1ª Revisão de Legislação da
EBSERH (atualizada/2022)
Professor Rômulo Passos

Como estudar para o
concurso da EBSERH 2022

Informações Gerais
Lotação: HU da UNIFAP em Macapá-AP.
Enfermeiro: 100 vagas imediatas + 115 vagas CR (R$ 6.951,30).

Técnico de Enfermagem: 300 vagas imediatas + 105 CR
(R$ 3.382,26).
Demais cargos: 92 vagas imediatas + CR.
Além da remuneração básica, há adicionais e gratificações.

Inscrição: de 18/01 a 21/02/2022 em www.ibfc.org.br
Taxa de inscrição: R$ 80,00 (médio/técnico) e R$ 119,00 (superior).

Data da prova: 03/04/2022.
Cidades de realização da prova: Macapá/AP, Belém/PA, Boa
Vista/RR, Manaus/AM, Palmas/TO, Porto Velho/RO, Rio Branco/AC e
São Luís/MA.

O candidato(a) poderá se inscrever para um cargo de nível médio e
um cargo de nível superior, se assim desejar (horários distintos).

O que cai na prova

Novidades no concurso 2022: Informática e
História e Geografia do Amapá (vamos abordar).

Possibilidade de ser convocado para outras unidades da EBSERH.
Todos os candidatos com deficiência APROVADOS na Prova Objetiva,
serão convocados para a Prova de Títulos (BASTA OBTER 50% DA
PROVA OBJETIVA).

Por que a prova de títulos NÃO
será decisiva no concurso 2022?
Como o HU da UNIFAP é uma unidade nova, todos os aprovados (incluindo o cadastro
de reserva) poderão ser convocados, pois o hospital terá que preencher todo o
quadro de pessoal necessário para o seu funcionamento.
Para ir para a prova de títulos, o candidato deve ficar até a posição:
1. Enfermeiro: 167º - ampla concorrência; 48º - pessoa negra; todos os candidatos
com deficiência.
2. Técnico de Enfermagem: 315º - ampla concorrência; 90º - pessoa negra; todos os
candidatos com deficiência.

Em resumo, a PROVA OBJETIVA é que definirá os aprovados no concurso. A prova de
títulos pode apenas influenciar na ordem de classificação, mas todos que entraram na
prova de títulos poderão ser convocados.

Como estudar
1. Livros básicos de Português, SUS, Informática, EBSERH e RLM +
Cadernos de Questões IBFC de cada disciplina.
2. Plano de estudo no Curso Completo de Enfermagem.
3. Tratado de Enfermagem (É A BASE).
4. Coleção de Questões (volumes I e II).
5. Mentoria IBFC + Caderno de Questões de Enfermagem IBFC.

1ª Revisão de Legislação
Aplicada à EBSERH
(atualizada 2022)
Aula gratuita: 14/01 às 20h no YouTube.

Capítulo 1 - Aspectos Gerais
da Ebserh
Professor Rômulo Passos

1.1 - Características da Ebserh
A Lei nº 12.550/2011 autorizou o Poder Executivo a criar a empresa pública
unipessoal de capital fechado, denominada Empresa Brasileira de Serviços
Hospitalares (Ebserh), com personalidade jurídica de direito privado e
patrimônio próprio, vinculada ao Ministério da Educação, com prazo de duração
indeterminado.
Em síntese, a EBSERH apresenta as seguintes características:

No desenvolvimento de suas atividades de ensino, a Ebserh observará as
orientações da Política Nacional de Educação, de responsabilidade do
Ministério da Educação.

1. (EBSERH/UFU/VUNESP/2020) De acordo com o disposto na Lei Federal nº
12.550/2011, é correto afirmar que a Empresa Brasileira de Serviços
Hospitalares (Ebserh):
a) deve ser registrada como empresa de capital aberto.
b) é uma empresa pública criada na forma de sociedade anônima.
c) é vinculada ao Ministério da Saúde.
d) tem capital social de propriedade da União e dos Estados.
e) tem prazo de duração por tempo indeterminado.

2. (EBSERH/UFU/VUNESP/2020) De acordo com o seu Estatuto Social, a
Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, no desenvolvimento de suas
atividades de assistência à saúde, observará as diretrizes e políticas
estabelecidas pelo:
a) Conselho de Administração da Empresa.
b) Presidente da Empresa.
c) Ministério de Gestão Estratégica.
d) Ministério da Educação.
e) Ministério da Saúde.

1.2 - Licitação

Atenção!
Quando um hospital universitário ou unidade congênere firma contrato
com a Ebserh, passando a administração para esta Empresa Pública, não é
feita licitação, por isso, é dispensada. Por outro lado, a Ebserh fará licitação
para compra de equipamentos e insumos, prestação de serviço, entre outras
aquisições, quando houver indicação.

3. (EBSERH/UFU/VUNESP/2020) Na hipótese de algum ente da
Administração pública pretender contratar os serviços da EBSERH para
realizar atividades relacionadas ao seu objeto social, a Lei Federal nº
12.550/2011 dispõe que:
a) é obrigatória a licitação.
b) deve ser elaborado um contrato com base no Código Civil.
c) é dispensada a licitação.
d) deve formalizar o contrato em cartório na presença de duas testemunhas.
e) deve fazê-lo mediante concorrência pública.

1.3 - Mecanismos de Controle

1.4 - Subsidiárias
A Ebserh é autorizada a criar subsidiárias para o desenvolvimento de
atividades inerentes ao seu objeto social, também podendo essas subsidiárias,
observadas as condições postas na referida lei, valerem-se de contratos
temporários (Lei nº 12.550/2011, art. 1º).

1.5 - Finalidade

Mas, quais são essas instituições congêneres (Lei nº 12.550/2011, art. 6º,
§3º)?

