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Sistema de Saúde e Modelos  
• Os principais modelos são: universalista, seguro social, 

seguros privados e assistencialista. 

• Sistema de Saúde Brasileiro 

 Sistema Único de Saúde – SUS  

 

 

 Sistema de Saúde Suplementar (privado).  

 



Por que a EBSERH foi criada? 
 A Ebserh foi criada com o objetivo de: 
  “Resolver” os problemas enfrentados pelos Hus 
1. estruturas físicas precárias;  
2. falta de quadro funcional e;  
3. o principal problema, o subfinanciamento por parte do 

governo federal. 

Tribunal de Contas da União encontrou falhas na 
gestão de hospitais universitários pelo Brasil. 





Medida Provisória (MPV) 
 Em 2010, circulava no Congresso Nacional a MPV Nº 

520, que tinha como objetivo desvincular os Hus das 
Universidades federais. 

 A MPV foi o resultado da determinação do Acórdão nº 
1.520/2006 – Plenário do TCU para a regularização da 
força de trabalho de vários órgãos públicos que 
empregam trabalhadores terceirizados em situação 
ilegal . 

MPV sofreu algumas alterações. 



Legislação da EBSERH 

Lei n 12.550/11 autoriza o 
Poder Executivo 

Cria a empresa publica 
unipessoal - EBSRH 

Características 
Personalidade Jurídica de direito privado 

Patrimônio próprio 
Vinculada ao MEC – mas não subordinada 

Por tempo indeterminado 
Sede e foro em Brasília-DF 





• A Ebserh no desenvolvimento de suas atividades assistenciais a 
saúde, observara as orientação da Politica nacional de saúde – MS 

• Estatuto Social Vigente – aprovado em 29-05-2018: 

 EBSERH e uma empresa publica de capital fechado, com personalidade 

jurídica de direito privado e patrimônio próprio, vinculada ao MEC. 

DISPENSADA licitação para contratação da Ebserh pela ADM Publica 
para realizar atividades relacionadas ao seu OBJETO SOCIAL. 

 OBS: Adesão a Ebserh pelos Hus e voluntária. 

 



Finalidade da EBSERH 
 

Prestação de serviços Assistenciais Prestação de serviços de Apoio 

médico-hospitalares ao ensino 

ambulatorial e de apoio diagnostico a pesquisa e a extensão 

terapêutico a comunidade ao ensino-aprendizagem 

a formação de pessoas no campo da 
saúde publica. 



Na prestação de serviços 

E assegurado a 
EBSERH 

Agencia Nacional 
de Saúde 

Suplementar 
(ANS) 

Ressarcimento das 
despesas dos 

respectivos planos 
de saúde 

Valores  conforme ANS 



Constituem recursos da EBSERH 
1. Oriundos de dotações consignadas no orçamento da União; 
2. Doações, legados, subvenções e outros recursos que lhe forem destinados por 

pessoas físicas ou jurídicas de direito público ou privado. 
3. Rendas provenientes de outras fontes. 
4. E 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; 

 



Controle e Fiscalização  
Ebserh e suas 
subsidiarias 

Controle 
Interno 

Controle 
Externo 

Poder Executivo 
Congresso Nacional , 
com auxílio do TCU 



Estrutura Organizacional - EBSERH 

 Assembleia Geral 

Conselho Fiscal 
(fiscalização) 

Conselho de 
Administração 

(orientação 
estratégica) 

Conselho 
Consultivo 

(controle social) 

Diretoria Executiva 
(gestão de negocio) 



FRAUDES EM CERTAMES DE INTERESSE PÚBLICO 
 Utilizar ou divulgar, indevidamente, com o fim de beneficiar a si ou a 

outrem, ou de comprometer a credibilidade do certame, conteúdo 
sigiloso de: 

I. Concurso publico 

II. Avaliação ou exame publico 

III. Processo seletivo para ingresso no ensino superior 

IV. Exame ou processo seletivo previstos em lei 

Atenção - Nas mesmas penas incorre quem permite ou    
 facilita, por qualquer meio, o acesso de pessoas    
 não autorizadas às informações mencionadas. 
I. Se da ação ou omissão resulta dano à administração pública 

 

Pena - reclusão, de 1 
a 4 anos, e multa. 

