mudanças e adversidades, que, na maioria das vezes, a organização não tem 

condições de prever ou mesmos intervir. 

O principal aspecto da Educação Corporativa é a sua capacidade de atuar 

em todas as áreas da empresa, interagindo com toda a cadeia de valor, 

envolvendo o ambiente interno e externo, possibilitando o fortalecimento e a 

disseminação de culturas e políticas existentes, bem como a sua reformulação, 

quando não é mais adequada ao momento vivido pela organização. 

Em tempos cada vez mais transversos e em constantes transformações 

organizacionais, atualmente não é possível um processo completo de 

capacitação e desenvolvimento sem a vivência da experiência do colaborador e 

a construção de uma jornada para buscar a excelência dos serviços fornecidos 

à sociedade. 

É sob essa nova ótica de enxergar as ações de engajamento para a 

aquisição ou transformação de novos saberes que a Diagnose passa a 

incorporar ao escopo da Educação Corporativa do IMED, frentes para a 

construção da “Jornada do Colaborador”.  



Sendo assim, a partir da implantação dessa jornada, será possível aplicar 

os conceitos de Experiência do Colaborador, identificando os principais 

momentos durante a trajetória, entendendo a relação com o ambiente de 

trabalho e como isso afeta o seu desenvolvimento profissional. 

A jornada do colaborador é definida como um conjunto de ações que 

serão realizadas pela Diagnose e que estão devidamente alinhadas com os 

objetivos e propósito do negócio pelas quais os colaboradores passam no 

decorrer de sua vivência na organização. Isso inclui desde a candidatura para 

processos seletivos até o desenvolvimento do profissional dentro da companhia 

e sua saída. 

A iniciativa tem como finalidade aumentar o engajamento dos 

colaboradores, o que pode acontecer de diferentes formas: mudanças de 

comportamento, integração entre os times e retenção de talentos. 

O planejamento e a execução adequados desse processo pelo 

departamento de Recursos Humanos (RH) é imprescindível para que gere 

benefícios reais para o negócio. A jornada do colaborador exige que as 

responsáveis conheçam a fundo as metas estratégicas da empresa, estejam a 

par do seu crescimento e pretensões de mercado. 

Manter os funcionários engajados é um dos maiores desafios de gestão 

de pessoas. Essa missão se torna mais fácil quando a preocupação começa 

desde o primeiro contato do profissional com a empresa, logo no processo de 

recrutamento e seleção. 

Diante disso, a jornada do colaborador ajuda a impulsionar a 

produtividade das equipes e garantir a alta performance dos negócios. Afinal, a 

estratégia utiliza ações que não só atraem os talentos, mas também, colaboram 

para o bem-estar, boa relação com os colegas, aprendizado contínuo, 

desenvolvimento pessoal e profissional. 

https://paraempresas.catho.com.br/tendencias-recruamento-selecao/
https://paraempresas.catho.com.br/tendencias-recruamento-selecao/


A partir da jornada do colaborador, é possível aproximar o colaborador 

ainda mais da empresa, construindo um laço forte entre ambos. Ao notar que a 

organização se esforça para valorizá-los, os colaboradores se sentem mais 

satisfeitos, melhoram a convivência com os colegas e o clima organizacional. 

Outra vantagem do investimento na experiência do colaborador é o 

aumento da produtividade dos profissionais, das equipes e da empresa como um 

todo. De acordo com uma pesquisa da Universidade da Califórnia, dos Estados 

Unidos, colaboradores satisfeitos e felizes rendem até 31% a mais do que 

aqueles que estão insatisfeitos. Os colaboradores não estão satisfeitos apenas 

com um cargo, um escopo e um salário ao final do mês. É necessário pensar em 

novas formas de trabalho, tarefas e responsabilidades para que esse 

colaborador se sinta mais ativo, produtivo e engajado em seu ambiente de 

trabalho. 