4. (EBSERH Nacional/IBFC/2020) Leia abaixo o artigo 3º da Legislação EBSERH. A
EBSERH terá por finalidade a prestação de serviços _____ de assistência médicohospitalar, ambulatorial e de apoio diagnóstico e terapêutico à comunidade, assim
como a prestação às instituições _____ de ensino ou instituições congêneres de
serviços de apoio ao ensino, à pesquisa e à extensão, ao ensino-aprendizagem e à
formação de pessoas no campo da _____, observada, nos termos do art. 207 da
Constituição Federal, a autonomia universitária.
Assinale a alternativa que preencha correta e respectivamente as lacunas:
a) privados / públicas federais / saúde pública.
b) privados / públicas federais / alta complexidade.
c) gratuitos / públicas federais / saúde pública.
d) gratuitos / privadas federais / saúde pública.
e) gratuitos / públicas federais / alta complexidade.

5. (HU-UFGD/EBSERH/AOCP/2014) A Ebserh poderá prestar os serviços
relacionados às suas competências, mediante contrato com as instituições
federais de ensino ou instituições congêneres. Para efeitos da Lei nº
12.550/2011, consideram-se instituições congêneres:
a) as instituições públicas e privadas que desenvolvam atividades de ensino e
de pesquisa na área da saúde e que prestem serviços no âmbito do Sistema
Único de Saúde (SUS).
b) as instituições públicas e privadas que desenvolvam atividades de ensino e
de pesquisa na área da saúde e que prestem serviços no âmbito dos planos
privados de assistência à saúde.
c) as instituições privadas que desenvolvam atividades de ensino e de
pesquisa na área da saúde e que prestem serviços no âmbito dos planos
privados de assistência à saúde.

5. (HU-UFGD/EBSERH/AOCP/2014)
d) as instituições públicas que desenvolvam atividades de ensino e de
pesquisa na área da saúde e que prestem serviços no âmbito do Sistema
Único de Saúde (SUS).
e) as instituições públicas que desenvolvam atividades de ensino e de
pesquisa na área da saúde e que prestem serviços no âmbito dos planos
privados de assistência à saúde.

6. (HU-UFS/EBSERH/AOCP/2014) Preencha as lacunas e assinale a alternativa
correta.
As instituições congêneres, conforme a Lei nº 12.550/2011, são instituições
_____________ que desenvolvam atividades de _______________________
na área da saúde e que prestem serviços no âmbito ________________.
a) Públicas/assistência/do Sistema Único de Saúde (SUS).
b) Privadas/ensino e de pesquisa/da rede hospitalar privada.
c) Públicas/ensino e de pesquisa/do Sistema Único de Saúde (SUS).
d) Públicas ou privadas/ensino e de pesquisa/da rede hospitalar privada.
e) Públicas ou privadas/ensino e de pesquisa/do Sistema Único de Saúde
(SUS).

1.6 - Capital Social, Recursos e Objeto Social
Capital social da EBSERH

integralmente sob a propriedade da União.

A integralização do capital social será realizada com recursos oriundos de
dotações consignadas no orçamento da União, bem como pela incorporação de
qualquer espécie de bens e direitos suscetíveis de avaliação em dinheiro.
Acrescenta-se, conforme disposições do parágrafo único do art. 6º do Estatuto
Social da Ebserh (2020), que o capital social poderá ser alterado nas hipóteses
previstas em lei, vedada a capitalização direta do lucro sem trâmite pela conta de
reservas.

1.6 - Capital Social, Recursos e Objeto Social
Conforme disposições do art. 8º da Lei nº 12.550/2011, constituem recursos da
Ebserh:
I

recursos oriundos de dotações consignadas no orçamento da União;

II

as receitas decorrentes:

a) da prestação de serviços compreendidos em seu objeto;
b) da alienação de bens e direitos;
c) das aplicações financeiras que realizar;
d) dos direitos patrimoniais, tais como aluguéis, foros, dividendos e bonificações; e
e) dos acordos e convênios que realizar com entidades nacionais e internacionais;

1.6 - Capital Social, Recursos e Objeto Social
Conforme disposições do art. 8º da Lei nº 12.550/2011, constituem recursos da
Ebserh:
III

doações, legados, subvenções e outros recursos que lhe forem destinados
por pessoas físicas ou jurídicas de direito público ou privado;

IV

rendas provenientes de outras fontes.

O lucro líquido da Ebserh será reinvestido para atendimento do objeto social
da empresa, excetuadas as parcelas decorrentes da reserva legal e da reserva
para contingência (Lei nº 12.550/2011, art. 8º, parágrafo único).

Lucro Líquido da EBSERH

O objeto social da Ebserh é detalhado no art. 4º do Estatuto Social (2020),
conforme descrição a seguir:
I

prestar serviços gratuitos de assistência médico-hospitalar,
ambulatorial e de apoio diagnóstico e terapêutico à população, no
âmbito do SUS;

II

administrar unidades hospitalares;

III

prestar serviços de apoio à gestão hospitalar, com otimização de
processos e serviços, implementação de sistema de gestão,
monitoramento de resultados, bem como o desenvolvimento de
outras atividades afins;

IV

prestar serviços de consultoria e assessoria em sua área de atuação;

V

prestar a terceiros serviços secundários operacionais contínuos que sejam
relacionados às atividades de assistência à saúde;

VI

participar de iniciativas de promoção da inovação, como incubadoras,
centros de inovação e aceleradoras de empresas;

VII

prestar serviços de apoio ao ensino, pesquisa e extensão nas diversas áreas
do conhecimento com vistas à inovação, ensino-aprendizagem e formação
de pessoas no campo da saúde pública, inclusive mediante intermediação e
apoio financeiro, observada, nos termos do art. 207 da Constituição, a
autonomia universitária e as políticas acadêmicas estabelecidas no âmbito
das instituições de ensino;

