
 CONSINDHOSFIL

Participando e compartilhando 
dos desafios das áreas  
Trabalhistas, Recursos Humanos 
e Gestão de RH das entidades 
filantrópicas da área da saúde.



O SINDHOSFIL/SP – Sindicato da Santas 
Casas de Misericórdia e Hospitais Filan-
trópicos do Estado de São Paulo – é uma 
entidade sindical patronal que representa 
o segmento das entidades filantrópicas 
(Santas Casas, Entidades Beneficentes 
e Organizações Sociais de Saúde - OSS).   
A importância desta entidade Patronal é 
relevante face a sua base territorial que 
atinge 432 cidades das 645 existentes no 
Estado de São Paulo. Sendo sua repre-
sentação nas negociações coletivas inte-
gradas com 50 Sindicatos Profissionais.  
O Sindicato também tem parcerias com 
as maiores universidades de São Paulo 
nos processos de capacitação, que agrega 
a soma de aproximadamente 140 mil 
empregados.

Para atender as necessidades específi-
cas de macrorregiões do Estado de São 
Paulo, em 2003, o SINDHOSFIL/SP se des-

 NOSSA     
 HISTÓRIA

MACRORREGIÕES 
SINDHOSFIL/SP

membrou e foram criados mais quatro sin-
dicatos regionais, independentes e autô-
nomos, sediados em pontos estratégicos 
do estado – Presidente Prudente, Vale do 
Paraíba, Ribeirão Preto e Baixada Santista 
(Litoral Norte e Sul de São Paulo).

Para os associados, o SINDHOSFIL pro-
move cursos presenciais e online, palestras, 
seminários e congressos voltados para pro-
fissionais das áreas Trabalhistas, de Recur-
sos Humanos e Gestão de Pessoas, que 
visam o aprimoramento do conhecimento.  
A maioria dos hospitais da capital e do 
interior do estado de São Paulo têm gua-
rida na assessoria jurídica nas questões 
trabalhistas, participando na representa-
tividade nas inúmeras situações de ques-
tões Trabalhistas, Segurança e Medi cina 
do Trabalho, Mediações e Nego ciações 
coletivas, propiciando o debate de solu-
ções para as questões atuais e o compar-
tilhamento de experiências. Além disso, 
o Sindicato também apoia atividades e 
movimentos em prol do setor filantrópico.

Ribeirão Preto e Região

Vale do Paraíba, Litoral Norte  
e Alta Mantiqueira

Atuação do SINDHOSFIL/SP

Presidente Prudente e Região

Baixada Santista, Litoral Norte e Sul



O evento é uma grande oportunidade 
aos profissionais dos segmentos de Recur-
sos Humanos e Gestão de Pessoas das enti-
dades sem fins lucrativos por proporcio-
nar o encontro de vários atores das áreas, 
que debatem soluções para as dificuldades 
enfrentadas diante das exigências de legis-
lação trabalhista.

Público de interesse: 

Provedores, Administrado-
res, Gerentes de entidades Pro-
fissionais da área de Gestão de 
Recursos Humanos e de Admi-
nistração de Pessoal, bem como 
profissionais de outros segmen-
tos que possuem vinculação 
com as Organizações Sociais de 
Saúde nos inúmeros municípios 
de São Paulo.
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Premiações:

Em reconhecimento dos trabalhos dos 
profissionais das áreas de gestão de pes-
soas e Recursos Humanos, o SINDHOSFIL/
SP promove três premiações - Destaque 
Santa Casa, Destaque Administrador de RH 
e Prêmio de Boas Práticas de Gestão de RH.

Na quinta edição do Congresso, as pre-
miações permanecerão. O Des-
taque Santa Casa, Destaque 
Administrador de RH são esco-
lhidos por um Comitê avaliador, 
formado pela Comissão Cientí-
fica do Congresso, enquanto o 
Prêmio de Boas Práticas de Ges-
tão de RH é escolhido pelos con-
gressistas – após o recebimento 
dos cases o Comitê seleciona os 
três melhores e o público decide 
quais serão o primeiro, segundo 
e terceiro lugar do Prêmio.