De acordo com um estudo da Deloitte, estamos mudando de um modelo 

de carreiras para um modelo baseado em experiências. O que conta em nossas 

vidas profissionais não é somente o lugar por onde passamos ou o cargo que 

ocupamos, mas principalmente quais foram as experiências de trabalho que 

tivemos e como elas foram responsáveis por nos moldarem como profissionais 

de alta performance. 

O mesmo serve para as empresas. Já se foi o tempo em que um bom 

plano de carreira atraía os melhores talentos. Hoje, para ter um time 

comprometido, engajado e que permaneça na empresa por um longo período de 

tempo, é necessário olhar para tudo o que compreende e contribui para o 

trabalho desse colaborador. 

Não é mais sobre o que ele faz, mas sobre toda a sua jornada. É sobre 

como ele chega ao trabalho, se desenvolve, realiza suas tarefas, com quem ele 

interage, como é reconhecido e em que ambiente ele está. É sobre entender as 

dificuldades, anseios e objetivos e desenhar experiências para que tudo isso se 

concretize. 

https://paraempresas.catho.com.br/pesquisa-de-clima-organizacional/
https://www.em.com.br/app/noticia/emprego/2019/09/16/interna_emprego,1085530/funcionarios-felizes-sao-em-media-31-mais-produtivos-diz-pesquisa.shtml


Todas os pontos elencados são importantes para promover e manter o 

engajamento do colaborador, fortalecendo a sensação de pertencimento – e a 

melhor forma para fazer isso, contribuindo para uma jornada de sucesso, é 

agregar ao processo de desenvolvimento do escopo da Educação Corporativa 

IMED, ações pensando na Experiência do Colaborador integrando as seguintes 

etapas: 

Atração e Seleção Onboarding 
Educação 

Corporativa* 
Cargos e 
salários 

Retenção SESMT 
Departamento 

Pessoal 
Outplacement 

Ações de 
Comunicação 

 
Site de Carreiras 

 
Plataforma de 

R&S 
 

Análise de 
Currículos 

 
Seleção Interna 

 
Entrevistas 

Acolhimento 
 

Integração 
 

Capacitação 
beira leito 

 
Cultura 

Organizacional 
 

Políticas e 
Normas 
Internas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Programa de 
Qualificação 

 
Elaboração de 

Conteúdos 
 

Escola de Líderes 
 

Escola 
Assistencial 

 
Treinamento e 

Desenvolvimento 
 

Formação de 
Multiplicadores 

 
Workshops 

 
Webinars e E-

learning 
 

Residência 
Médica 

 
Rally da Saúde  

 
Avaliação de 
Resultados 

Pesquisas 
 

Observação 
da 

categoria 
 

Revisão 
salarial 

Política de 
Benefícios 

 
Reconhecimento 

 
Endomarketing 

 
Datas 

Comemorativas 
 

Pesquisa de 
Clima 

 
Gestão turnover 

 
Avaliação de 
Desempenho 

 
 
 
  

Proteção à 
Integridade 

 
Segurança 

Ocupacional 
 

Gestão das 
emoções 

 
Programa 
de bem-

estar 
 

Medicina 
do Trabalho 

 
CIPA 

 
Normas 

reguladoras 
  

Admissão e 
demissão  

 
Gestão de 

férias 
 

Fechamento 
da folha de 
pagamento 

 
Obrigações 
acessórias 

 
Recolhimento 
de impostos 

 
Distribuição 
de holerites 

 
Controle da 

jornada 

Acolhimento 
pós demissão 

 
Revisão e 

análise 
curricular 

 
Auxílio no 

processo de 
recolocação 

* Atividades que já constavam no escopo contratado e que são executadas   

Atenciosamente,  

 


		2023-02-07T16:18:27-0300
	ANGELA MARIA SANTOS CHAGAS:25000881893


		2023-02-07T16:32:38-0300
	ALEXANDRE KOSLOVSKY SOARES:25991325847