VIII

promover, estimular, coordenar, apoiar e executar programas de formação
profissional, contribuindo para qualificação profissional no campo da saúde
pública no País;

IX

apoiar a execução de planos de ensino e de pesquisa, cuja vinculação com
o campo da saúde pública torne necessária a cooperação, em especial, na
implementação de residência médica, uniprofissional ou multiprofissional,
no campo da saúde, nas especialidades e regiões estratégicas para o SUS;

X

prestar serviços de apoio à geração do conhecimento em pesquisas
básicas, clínicas e aplicadas, que promova, estimule, coordene, apoie e
execute atividades de pesquisa, desenvolvimento e inovação, com o
objetivo de produzir conhecimentos e tecnologia para o desenvolvimento
da saúde pública do País;

XI

realizar, na forma fixada pela Diretoria Executiva e aprovada pelo Conselho
de Administração, aplicações não reembolsáveis ou parcialmente
reembolsáveis destinadas a apoiar projetos de ensino, pesquisa, extensão
e inovação na área de saúde;

XII

atuar em projetos e programas de cooperação técnica nacional e
internacional com vistas ao desenvolvimento de suas atividades e ao
aprimoramento da formação profissional e da saúde pública;

XIII

prestar serviços delegados pelo Governo Federal com vistas ao
cumprimento do seu objeto social; e

XIV

exercer outras atividades inerentes às suas finalidades.

Atenção!
Observe que o objeto social da Ebserh está diretamente relacionado com a
finalidade dessa empresa.

7. (HU-UFC/EBSERH/AOCP/2014) Constituem recursos da Ebserh
expressamente previstos no art. 7º do Decreto nº 7.661, de 28 de dezembro
de 2011, que aprovou o Estatuto Social da Empresa Brasileira de Serviços
Hospitalares, EXCETO:
a) as dotações que lhe forem consignadas no orçamento da União.
b) doações, legados, subvenções e outros recursos que lhe forem destinados
por pessoas físicas ou jurídicas de direito público ou privado.
c) receitas decorrentes de tributos de competência dos estados membros.
d) os oriundos de operações de crédito, assim entendidos os provenientes de
empréstimos e financiamentos obtidos pela entidade.
e) rendas provenientes de outras fontes.

8. (HUB/EBSERH/IADES/2013) O Decreto nº 7.661, de 28 de dezembro de
2011, aprova o Estatuto Social da Empresa Brasileira de Serviços
Hospitalares (Ebserh), constituindo o capital social inicial em R$ 5 milhões, a
ser integralizado.
a) pelos recursos provenientes do orçamento anual do Sistema Único de
Saúde (SUS).
b) pelo ativo imobilizado dos hospitais universitários que compõe a rede de
atendimento em saúde.
c) pelo Fundo Nacional de Apoio à Saúde (FNAS).
d) pela União.
e) por cotas divididas entre a União, os Estados e os Municípios da Federação.

9. (HU-UFC/EBSERH/AOCP/2013) Nos termos do art. 2º da Lei nº 12.550, de
15 de dezembro de 2011, é correto afirmar que a Empresa Brasileira de
Serviços Hospitalares (Ebserh) terá seu capital social.
a) integralmente sob a propriedade de cada Estado.
b) integralmente sob a propriedade de cada Município.
c) rateado entre cada Estado e seus respectivos municípios.
d) rateado entre a União, os Estados e os seus respectivos municípios.
e) integralmente sob a propriedade da União.

10. (HU-UFMA/EBSERH/IBFC/2013) Conforme a Lei nº 12.550, de 15 de dezembro
de 2011, que autorizou o Poder Executivo a criar a Empresa Brasileira de Serviços
Hospitalares (Ebserh), no que diz respeito aos seus recursos financeiros, assinale a
alternativa incorreta:
a) Constituem recursos da Ebserh as receitas decorrentes das aplicações financeiras
que realizar.
b) Constituem recursos da Ebserh as receitas decorrentes dos direitos patrimoniais,
tais como aluguéis, foros, dividendos e bonificações.
c) Constituem recursos da Ebserh as receitas decorrentes da alienação de bens e
direitos.
d) Constituem recursos da Ebserh as receitas decorrentes de doações de pessoas
jurídicas.
e) Não podem constituir recursos da Ebserh as receitas decorrentes de doações de
pessoas físicas.

11. (HU-UFS/EBSERH/AOCP/2014) Analise as assertivas e assinale a alternativa que
aponta as corretas. Constituem recursos da Ebserh:
I. as receitas decorrentes da prestação de serviços compreendidos em seu objeto.
II. as receitas decorrentes dos acordos e convênios que realizar com entidades
nacionais e internacionais.
III. recursos oriundos de dotações consignadas nos orçamentos da União e dos
Estados.
IV. doações, legados, subvenções e outros recursos que lhe forem destinados por
pessoas físicas ou jurídicas de direito público ou privado.

a) Apenas I, II e IV.
b) Apenas I, III e IV.
c) Apenas I e IV.

d) Apenas II e IV.
e) I, II, III e IV.

12. (EBSERH Nacional/IBFC/2020) Leia abaixo o art. 6º da Lei nº
12.550/2011.
"A EBSERH, respeitado o princípio da autonomia _____, poderá _____ os
serviços relacionados às suas competências mediante contrato com as
instituições _____ de ensino ou instituições congêneres".
Assinale a alternativa que preencha correta e respectivamente as lacunas.
a) hospitalar / prestar / privadas.
b) hospitalar / prestar / públicas.
c) universitária / prestar / federais.
d) universitária / negar / federais.
e) universitária / prestar / privadas.

