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INSTITUTO CEM 

 

O Instituto CEM é uma Instituição de direito privado sem fins lucrativos, fundada em 05 de março 

de 2010, inscrito no CNPJ: 12.053.184/0001-37. 

 

Endereço: Av. Dep. Jamel Cecílio, 2496, SALA 26 a 
E-mail: contato@institutocem.org.br 
Telefone: (62) 3922-5225 
Horário de Atendimento: segunda à sexta-feira 09:00 às 17:00 
 

POLICLÍNICA REGIONAL  -  UNIDADE POSSE 

 

A POLICLÍNICA REGIONAL  UNIDADE POSSE é uma Unidade Especializada de Apoio Diagnóstico e 

orientação terapêutica, com serviços de consultas clínicas de diversas especialidades. Possui suporte 

para realização de exames gráficos e de imagem com fins diagnósticos e oferta de pequenos 

procedimentos. Está configurada para prestar atendimento de alta resolutividade em consultas e 

exames, no mesmo dia, sempre que possível, devidamente referenciado pelo Complexo Regulador 

Estadual (CRE), com funcionamento de segunda a sexta, das 7h as 19h, no mínimo. Integra a Rede 

Estadual de Policlínicas de Goiás, sendo responsável pelo atendimento de média complexidade em 

Apoio Diagnóstico e orientação terapêutica; a Unidade está localizada à Av. Juscelino Kubitscheck de 

Oliveira na confrontação com terras da Prefeitura Municipal, setor Buenos Aires, Posse  GO, CEP: 

73.900000. Possui arquitetura horizontalizada, composta por dois blocos, com uma área total 

construída de 3.775,00 m². Tem a previsão de 26 consultórios destinados à assistência médica e 

multiprofissional, 16 salas para a execução de exames de imagem, além de outros ambientes que 

poderão ser organizados conforme a necessidade do fluxo de atendimento. 

 

Endereço Avenida Juscelino Kubitscheck de Oliveira, Posse - GO 

E-mail: atendimento@policlinicaposse.org.br 

Telefone: (62) 3481-1096  

Horário de atendimento: segunda à sexta-feira 09:00 às 17:00 

 

 

O Parceiro Privado que alimenta nosso sítio eletrônico é o Fábio Antonio Valarelli e Buffalo, seu 

telefone (15) 97402-8786; endereço Av. Dep. Jamel Cecílio, 2496, SALA 26 a – Goiânia- GO. 

Horário de atendimento é de segunda a sexta das 9h às 18H 
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