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Assembleia de alunos da Unirio discute interrupção de serviços no
Hospital Universitário
...aos problemas. A direção do hospital negou que haja alteração nos...da Educação para
administrar hospitais universitários. Para eles, caso isso ocorra...Unirio sobre a administração
do hospital e o ensino médico poderá ser...
O Globo | Última atualização: 06/06/2013

Após 24 horas, Hospital Universitário de Alagoas volta a realizar
cirurgias

...Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh), criada pelo governo federal para...o Hospital
Universitário, a pedido da Ebserh, está fazendo o levantamento do número...servirão para
nortear as projeções da Ebserh para as contratações futuras pela empresa...
G1 | Última atualização: 05/06/2013

Servidores de hospital universitário enceram greve, diz Ufes

...Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh). Em greve desde a última segundafeira...hospital, que passará a ser realizada pela Ebserh. A assinatura do contrato foi
homologada pelo...não serão subordinados à gestão da Ebserh. Também fica mantida a
jornada de trabalho...
G1 | Última atualização: 13/05/2013 20h32

Órgão Federal pede corte de ponto de grevistas de hospital do ES

...realizada pela Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh). A assinatura do contrato
foi homologada pelo Conselho Universitário...13). "Fizemos deliberações a respeito do
contrato com a Ebserh e levamos para a rodada de negociação com o reitor. Depois...
G1 | Última atualização: 10/05/2013 07h18

Hospitais universitários: referência para médicos, estudantes e
pacientes

...O Brasil conta com 46 hospitais universitários federais que se destacam...nem sempre
acontece. Os hospitais universitários também são referência no...unidades de saúde. Os
hospitais universitários são referência em atendimento...
globo universidade | Última atualização: 06/05/2013 12h10

Servidores do Hospital das Clínicas entram em greve em Vitória

Sintufes diz que não concorda com contrato assinado entre Ufes e Ebserh. Hospital vai atender
apenas programas especiais durante a greve.
ESTV 1ª Edição | Última atualização: 06/05/2013 11h11

HU convoca primeiros aprovados e anuncia mais contrações em maio

Ebserh realiza capacitação para candidatos aprovados...Empresa Brasileira de Serviços
Hospitalares (Ebserh) que administra o Hospital Universitário...Segundo a diretora de gestão
de pessoas da Ebserh, Jeanne Liliane, todos os 1.054 aprovados...
G1 | Última atualização: 29/04/2013 18h56

Justiça cassa liminar e autoriza contratação de aprovados no HU-PI
...Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSERH), informou que cassação da liminar foi...Brasileira
de Serviços Hospitalares (EBSERH) informa: Após o ingresso de mandado de segurança pela
EBSERH, o Tribunal Regional do Trabalho do Piauí...
G1 | Última atualização: 26/04/2013 20h02

Modelo de gestão do Hospital Regional de Uberaba divide opiniões

...hospitais que fizeram isso estão tendo que voltar atrás”, disse, lembrando que a Empresa
Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh), não pode gerir o Hospital Regional. “Ela só pode
gerir hospitais-escolas, como é o caso do Hospital de Clínicas da...
G1 | Última atualização: 26/04/2013 19h22

Polêmica sobre a mudança na gestão dos hospitais universitários

Como funciona essa nova estrutura administrativa com a nova empresa pública criada pelo
Governo Federal? Uma das metas é a realização de concurso público para substituir os
funcionários que têm contratos precários.
Bom Dia MT | Última atualização: 24/04/2013 07h33

Governo diz que novo modelo de gestão fez bem para os hospitais
universitários

Dos 46 hospitais universitários em todo o país, cinco já assinaram contrato com a Ebserh.
Segundo o Ministério da Educação, o sistema não só ficou mais transparente como os custos
caíram. Mas a mudança está sendo questionada na Justiça pelo MPF.
Jornal Nacional | Última atualização: 20/04/2013 20h30

TCU aponta irregularidades em hospitais universitários
...unidades apontadas. RIO - Sete hospitais universitários de instituições de ensino
federais...trabalho que o TCU realiza em 24 hospitais, distribuídos por 19 estados...tiveram
relatórios publicados os hospitais das universidades federais do...
O Globo | Última atualização: 04/04/2013 08h12

Protesto de alunos da UFMG contra empresa de gestão prejudica ...
30 abr. 2013 ... Quintão cita quais são as possíveis imposições que devem ser instaurada pela
EBSERH e que não agrada os alunos. "Os ambulatórios do ...
http://www.hojeemdia.com.br/minas/protesto-de-alunos-da-ufmg-contra-empresa-de-gest-oprejudica-transito-na-area-hospitalar-1.118226