13. (EBSERH Nacional/IBFC/2020) O Estatuto Social da Empresa Brasileira de
Serviços Hospitalares (EBSERH), apresenta seus objetivos sociais, com base
nas leis e diretrizes vigentes. Em relação aos objetivos sociais da EBSERH,
assinale a alternativa incorreta.
a) Prestar serviços gratuitos de assistência médico-hospitalar, ambulatorial e
de apoio diagnóstico e terapêutico à comunidade, no âmbito do Sistema
Único de Saúde (SUS).
b) Administrar unidades hospitalares.
c) Prestar serviços de consultoria e assessoria em sua área de atuação.
d) Desestimular programas de formação profissional, com a finalidade de não
desqualificar a atuação profissional na saúde pública do país.
e) Prestar serviços delegados pelo Governo Federal com vistas ao
cumprimento do seu objeto social.

14. (EBSERH Nacional/IBFC/2020) Leia abaixo o inciso IV do art. 4º da
Legislação EBSERH.
"Cabe a EBSERH prestar serviços de apoio à geração do _____ em pesquisas
básicas, clínicas e aplicadas nos hospitais _____ federais e a outras
instituições congêneres".
Assinale a alternativa que preencha correta e respectivamente as lacunas.
a) envolvimento / universitários.
b) envolvimento / particulares.
c) conhecimento / universitários.
d) conhecimento / particulares.
e) momento / universitários.

15. (EBSERH/UFU/VUNESP/2020) Considerando o disposto, expressamente, na
Lei nº 12.550/2011, é correto afirmar que a EBSERH:
a) é um órgão administrativo pertencente à estrutura interna do Ministério da
Educação.
b) tem sua sede e foro em Brasília, no Distrito Federal, e não poderá ter
escritório, representação ou filiais em outras unidades da Federação.
c) é dotada de personalidade jurídica de direito privado e patrimônio próprio,
vinculada ao Ministério da Saúde, com prazo de duração indeterminado.
d) exerce atividades de prestação de serviços de assistência à saúde e estarão
inseridas integral e exclusivamente no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS).
e) não terá direito ao ressarcimento das despesas com o atendimento de
consumidores e respectivos dependentes de planos privados de assistência à
saúde.

16. (EBSERH/UFU/VUNESP/2020) De acordo com os termos da Lei Federal nº
12.550/2011, que trata da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, é
correto afirmar que:
a) a EBSERH possui personalidade jurídica de direito público, com patrimônio
destinado pela União, e está vinculada ao Ministério da Saúde.
b) a integralização do capital social será realizada com recursos oriundos de
dotações consignadas da União, bem como pela incorporação de qualquer
espécie de bens e direitos suscetíveis de avaliação em dinheiro.
c) no desenvolvimento de suas atividades de assistência à saúde, a EBSERH
observará as orientações emanadas sobre saúde pelo Ministério da Educação.

16. (EBSERH/UFU/VUNESP/2020)
d) compete à EBSERH elaborar os planos de educação e pesquisa de
instituições federais de ensino superior e de outras instituições congêneres
que tenham vinculação com o campo da saúde pública ou com outros
aspectos da sua atividade.
e) é indispensável a licitação para a contratação da EBSERH pela administração
pública para realizar atividades relacionadas ao seu objeto social.

1.7 - Competências e Contratos
São competências da Ebserh (Lei nº 12.550/2011, art. 4º):
• administrar unidades hospitalares, bem como prestar serviços de
assistência médico-hospitalar, ambulatorial e de apoio diagnóstico e
terapêutico à comunidade, no âmbito do SUS. Veja que a Ebserh administra
os hospitais universitários, que fazem parte da rede própria (pública) do SUS
e outras instituições congêneres, e não da rede privada conveniada ao SUS.

• prestar às instituições federais de ensino superior e a outras instituições
congêneres serviços de apoio ao ensino, à pesquisa e à extensão, ao ensinoaprendizagem e à formação de pessoas no campo da saúde pública,
mediante as condições que forem fixadas em seu estatuto social. Perceba
que a Ebserh presta serviços não apenas para as instituições federais de
ensino superior, mas também para as instituições congêneres.

• apoiar a execução de planos de ensino e pesquisa de instituições federais de
ensino superior e de outras instituições congêneres, cuja vinculação com o campo
da saúde pública ou com outros aspectos da sua atividade torne necessária essa
cooperação, em especial na implementação das residências médica,
multiprofissional e em área profissional da saúde, nas especialidades e regiões
estratégicas para o SUS. Realmente, a Ebserh deve apoiar a execução de planos de
ensino e pesquisa das instituições federais de ensino superior e das instituições
congêneres, em que haja vínculo com o campo da saúde pública ou com outros
aspectos da sua atividade, que torne necessário esse apoio.
• prestar serviços de apoio à geração do conhecimento em pesquisas básicas,
clínicas e aplicadas nos hospitais universitários federais e a outras instituições
congêneres. Fique atento, pois cabe à Ebserh prestar serviços de apoio à geração
do conhecimento em pesquisas básicas.

• prestar serviços de apoio ao processo de gestão dos hospitais universitários
e federais e a outras instituições congêneres, com implementação de sistema
de gestão único com geração de indicadores quantitativos e qualitativos
para o estabelecimento de metas. Observe que os indicadores a serem
gerados devem contemplar aspectos quantitativos e qualitativos, ou seja, a
utilização de um não exclui a do outro, como deixa claro o uso da conjunção
aditiva “e”.
• exercer outras atividades inerentes às suas finalidades, nos termos do seu
estatuto social.

O contrato entre a Ebserh e as instituições federais de ensino ou
instituições congêneres estabelecerá (Lei nº 12.550/2011, art. 6º, § 1º):
• as obrigações dos signatários;
• as metas de desempenho, indicadores e prazos de execução a serem
observados pelas partes;
• a respectiva sistemática de acompanhamento e avaliação, contendo
critérios e parâmetros a serem aplicados; e

• a previsão de que a avaliação de resultados obtidos, no cumprimento de
metas de desempenho e observância de prazos pelas unidades da Ebserh,
será usada para:
o aprimoramento de pessoal; e
melhorias estratégicas na atuação perante a população e as instituições
federais de ensino ou instituições congêneres, para melhorar o
aproveitamento dos recursos destinados à Ebserh.