 

 Pena - reclusão, de 2 a 6    
anos, e multa. 
pena de 1/3 se o fato é 
cometido por funcionário 
  público. 



Em Resumo 



A EBSERH  

Empresa 
Publica 

Unipessoal 

Personalidade 
jurídica de 

direito privado 

Patrimônio 

Vinculada ao 
Ministério da 

Educação 

Serviços 
Gratuitos 

Regime de 
contratação CLT Capital Social  - 

União 



Pontos de Atenção 



• Para fins de sua implantação, autorizada a contratar, 
mediante processo seletivo simplificado, pessoal técnico e 
administrativo por tempo determinado. 
– Contrato de emprego – duração de 2 anos subsequentes a 

constituição da EBSERH – nos primeiros 180 dias de vigência 
dele. 

– Prorrogável uma única vez, por 2 anos, não ultrapassando 5 
anos. 

• A partir do contrato assinado a instituição de ensino 
superior, a EBSERH disporá de prazo de até 1 ano para 
reativação de leitos e serviço inativos por falta de pessoal. 





Vamos Treinar 
Questão 1 - São recursos da EBSERH, conforme a Lei nº 12.550/2011, 
EXCETO: 
(a) os oriundos de dotações consignadas no orçamento da União, dos 
Estados e dos Municípios. 
(b) as receitas decorrentes da prestação de serviços compreendidos 
em seu objeto. 
(c) as receitas da alienação de bens e direitos. 
(d) as receitas das aplicações financeiras que realizar. 
(e) as receitas dos direitos patrimoniais, tais como aluguéis, foros, 
dividendos e bonificações. 



Questão 2 - Acerca da Empresa Brasileira de Serviços 
Hospitalares (EBSERH), julgue o item a seguir. 

Se um órgão público tiver interesse em contratar a EBSERH para 
realizar atividades relacionadas ao objeto social da empresa, a 
licitação será dispensada. 

 

                                (    ) CERTO       (    ) ERRADO 

 

 

 



Questão 3 - Acerca da Empresa Brasileira de Serviços 
Hospitalares (EBSERH), julgue o item a seguir. 

A EBSERH pode celebrar contrato temporário de emprego, nos 
termos da legislação pertinente, mediante processo seletivo 
simplificado, e está sujeita à fiscalização do Tribunal de Contas da 
União. 

                                        (    ) CERTO (    ) ERRADO 

 

 

 



Questão 4 - A Lei no 12.550, de 15 de dezembro de 2011 autorizou o 

Poder Executivo a criar a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares – EBSERH. A 
EBSERH é uma empresa _________ unipessoal, com personalidade jurídica de 
direito _________ , vinculada ao Ministério da ____________. 

Assinale a alternativa que apresenta os termos que completam as lacunas, na 
ordem em que aparecem. 

(a) pública, privado, Educação. 

(b) privada, privado, Educação. 

(c) pública, público, Educação. 

(d) pública, privado, Saúde. 

(e) privada, público, Saúde. 
 
 
 
 



Questão 5 - Assinale a alternativa correta sobre a duração do mandato 
dos membros do Conselho Fiscal da EBSERH. 
(a) Quatro anos de duração, contados a partir da posse efetiva no 
cargo. 
(b) Dois anos de duração, contados a partir da data de publicação do 
ato de nomeação. 
(c) Dois anos de duração, contados a partir da posse efetiva no cargo. 
(d) Três anos, contados a partir da data de publicação do ato de no 
Diário Oficial da União. 
(e) Duração do mandato indeterminado, dependendo de decisão do 
presidente da empresa. 

 
 
 
 