NÚMEROS: 

Mais de 250 
profissionais  
da saúde

Mais de 80 
hospitais 
participantes

VÁRIOS 
EXPOSITORES



FOTOS DO EVENTO Fotos: Eder Mosna
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RESERVE A DATA
15 E 16 DE OUTUBRO DE 2020
HOTEL MAKSOUD PLAZA  
SÃO PAULO



OPORTUNIDADES  
DE PARTICIPAÇÃO

INVESTIMENTO
Cotas de Patrocínio

• Exposição dos produtos em mesa na antessala do evento, com banner próprio.

• Exposição de vídeo de até 3 minutos durante a programação temática do evento  
 no auditório.

• Três inscrições gratuitas.

• Parceria com o Sindicato para divulgação dos produtos aos filiados.

• Recebimento do mailing list completo dos participantes após o evento,  
 contendo nome, endereço, telefone e e-mail.

• Exposição do logotipo no site do Congresso.

• Exposição do logotipo nos e-mails marketings.

• Exposição do logotipo no Facebook do Sindhosfil

• Exposição do logotipo em destaque no painel da sala de palestras.

• Inserção do logotipo no folder da programação oficial do Congresso.

• Envio de três publicidades pelo App do Congresso diretamente para  
 os smartphones dos inscritos.

• Descrição das empresas e seus serviços no App do Congresso, em expositores.

COTA DIAMANTE

O SINDHOSFIL/SP propicia a interação 
com vários gestores de pessoas em diver-
sos ambientes de prestação de serviços 
de saúde no Estado, que envolvem 480 

mil médicos autônomos e 480 mil empre-
gos diretos. Portanto, a exposição da sua 
empresa no ConSINDHOSFIL é uma oportu-
nidade única de estreitar o relacionamento 
com seus clientes e criar oportunidades de 
negócio com o seu público de interesse. Por 
meio das cotas diamante, ouro e prata será 
possível gerar visibilidade e fortalecer ainda 
mais a marca da sua empresa.



COTA DIAMANTE

• Exposição dos produtos em mesa na antessala do evento, com banner próprio.

• Duas inscrições gratuitas.

• Recebimento do mailing list completo dos participantes após o evento,  
 contendo nome, endereço, telefone e e-mail.

• Exposição do logotipo no site do Congresso.

• Exposição do logotipo nos e-mails marketings.

• Exposição do logotipo em destaque no painel da sala de palestras.

• Inserção do logotipo no folder da programação oficial do Congresso.

• Descrição das empresas e seus serviços no App do Congresso, em expositores.

• Parceria com o Sindicato para divulgação dos produtos aos filiados.

COTA OURO

• Uma inscrição gratuita.

• Recebimento do mailing list completo dos participantes após o evento,  
 contendo nome, endereço, telefone e e-mail.

• Exposição do logotipo no site do Congresso.

• Exposição do logotipo nos e-mails marketings.

• Exposição do logotipo em destaque no painel da sala de palestras.

• Inserção do logotipo no folder da programação oficial do Congresso.

• Descrição das empresas e seus serviços no App do Congresso, em expositores.

COTA PRATA

CONTATO COMERCIAL:
Edison Ferreira da Silva           Tel.: (11) 3113-2520    
Cel.: (11) 99616-4042              presidencia@sindhosfil.com.br



SINDICATO DAS SANTAS CASAS 
DE MISERICÓRDIA E HOSPITAIS 
FILANTRÓPICOS DO ESTADO  
DE SÃO PAULO – SINDHOSFIL
 
Rua Libero Badaró, 92 • 5º andar,  
CEP - 01008-902 • São Paulo - Brasil 
(11) 3113-2520 - Central 
 
WWW.SINDHOSFIL.COM.BR

FIQUE POR DENTRO  
DAS NOVIDADES DO  
SINDHOSFIL/SP. 

BAIXE O APP! 