17. (HU-UFES/EBSERH/AOCP/2014) Compete à Ebserh, EXCETO:
a) administrar unidades hospitalares, bem como prestar serviços de assistência
médico-hospitalar, ambulatorial e de apoio diagnóstico e terapêutico à
comunidade, no âmbito do SUS.
b) prestar às instituições federais de ensino superior e a outras instituições
congêneres serviços de apoio ao ensino, à pesquisa e à extensão, ao ensinoaprendizagem e à formação de pessoas no campo da saúde pública, mediante as
condições que forem fixadas em seu estatuto social.
c) apoiar a execução de planos de ensino e pesquisa de instituições federais de
ensino superior e de outras instituições congêneres, cuja vinculação com o
campo da saúde pública ou com outros aspectos da sua atividade torne
necessária essa cooperação, em especial na implementação das residências
médica, multiprofissional e em área profissional da saúde, nas especialidades e
regiões estratégicas para o SUS.

17. (HU-UFES/EBSERH/AOCP/2014)
d) prestar serviços de apoio à geração do conhecimento em pesquisas básicas,
clínicas e aplicadas nos hospitais universitários federais e a outras instituições
congêneres.
e) prestar serviços de apoio ao processo de gestão dos hospitais municipais, com
implementação de sistema de gestão único com geração de indicadores
quantitativos e qualitativos para o estabelecimento de metas.

18. (HU-UFMA/EBSERH/IBFC/2013) Entre as competências da Ebserh, não se
inclui:
a) Prestar às instituições federais de ensino superior e a outras instituições
congêneres serviços de apoio ao ensino, à pesquisa e à extensão, ao ensinoaprendizagem e à formação de pessoas no campo da saúde pública, mediante
as condições que forem fixadas no estatuto social.
b) Apoiar a execução de planos de ensino e pesquisa de instituições federais
de ensino superior e de outras instituições congêneres, cuja vinculação com o
campo da saúde pública ou com outros aspectos da sua atividade torne
necessária essa cooperação, em especial na implementação das residências
médica, multiprofissional e área profissional da saúde, nas especialidades e
regiões estratégicas para o SUS.

18. (HU-UFMA/EBSERH/IBFC/2013)
c) Prestar serviços de apoio ao processo à geração do conhecimento em
pesquisas básicas, clínicas e aplicadas nos hospitais universitários federais e a
outras instituições congêneres.
d) Prestar serviços de apoio ao processo de gestão dos hospitais universitários
e federais e a outras instituições congêneres, com implementação de sistema
de gestão único com geração de indicadores quantitativos e qualitativos para
o estabelecimento de metas.
e) Propor as diretrizes da Política Nacional de Residência Médica.

19. (HU-UFTM/EBSERH/IADES/2013) Assinale a alternativa que contempla
todos os serviços a serem prestados, de forma gratuita, à comunidade pela
Ebserh, listados na lei que autorizou sua criação.
a) Assistência médico-hospitalar e ambulatorial.
b) Assistência médico-hospitalar, ambulatorial e de apoio terapêutico.
c) Assistência médico-hospitalar, ambulatorial e de apoio diagnóstico.
d) Assistência médico-hospitalar, ambulatorial e de apoio diagnóstico e
terapêutico.
e) Assistência médico-ambulatorial e de apoio diagnóstico e terapêutico.

20. (HU-UFMS/EBSERH/AOCP/2014) Analise as assertivas e assinale a alternativa
que aponta as corretas. De acordo com a Lei Federal nº 12.550, de 15 de dezembro
de 2011, o contrato de prestação de serviços com as instituições federais de ensino
ou instituições congêneres, relacionados às competências da Ebserh, estabelecerá,
entre outras:
I - as obrigações dos signatários.
II - as metas de desempenho, indicadores e prazos de execução a serem observados
pelas partes.
III - a respectiva sistemática de acompanhamento e avaliação, contendo critérios e
parâmetros a serem aplicados.
IV - a previsão de que a avaliação de resultados obtidos, no cumprimento de metas
de desempenho e observância de prazos pelas unidades da EBSERH, não será usada
para o aprimoramento de pessoal e melhorias estratégicas na atuação, perante a
população e as instituições federais de ensino ou instituições congêneres.

20. (HU-UFMS/EBSERH/AOCP/2014)
a) Apenas I e IV.
b) Apenas I, II e III.
c) Apenas III e IV.
d) Apenas II e III.
e) I, II, III e IV.

21. (HU-UFPE/EBSERH/IDECAN/2014) Segundo o Decreto nº 7.661/2011, a
Ebserh prestará os serviços relacionados às suas competências, mediante
contrato com as instituições federais de ensino ou instituições públicas
congêneres, o qual conterá, obrigatoriamente:
I. As metas de desempenho, indicadores e prazos de execução a serem
observados pelas partes.
II. A respectiva sistemática de acompanhamento e avaliação, contendo
critérios e parâmetros a serem aplicados.
III. Cláusula de garantia consistente em caução em dinheiro e fiança bancária.
Está(ão) correta(s) apenas a(s) afirmativa(s):
a) I.
b) II.
c) III.
d) I e II.
e) II e III.

1.8 - Exercício Social, Demonstrações Financeiras e Lucros
Com base no Estatuto Social da Ebserh (2020), temos as seguintes disposições:
A Ebserh deverá elaborar demonstrações financeiras trimestrais e divulgá-las
em sítio eletrônico, observando as regras de escrituração e elaboração de
demonstrações financeiras contidas na Lei nº 6.404, de 1976, e nas normas
da Comissão de Valores Mobiliários, inclusive quanto à obrigatoriedade de
auditoria independente por auditor registrado naquela autarquia (art. 87).