Questão 6 - Em relação ao que estabelece a Lei Federal nº 12.550/2011, assinale a 
alternativa correta.  
(a) A Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSERH) fica autorizada a patrocinar 
entidade fechada de previdência privada, nos termos da legislação vigente. O patrocínio 
poderá ser feito mediante adesão à entidade fechada de previdência privada já existente.  
(b) A EBSERH fica autorizada a patrocinar entidade aberta de previdência privada, nos 
termos da legislação vigente. O patrocínio deverá ser feito mediante contrato 
administrativo, precedido de licitação, com empresa privada, que instituirá a entidade de 
previdência após a assinatura do contrato.  
(c) A EBSERH fica autorizada a patrocinar entidade fechada de previdência, desde que 
pública, nos termos da legislação vigente. O patrocínio deverá ser feito mediante contrato 
administrativo, precedido de licitação, com empresa pública, que instituirá a entidade de 
previdência.  
(d) A EBSERH fica proibida de patrocinar entidade fechada de previdência privada, 
ressalvada a possibilidade de adesão à entidade pública de previdência privada já existente, 
nos termos da legislação vigente.  
(e) A EBSERH fica proibida de patrocinar entidade fechada de previdência privada, inclusive, 
mediante adesão à entidade fechada de previdência privada já existente. 

 
 
 



Questão 7 - Considerando a Lei nº 12.550, de 15 de dezembro de 2011, analise os 
itens abaixo acerca das competências da EBSERH e a seguir assinale a alternativa 
correta:  
I. Administrar unidades hospitalares, bem como prestar serviços de assistência 

médico-hospitalar, ambulatorial e de apoio diagnóstico e terapêutico à 
comunidade, no âmbito do SUS.  

II. Prestar às instituições federais de ensino superior e a outras instituições 
congêneres serviços de apoio ao ensino, à pesquisa e à extensão, ao ensino-
aprendizagem e à formação de pessoas no campo da saúde pública, mediante 
as condições que forem fixadas em seu estatuto social.  

III. 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 
médicas, multiprofissional e em área profissional da saúde, nas especialidades e 
regiões estratégicas para o SUS.  

a) Apenas III é correto. b) Apenas I e III são corretos c) Apenas II é correto. d) I, II e III 
são corretos 

 
 



Questão 8 - Considerando a Lei nº 12.550, de 15 de dezembro de 2011, que 
autoriza o Poder Executivo a criar a empresa pública denominada Empresa 
Brasileira de Serviços Hospitalares – EBSERH, assinale a alternativa incorreta: 
(a) Os servidores titulares de cargo efetivo em exercício na instituição federal 
de ensino ou instituição congênere que exerçam atividades relacionadas ao 
objeto da EBSERH não poderão ser a ela cedidos para a realização de 
atividades de assistência à saúde e atividades administrativas.  
(b) É assegurado à EBSERH o ressarcimento das despesas com o atendimento 
de consumidores e respectivos dependentes de planos privados de 
assistência à saúde, observados os valores de referência estabelecidos pela 
Agência Nacional de Saúde Suplementar.  
(c) A EBSERH é autorizada a criar subsidiárias para o desenvolvimento de 
atividades inerentes ao seu objeto social  
(d) A EBSERH terá seu capital social integralmente sob a propriedade da 
União. 

 
 



Questão 9 - Em conformidade com o que dispõe a Lei Federal nº 
12.550, de 15 de dezembro de 2011, no tocante aos recursos da 
EBSERH (Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares) assinale a 
alternativa INCORRETA. 
(a) As receitas decorrentes da alienação de bens e direitos 
(b) Doações, legados, subvenções e outros recursos que lhe forem 
destinados por pessoas físicas ou jurídicas de direito público ou 
privado 
(c) As receitas decorrentes dos acordos e convênios que realizar com 
entidades nacionais e internacionais 
(d) Recursos oriundos de dotações consignadas no orçamento da 
União, Estados e Municípios 
(e) As receitas decorrentes dos direitos patrimoniais, tais como 
aluguéis, foros, dividendos e bonificações 

 
 



Questão 10 - De acordo com o estabelecido pelo Decreto nº 
7.661/2011, a constituição inicial do capital social da EBSERH será 
(a) R$ 500.000,00 (quinhentos mil de reais), a ser integralizado pela 
União. 
(b) R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), a ser integralizado pela 
União. 
(c) R$ 50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais), a ser integralizado 
pela União. 
(d) R$ 500.000.000,00 (quinhentos milhões de reais), a ser 
integralizado pela União. 
(e) R$ 5.000.000.000,00 (cinco bilhões de reais), a ser integralizado 
pela União. 

 
 
 



Questão 11 - Acerca da Empresa Brasileira de 
Serviços Hospitalares (EBSERH), julgue os itens a 
seguir. Se um órgão público tiver interesse em 
contratar a EBSERH para realizar atividades 
relacionadas ao objeto social da empresa, a 
licitação será dispensada. 

