
Veja o que muda e o que não muda no Hucam com a Ebserh

Como é hoje Como ficará

Hospital universitário público gerido diretamente 
pela Ufes.

Hospital universitário público gerido por meio de 
parceria entre a Ufes e a Ebserh.

Atendimento pelo SUS

Natureza do Hucam

 Hospital público, 100% SUS. Hospital público, 100% SUS.

Atendimento aos planos de saúde
Não há atendimento a pacientes de convênios e 
planos de saúde.

O contrato veda o atendimento a pacientes de 
convênios e particulares.

Número de leitos
237 em funcionamento hoje. 309 a partir da Ebserh, com possibilidade de ampliação.

Quadro total de pessoal
879 (RJU). Em torno de 1.700 (RJU e Ebserh).

Servidores da Ufes que atuam no Hucam
São servidores regidos pelo Regime Jurídico Único, 
vinculados à Ufes e lotados no Hucam. 

Os servidores que permanecerem lotados no Hucam 
continuarão como estão hoje, sendo servidores da 
Ufes regidos pelo Regime Jurídico Único. 

Financiamento
A prestação de serviços será financiada 100% pelas 
dotações orçamentárias do Ministério da Educação e 
pelos recursos provenientes do Ministério da Saúde e 
de outras fontes de recursos públicos.

A prestação de serviços será financiada 100% pelas 
dotações orçamentárias do Ministério da Educação e 
pelos recursos provenientes do Ministério da Saúde e 
de outras fontes de recursos públicos, integralmente 
transferidos pela Ufes à Ebserh.

Capacitação dos servidores da Ufes no Hucam
É orientada pela Lei 11.091/2005, Decreto 
5.707/2006, Decreto 5.825/2006 e demais legislações.

Continuará sendo orientada pela Lei 11.091/2005, 
Decreto 5.707/2006, Decreto 5.825/2006 e demais 
legislações.

Forma de contratação de pessoal
Concurso público regime estatutário. Concurso público celetista.



Quadro de pessoal

A criação da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Eb-
serh) faz parte das medidas adotadas pelo Governo Federal para 
viabilizar a reestruturação dos hospitais universitários federais, 
por meio do Programa Nacional de Reestruturação dos Hospi-
tais Universitários Federais (REHUF), instituído pelo Decreto nº 
7.082/2010, para garantir a reestruturação física e tecnológica e 
solucionar o problema de recursos humanos destes hospitais. 

A Ebserh é uma empresa estatal criada pela Lei 12.550, de 
15 de dezembro de 2011, que será regida por seu Estatuto So-
cial e seu Regimento Interno.

A Ebserh é uma empresa pública, ligada ao Ministério da Edu-
cação, que receberá recursos públicos específicos para sua atuação.

Criação da Ebserh

O número de servidores passará de 879 para cerca de 1.700. 
A forma de contratação de novos servidores se dará por meio de con-

curso público celetista.

Serviços prestados à população
O contrato tem por objeto a administração do Hucam pela 

Ebserh, compreendendo a oferta, à população, de assistência 
médico-hospitalar, ambulatorial e de apoio diagnóstico e te-
rapêutico, no âmbito do SUS, bem como o apoio ao ensino, à 
pesquisa e à extensão ao ensino-aprendizagem e à formação  
de pessoas vinculadas à Ufes no campo da saúde pública. O con-
trato aprovado veda o atendimento de pacientes de convênios e 
particulares pelo Hucam.

Situação dos servidores
Os servidores que continuarão atuando no Hospital permane-

cerão realizando suas atividades, sem alteração no regime de tra-
balho. Os novos servidores que vierem a ser contratados pela Eb-
serh serão selecionados por concurso público e regidos pela CLT.

Servidores efetivos poderão ser excepcionalmente cedidos à 
Ebserh somente se forem ocupar cargos de chefia, sem prejuízo 
dos direitos e das vantagens a que fazem jus no órgão ou enti-
dade de origem.

Conheça os principais pontos da adesão do Hucam à Ebserh

Não haverá privatização
A prestação de serviços será financiada 100% pelas dota-

ções orçamentárias do Ministério da Educação e pelos recursos 
provenientes do Ministério da Saúde e de outras fontes de re-
cursos públicos, integralmente transferidos pela Ufes à Ebserh.

Avaliação de  
desempenho e capacitação

A qualificação de servidores, incluindo a capacitação e avaliação 
de desempenho, continuará sendo de responsabilidade do Depar-
tamento de Desenvolvimento de Pessoas (DDP), da Pró-Reitoria de 
Gestão de Pessoas e Assistência Estudantil (Progepaes) da Ufes.