Ao fim de cada exercício social, a Diretoria Executiva deverá elaborar, com
base na legislação vigente e na escrituração contábil, as demonstrações
financeiras aplicáveis às empresas de capital aberto, discriminando, com
clareza, a situação do patrimônio da Empresa e as mutações ocorridas no
exercício (art. 88).

Outras demonstrações financeiras intermediárias serão preparadas, caso
sejam necessárias ou exigidas por legislação específica (art. 88, parágrafo
único).

1.9 - Organização Interna e Pessoal
Com fulcro no art. 100 do Estatuto Social da Ebserh (2020), a estrutura
organizacional dessa Empresa e a respectiva distribuição de competências
serão estabelecidas no Regimento Interno da Ebserh, aprovado pelo Conselho
de Administração, mediante proposta da Diretoria Executiva.
De acordo com o art. 10 da Lei nº 12.550/2011, o regime de pessoal
permanente da Ebserh será o da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) e
legislação complementar, condicionada a contratação à prévia aprovação em
concurso público de provas ou de provas e títulos, observadas as normas
específicas editadas pelo Conselho de Administração, e não pela Diretoria
Executiva.

Regime de pessoal permanente da Ebserh:

Integram o quadro de pessoal da Ebserh (Estatuto Social/2020, art. 102):

22. (HUB/EBSERH/IADES/2013) A Ebserh, para fins de sua implantação, está
autorizada a contratar, mediante processo seletivo simplificado, pessoal
técnico e administrativo por tempo determinado, sendo que os contratos
temporários de emprego poderão ser prorrogados uma única vez, desde que
a soma dos 2 períodos não ultrapasse:
a) 2 anos.
b) 3 anos.
c) 4 anos.
d) 5 anos.
e) 6 anos.

Capítulo 2 - Órgãos Estatutários e
Regimentais
Prof. Rômulo Passos

Conforme o art. 13 do Estatuto Social, a Ebserh terá a Assembleia Geral e
os seguintes órgãos estatutários:

Uma grande novidade, descrita nos arts. 8º a 12 do Estatuto Social da Ebserh
(2020), é a Assembleia Geral, que, além das matérias previstas na Lei nº
6.404/1976, no Decreto nº 1.091/1994, e respeitadas às disposições da Lei nº
13.303/2016 e do Decreto nº 8.945/2016, reunir-se-á para deliberar sobre
alienação, no todo ou em parte, de ações do capital social da Ebserh ou, quando
não competir ao Conselho de Administração, de suas controladas.

Segundo disposições do art. 14 do Estatuto Social (2020), a Ebserh será
administrada pelo Conselho de Administração (como órgão de orientação
superior das atividades da empresa) e pela Diretoria Executiva, de acordo com as
atribuições e poderes conferidos pela legislação aplicável e pelo Estatuto Social
vigente. A empresa fornecerá apoio técnico e administrativo aos órgãos
estatutários. Consideram-se administradores os membros do Conselho de
Administração e da Diretoria Executiva.

Para fins do Regimento Interno, considera-se:

Atenção!
Fique atento(a) em relação a esses conceitos, pois já foram explorados em
diversas provas anteriores da Ebserh.

1. (EBSERH/UFU/VUNESP/2020) Segundo o disposto no seu Estatuto, a
EBSERH será administrada pela Diretoria Executiva e pelo:
a) Conselho de Administração.
b) Conselho Fiscal.
c) Conselho Consultivo.
d) Comitê de Direção Superior.
e) Comitê de Auditoria.

2. (HU-UFS/EBSERH/AOCP/2014) A estrutura de governança da Ebserh é
composta de órgãos de administração e órgãos de fiscalização. De acordo
com o Regimento Interno, assinale a alternativa que apresenta APENAS os
órgãos de administração da Ebserh.
a) Diretoria Executiva, Conselho Fiscal e Conselho Consultivo.
b) Diretoria Executiva, Conselho Fiscal e Auditoria Interna.
c) Conselho de Administração, Diretoria Executiva e Conselho Consultivo.
d) Conselho de Administração, Diretoria Executiva e Conselho Fiscal.
e) Conselho de Administração, Conselho Fiscal e Conselho Consultivo.

3. (HDT-UFT/EBSERH/AOCP/2015-Adaptada) De acordo com as disposições
do Regimento Interno da EBSERH - 3ª revisão, são Órgãos de Administração:
a) Conselho Consultivo e Conselho Fiscal.
b) Diretoria Executiva, Comissão de Controle Interno e Auditoria Interna.
c) Conselho de Administração, Diretoria Executiva e Conselho Consultivo.
d) Conselho de Administração, Conselho Consultivo e Conselho Fiscal.
e) Diretoria Executiva, Auditoria Interna e Comissão de Ética.

Capítulo 3 - Assembleia Geral

Professor Rômulo Passos

A Assembleia Geral será convocada pelo Presidente do Conselho de
Administração ou pelo substituto que esse vier a designar, ressalvadas as
exceções previstas na Lei nº 6.404/1976, respeitados os prazos previstos na
legislação. As pautas das Assembleias Gerais serão constituídas,
exclusivamente, dos assuntos constantes dos editais de convocação, não se
admitindo a inclusão de assuntos gerais (art. 10, parágrafo único).
As deliberações serão registradas no livro de atas, que podem ser lavradas
na forma de sumário dos fatos ocorridos e serão divulgadas em sítio
eletrônico oficial atualizado (art. 11).