                            (   )  Certo  (   ) Errado 

 

 



Questão 12 - Em relação à personalidade jurídica, à vinculação e ao prazo de 
duração da EBSERH, assinale a alternativa correta de acordo com o que 
estabelece a Lei 12.550/2011. 
(a) Tem personalidade jurídica de direito privado, é vinculada ao Ministério da 
Saúde e tem prazo de duração de 20 anos. 
(b) Tem personalidade jurídica de direito público, é vinculada ao Ministério da 
Educação e tem prazo de duração indeterminado. 
(c) Tem personalidade jurídica de direito privado, é vinculada ao Ministério da 
Educação e tem prazo de duração indeterminado. 
(d) Tem personalidade jurídica de direito público, é vinculada ao Ministério da 
Saúde e tem prazo de duração de 20 anos. 
(e) Tem personalidade jurídica de direito privado, é vinculada ao Ministério da 
Saúde e tem prazo de duração indeterminado. 

 
 
 



Questão 13 - Em relação à EBSERH, assinale a alternativa correta de acordo com o que 
estabelece a Lei 12.550/2011. 
(a) É vedado à EBSERH pleitear o ressarcimento das despesas com o atendimento de 
consumidores e respectivos dependentes de planos privados de assistência à saúde. 
(b) A EBSERH terá por finalidade a prestação de serviços onerosos de assistência 
médicohospitalar, ambulatorial e de apoio diagnóstico e terapêutico à comunidade. 
(c) É assegurado à EBSERH o ressarcimento das despesas com o atendimento de 
consumidores e respectivos dependentes de planos privados de assistência à saúde, 
na forma estabelecida em lei, observados os valores de referência estabelecidos pela 
Agência Nacional de Saúde Suplementar. 
(d) A EBSERH terá por finalidade a prestação de serviços apenas às instituições 
públicas federais de ensino ou instituições congêneres de serviços de apoio ao ensino, 
vedado o apoio à pesquisa e à extensão. 
(e) Fica à EBSERH vedada a criação de subsidiárias para o desenvolvimento de 
atividades inerentes ao seu objeto social. 

 
 
 
 



Questão 14 - Com relação ao tempo de duração dos contratos temporários de 
emprego celebrados pela EBSERH, para fins de sua implantação, assinale a 
alternativa correta. 
(a) Poderão ser celebrados até 03 (três) anos após a constituição da EBSERH. 
(b) Poderão ser celebrados até 04 (quatro) anos após a constituição da 
EBSERH. 
(c) Somente poderão ser celebrados durante os 06 (seis) meses subsequentes 
à constituição da EBSERH. 
(d) Somente poderão ser celebrados durante o ano subsequente à 
constituição da EBSERH. 
(e) Somente poderão ser celebrados durante os 2 (dois) anos subsequentes à 
constituição da EBSERH. 
 

 
 
 



Questão 15 - Analise as assertivas e assinale a alternativa que aponta as corretas. 
I. A EBSERH tem sede e foro em Brasília, Distrito Federal, e atuação em todo o 
território nacional, podendo criar subsidiárias, sucursais, filiais ou escritórios e 
representações no país. 
II. No desenvolvimento de suas atividades de assistência à saúde, a EBSERH observará 
as diretrizes e políticas estabelecidas pelo Ministério da Educação. 
III. O prazo de duração da EBSERH é indeterminado. 
IV. A EBSERH sujeitar-se-á ao regime jurídico de direito público. 
(a) Apenas I e IV. 
(b) Apenas I e III. 
(c) Apenas I, II e III. 
(d) Apenas I, II e IV. 
(e) I, II, III e IV. 
 

 
 
 



Mais questões online: 

https://questoes.grancursosonline.com.br/questoes-de-
concursos/legislacao-dos-orgaos-federais-estaduais-
distritais-e-municipais-empresa-brasileira-de-servicos-
hospitalares-ebserh-legislacao-aplicada 

https://www.qconcursos.com/questoes-de-
concursos/disciplinas/direito-legislacao-federal/lei-12-
550-de-2011-decreto-7-661-de-2011-empresa-brasileira-
de-servicos-hospitalares-ebserh/questoes 
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