Sintufepe acusa Reitoria de arapongagem no protesto contra a Ebserh
26/04/2013 16h22

Modelo alternativo de gestão de hospitais é questionado na Justiça
A criação de uma empresa...administrar os hospitais universitários está sendo questionada na
Justiça. Mas o governo diz que os hospitais que aderiram ao novo modelo de gestão até agora
só...em obras. E hoje, já são...
Jornal Nacional | Última atualização: 20/04/2013 21h53

TCU vê falhas em contratos de hospitais universitários - Educação ...
3 abr. 2013 ... A auditoria do TCU (Tribunal de Contas da União) em sete hospitais
universitários do País apontou uma série de falhas e irregularidades na ...
http://noticias.r7.com/educacao/noticias/tcu-ve-falhas-em-contratos-de-hospitaisuniversitarios-20130403.html

Sindicatos contestam gestão em hospitais universitários
Apesar de mais de 60% dos 46 hospitais universitários brasileiros já terem manifestado a
decisão pela contratação da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh) para a
administração das unidades, sindicatos questionam a mudança de gestão e a legalidade da
criação da empresa é contestada...
Assuntos: hospital, Educação
03/04/2013 07h38

Servidores técnico-administrativos entram em greve na UFMG ...
1 abr. 2013 ... de trabalho dos servidores e outra para acompanhar o processo de contratação
da EBSERH, Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares.
http://noticias.r7.com/minas-gerais/noticias/servidores-tecnico-administrativos-entram-emgreve-na-ufmg-20130401.html

MPF pede anulação de contrato de empresa que gerencia Hospital ...
19 mar. 2013 ... A EBSERH é uma empresa pública, constituída sob a forma de sociedade
anônima. Ela é vinculada ao Ministério da Educação e foi criada ...
http://noticias.r7.com/distrito-federal/noticias/mpf-pede-anulacao-de-contrato-de-empresaque-gerencia-hospital-universitario-de-brasilia-20130319.html

Grupo protesta contra troca de gestão em hospital universitário no Rio
São Paulo - Cerca de 500 pessoas, entre profissionais de saúde, técnicos e estudantes da
Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) na Ilha do Fundão, zona norte do Rio, realizaram
um protesto, nesta quinta-feira, contra a entrega da gestão de hospitais universitários à
Empresa Brasileira de...
07/03/2013 15h45

UnB firma parceria para empresa pública administrar o Hospital ...
18 jan. 2013 ... Três universidades federais firmaram acordo de parceria com a Ebserh (
Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares) para a administração ...
http://noticias.r7.com/distrito-federal/noticias/unb-firma-parceria-para-empresa-publicaadministrar-o-hospital-universitario-de-brasilia-20130118.html

Procurador entra com ação contra criação de ... » Isaúde
9 jan. 2013 ... Vinculada ao Ministério da Educação, a Ebserh será uma empresa pública de
personalidade jurídica de direito privado e patrimônio próprio.
http://www.isaude.net/pt-BR/noticia/33068/geral/procurador-entra-com-acao-contracriacao-de-empresa-de-servicos-hospitalares

Procurador-geral da República entra com ação contra criação de
empresa de serviços hospitalares
O procurador-geral da República, Roberto Gurgel, ajuizou no Supremo Tribunal Federal (STF)
uma ação direta de inconstitucionalidade (Adin 4895) contra dispositivos da Lei 12.550/2011,
que autoriza a criação da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh).
Assuntos: Saúde, SUS
9/01/2013 11h37

Gazeta Digital: Consuni aprova adesão do Hospital Universiário ...
25 out. 2012 ... Com a EBSERH, afirma, “será possível realizar concurso público, ampliar ... Com
a adesão à EBSERH, pode-se negociar com o Tribunal de ...
http://www.gazetadigital.com.br/conteudo/show/secao/9/materia/349981

Hospitais universitários públicos funcionam em condições precárias

No hospital da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, pacientes estavam deitados no
corredor e havia muitas macas no chão. A unidade da Universidade Federal de Rondônia é um
prédio vazio, que começou a ser construído 12 anos atrás.
Fantástico | Última atualização: 01/07/2012 20h30

Senado aprova projeto que cria nova empresa pública para
administrar hospitais universitários
O Senado aprovou na última terça-feira (23), por 42 votos favoráveis e 18 contrários, o projeto
de lei que autoriza o Poder Executivo a criar a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares
(Ebserh). A empresa tem como objetivo administrar os hospitais universitários federais e
regularizar a...
Assuntos: Saúde
24/11/2011 09h40