1. (EBSERH Nacional/IBFC/2020) A Assembleia Geral é o órgão máximo da
Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSERH), com poderes para
deliberar sobre todos os negócios relativos ao seu objeto. Em relação à
Assembleia Geral, assinale a alternativa correta.
a) As deliberações serão registradas no livro de atas, que não podem ser
lavradas em forma de sumário dos fatos ocorridos e serão divulgadas
exclusivamente no Diário Oficial da União em sua versão impressa.
b) Os trabalhos da Assembleia Geral são dirigidos pelo Presidente da União ou
pelo substituto que esse vier a designar.
c) A Assembleia Geral realizar-se-á ordinariamente 2 (duas) vezes por ano e
extraordinariamente sempre que necessário.

1. (EBSERH Nacional/IBFC/2020)
d) A Assembleia Geral será convocada pelo Conselho Executivo ou, nas
hipóteses admitidas em lei, pelo Conselho Administrativo, pelo Conselho Fiscal
ou pela União.
e) A Assembleia Geral é composta pela União, representada pela Procuradoria
Geral da Fazenda Nacional.

2. (Questão Inédita) Marque a alternativa que completa corretamente o
enunciado. De acordo com o Decreto nº 8.945/2016 que regulamenta, no
âmbito da União, a Lei nº 13.303/2016, que dispõe sobre o estatuto jurídico
da empresa pública, da sociedade de economia mista e de suas subsidiárias,
no âmbito da União, dos Estados, do DF e dos Municípios, em seu art. 72,
XIV, fica criada a:
a) Auditoria Interna.
b) Diretoria Executiva.
c) Comissão de ética.
d) Assembleia Geral.
e) Comissão de Fiscalização.

(Questões Inéditas) Acerca da Assembleia Geral da Ebserh, julgue os itens a
seguir:

3. A assembleia geral é um órgão consultivo, sem poderes para deliberar sobre
todos os negócios relativos ao seu objeto.
( ) CERTO
( ) ERRADO

(Questões Inéditas) Acerca da Assembleia Geral da Ebserh, julgue os itens a
seguir:
4. A Assembleia Geral é composta pelos Estados, representada pela
Procuradoria-Geral da Fazenda Estadual. Além disso, os trabalhos da
Assembleia Geral serão dirigidos pelo Presidente da República ou pelo
substituto que esse vier a designar.
( ) CERTO
( ) ERRADO

5. (Questão Inédita) Em relação à periodicidade das reuniões realizadas pela
Assembleia Geral da Ebserh, marque a alternativa correta:
a) Devem ser realizadas apenas ordinariamente duas vezes por ano.
b) Devem ser realizadas apenas extraordinariamente sempre que necessário.
c) Devem ser ordinariamente, uma vez por ano, nos 4 primeiros meses
seguintes ao encerramento de cada exercício social, e extraordinariamente,
sempre que os interesses sociais, a legislação ou as disposições deste Estatuto
Social exigirem.
d) Devem ser realizadas ordinariamente sempre que necessário e
extraordinariamente uma vez por ano.
e) Devem ser realizadas ordinariamente três vezes por ano, e
extraordinariamente sempre que necessário.

(Questões Inéditas) Com base no Estatuto Social da Ebserh, julgue os
próximos itens:
6. As pautas das Assembleias Gerais serão constituídas, exclusivamente, dos
assuntos constantes dos editais de convocação, admitindo-se a inclusão de
assuntos gerais.
( ) CERTO
( ) ERRADO

(Questões Inéditas) Com base no Estatuto Social da Ebserh, julgue os
próximos itens:

7. As deliberações serão registradas no livro de atas, que podem ser lavradas
na forma de sumário dos fatos ocorridos sendo vedada a sua divulgação em
sítio eletrônico oficial atualizado.
( ) CERTO
( ) ERRADO

Capítulo 4 - Conselho de
Administração
Professor Rômulo Passos

O Conselho de Administração é o órgão de deliberação estratégica e
colegiada da Ebserh e deve exercer suas atribuições considerando os
interesses de longo prazo da empresa, os impactos decorrentes de suas
atividades na sociedade e no meio ambiente e os deveres fiduciários de seus
membros, em alinhamento ao disposto na Lei nº 13.303/2016.

É composto por 9 membros, eleitos pela Assembleia Geral, obedecendo
a seguinte composição (Estatuto Social/2020, arts. 36 e 37):

O Conselho de Administração deve ser composto por, no mínimo, 2
membros independentes, sendo 1 indicado pelo Ministro de Estado da
Educação e 1 indicado pelo Ministro de Estado da Saúde.

A investidura dos membros do Conselho de Administração far-se-á
mediante assinatura em livro de termo de posse lavrado no respectivo livro
de atas, no prazo máximo de até 30 dias, contados a partir da eleição ou
nomeação, entrando em exercício imediato (Estatuto Social/2020, art. 20).
No caso de vacância do cargo de conselheiro de administração, o
substituto será nomeado pelos conselheiros remanescentes e servirá até a
primeira Assembleia Geral subsequente. Caso haja vacância da maioria dos
cargos de conselheiros de administração, deverá ser convocada pelos
conselheiros remanescentes a Assembleia Geral para proceder nova eleição
de membros. Ademais, no caso de vacância de todos os cargos do Conselho
de Administração, compete à Diretoria Executiva convocar a Assembleia
Geral (Estatuto Social/2020, art. 39, §§ 1º e 2º).

A função de Conselheiro de Administração é pessoal e não admite
substituto temporário ou suplente, inclusive para representante dos
empregados. Cuidado com essa regra, pois o primeiro Estatuto Social previa
suplente para o representante dos empregados. No caso de ausências ou
impedimentos eventuais de qualquer membro do Conselho, o colegiado
deliberará com os remanescentes (Estatuto Social/2020, art. 41).

Além dos casos previstos em lei, considerar-se-á vaga a função de membro
do Conselho de Administração (bem como do Conselho Fiscal, do Comitê de
Auditoria ou de Comitês de Assessoramento) que deixar de comparecer a 2
reuniões consecutivas ou 3 intercaladas, nas últimas 12 reuniões, sem
justificativa (Estatuto Social/2020, art. 24, inciso I).

O Conselho de Administração será convocado por seu Presidente ou pela
maioria dos membros do colegiado. Ressalta-se que as reuniões do Conselho
de Administração podem ser presenciais, virtuais ou mistas, com a
participação de um ou mais membro por tele ou videoconferência. Em casos
excepcionais, e a critério do Conselho de Administração, poder-se-á convocar
reuniões exclusivamente presenciais.
Fique atento(a) as essas possibilidades de reuniões, pois representam uma
inovação dessa versão do Estatuto.
A pauta da reunião e a respectiva documentação serão distribuídas com
antecedência mínima de 5 dias úteis, salvo nas hipóteses justificadas e
acatadas pelo colegiado (Estatuto Social/2020, art. 42, §§ 1º ao 4º).

As deliberações serão tomadas pelo voto da maioria dos membros
presentes e serão registradas no livro de atas, podendo ser lavradas de forma
sumária. Nas deliberações colegiadas do Conselho de Administração, o
Presidente terá o voto de desempate, além do voto pessoal.
Em caso de decisão não unânime, a justificativa do voto divergente será
registrada, a critério do respectivo membro, observado que se exime de
responsabilidade o conselheiro dissidente que faça consignar sua divergência
em ata de reunião ou, não sendo possível, dela dê ciência imediata e por
escrito ao Conselho de Administração.
Além disso, as atas do Conselho de Administração devem ser redigidas com
clareza e registrar as decisões tomadas, as pessoas presentes, os votos
divergentes e as abstenções (Estatuto Social/2020, art. 43, §§ 1º ao 3º).

1. (HU-UFPI/EBSERH/AOCP/2014) Preencha a lacuna e assinale a alternativa
correta. Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna. Nos
termos do art. 12 do Decreto nº 7.661, de 28 de dezembro de 2011, o órgão
de orientação superior da Ebserh é o Conselho de Administração, composto
por _____ membros.
a) 5.
b) 8.
c) 10.
d) 7.
e) 9.

2. (EBSERH/HE-UFPEL/AOCP/2015) A estrutura organizacional da Ebserh e a
respectiva distribuição de competências serão estabelecidas:
a) pelo Conselho de Administração.
b) pelo Conselho Fiscal.
c) pela Diretoria Financeira.
d) pelo Conselho Consultivo.
e) pela Presidência.

3. (HU-UFJF/EBSERH/AOCP/2015-Adaptada) O Conselho de Administração da
Ebserh, segundo seu Estatuto Social, tem sua competência previamente
determinada. Assim, com relação a essa competência, assinale a alternativa
INCORRETA.
a) Emitir pareceres opinativos, anualmente ou quando solicitado pelo
Conselho de Administração ou Diretoria Executiva, sobre as linhas gerais das
políticas, diretrizes e estratégias da Ebserh.
b) Fixar a orientação geral dos negócios da Ebserh.
c) Aprovar o Regulamento de Pessoal, bem como quantitativo de pessoal
próprio e de cargos em comissão, acordos coletivos de trabalho, programa de
participação dos empregados nos lucros ou resultados, plano de cargos e
salários, plano de funções, benefícios de empregados e programa de
desligamento de empregados.

3. (HU-UFJF/EBSERH/AOCP/2015-Adaptada)
d) Analisar, ao menos trimestralmente, as demonstrações financeiras
elaboradas periodicamente pela empresa, sem prejuízo da atuação do
Conselho Fiscal.
e) Convocar a Assembleia Geral.

4. (HE-UFPEL/EBSERH/AOCP/2015-Adaptada) NÃO compete ao Conselho de
Administração da Ebserh:
a) autorizar e homologar a contratação de auditores independentes, bem
como a rescisão dos respectivos contratos.
b) aprovar o Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna (PAINT) e o
Relatório Anual das Atividades de Auditoria Interna (RAINT), sem a presença
do Presidente da empresa.
c) aprovar o Regimento Interno do Conselho de Administração, do Comitê de
Auditoria e dos demais comitês de assessoramento, bem como o Código de
Conduta e Integridade da Ebserh.
d) gerir as atividades da empresa e avaliar os seus resultados.
e) aprovar e fiscalizar o cumprimento das metas e resultados específicos a
serem alcançados pelos membros da Diretoria Executiva.

5. (EBSERH/UFU/VUNESP/2020/Adaptada) Aprovar e acompanhar o plano
de negócios, estratégico e de investimentos, e as metas de desempenho, que
deverão ser apresentados pela Diretoria Executiva, segundo o Estatuto Social
da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, é competência:
a) da Diretoria Executiva.
b) do Conselho de Administração.
c) do Conselho Fiscal.
d) do Conselho Consultivo.

6. (EBSERH-Nacional/AOCP/2015) Assinale a alternativa correta.
a) O Conselho de Administração da Ebserh terá 3 membros indicados pelo
Ministério da Saúde.
b) Os membros do Conselho de Administração da Ebserh terão gestão de 2
anos, sem recondução ao cargo.
c) O representante dos empregados da Ebserh participará das discussões e
deliberações sobre assuntos que envolvam relações sindicais, remuneração,
benefícios e vantagens, inclusive assistenciais ou de previdência
complementar, hipóteses em que fica configurado o conflito de interesses,
sendo estes assuntos deliberados em reunião separada e exclusiva para tais
fins.

6. (EBSERH-Nacional/AOCP/2015)
d) O Conselho de Administração da Ebserh deverá ser composto por 7
membros, nomeados pelo Ministério de Estado da Saúde.
e) Compete ao Conselho de Administração da Ebserh fixar a orientação geral
dos negócios da Empresa.