Senado aprova projeto que cria empresa de serviços hospitalares
Brasília - Os senadores aprovaram hoje em plenário - e agora o texto segue para sanção
presidencial - o projeto de lei do governo que autoriza a criação da Empresa Brasileira de
Serviços Hospitalares (EBSERH) e que prevê reclusão de até seis anos para quem fraudar
concursos públicos. A pena será...
23/11/2011 21h00

Câmara vota parecer sobre administradora de hospitais universitários
São Paulo - A comissão especial criada para analisar o Projeto de Lei 1749/11, do Executivo,
que cria a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh), reúne-se hoje para discutir e
votar o parecer do relator, deputado Danilo Forte (PMDB-CE). O parecer foi lido no...
13/09/2011 13h40

Haddad classifica de "cortina de fumaça" demissão coletiva no Hospital
Universitário de Brasília
O ministro da Educação, Fernando Haddad, classificou hoje (3) de “cortina de fumaça” o
pedido de demissão coletiva entregue ontem (2) pela diretoria do Hospital Universitário da
Universidade de Brasília (HUB) ao reitor José Geraldo Júnior. Os médicos são contra a Medida
Provisória 520, em...
Assuntos: UnB
03/05/2011 17h40

Direção do Hospital Universitário de Brasília pede demissão coletiva
A diretoria do Hospital Universitário da Universidade de Brasília (HUB) entregou hoje (2) ao
reitor José Geraldo Júnior um pedido de demissão coletiva em função da Medida Provisória
(MP) 520, em tramitação na Câmara dos Deputados, que pretende criar a Empresa Brasileira
de Serviços Hospitalares...
Assuntos: UnB
02/05/2011 20h36

MEC diz que universidades vão participar do estatuto da Ebserh
O estatuto social da Ebserh (Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares) será construído em
conjunto com as universidades. A promessa foi feita pelo MEC (Ministério da Educação) em
reunião da Andifes (Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino
Superior), nesta...
Assuntos: Ebserh
02/02/2011 19h40

Lula cria a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares
SÃO PAULO - Entre suas últimas decisões na Presidência da República, Luiz Inácio Lula da Silva
assinou a Medida Provisória número 520, que cria a Empresa Brasileira de Serviços
Hospitalares (EBSERH). A medida foi publicada no Diário Oficial de sexta-feira (31/12).
03/01/2011 14h08

NOTÍCIAS PORTAL TERRA
Professores de universidades federais fazem paralisação nesta quarta
A mobilização da categoria acontece um ano após greve por melhorias no ensino federal que
durou 124 dias
Notícia | Educação | 22/05/2013 - Atualizado às 07h25

Jornal: TCU aponta irregularidades em contratos de hospitais
universitários
Uma auditoria realizada pelo Tribunal de Contas da União (TCU) em sete hospitais
universitários vinculados a instituições federais de ensino apontou falhas...
Notícia | Educação | 03/04/2013 - Atualizado às 10h02

Profissionais de saúde fazem ato em defesa dos hospitais
universitários
Um protesto contra a entrega da gestão dos hospitais universitários à Empresa Brasileira de
Serviços Hospitalares (Ebserh) foi feito hoje (7) por profissionais...
Notícia | Brasil | 07/03/2013 - Atualizado às 11h57

Universidades firmam parceria para empresa administrar hospitais
Três universidades federais firmaram nesta quinta-feira acordo de parceria com a Empresa
Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh) para a administração...
Notícia | Brasil | 17/01/2013 - Atualizado às 22h47

PGR entra com ação contra empresa de serviços hospitalares
O procurador-geral da República, Roberto Gurgel, ajuizou no Supremo Tribunal Federal (STF)
uma ação direta de inconstitucionalidade contra dispositivos...
Notícia | Brasil | 09/01/2013 - Atualizado às 12h44

MEC autoriza liberação de R$ 82 milhões para hospitais universitários
Uma portaria do Ministério da Educação publicada nesta segunda-feira no Diário Oficial da
União autoriza a liberação de R$ 82 milhões para a reestruturação...
Notícia | Brasil | 22/10/2012 - Atualizado às 10h58

Lei cria estatal para administrar hospitais universitários
O Diário Oficial da União publica nesta sexta-feira a lei que autoriza a criação da Empresa
Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh), destinada a administrar...
Notícia | Brasil | 16/12/2011 - Atualizado às 13h51

