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DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRAESTRUTURA

DESIGNAÇÃO

Portaria-SEI nº 55, de 02 de julho de 2019
O Diretor de Administração e Infraestrutura da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares - Ebserh,
no uso de suas atribuições legais, de acordo com as competências que lhe foram conferidas pelo artigo
53 do Regimento Interno, cuja revisão foi aprovada na 49ª reunião do Conselho de Administração, pela
Resolução nº 54, de 10 de maio de 2016, e
Art. 1º Designar, para acompanhamento e fiscalização do Contrato nº 14/2018, cujo objeto é a contratação de serviços de desenvolvimento, de aplicativos multiplataforma para dispositivos do tipo smartphones, tables, smartwatches, smartTVs e sensores inteligentes loR, abrangendo a manutenção, distribuição, monitoramento e assessoria, mensurado em Unidades de Serviço Técnico (UST) evolução e sustentação de software, conforme condições estabelecidas no Termo de Referência, anexo do Edital:
I. Gestor do Contrato:
Nome
Titular

Diego Souza Silva Almeida

CPF
014.356.621-05

II. Fiscal Técnico do Contrato
Nome

CPF

Titular

Natalícia Batista Bueno

012.817.871-08

Titular

Clayr Madeira de Albuquerque Silva

002.847.881-98

Substituto

Igor de Andrade Marrocos

694.087.771-15

III. Fiscal Administrativo do Contrato:
Nome
Titular

Felippe Vilaça Loureiro Santos

CPF
003.285.841-85

Art. 2º Compete ao Gestor observar se a Contratada cumpre em sua totalidade as obrigações pactuadas,
além de:
I. Conhecer, em sua plenitude, o teor dos instrumentos contratuais sob a sua gestão, inclusive o
Termo de Referência ou Projeto Básico e seus anexos, e demais peças integrantes do processo administrativo;
II. Conhecer e zelar pelo cumprimento das normas legais e regulamentares aplicáveis aos contratos
administrativos, em especial a Lei nº 8.666/1993, IN 04/2014 e alterações posteriores;
III. Coordenar e comandar o processo da execução contratual;
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IV. Acompanhar o processo de fiscalização com vistas ao perfeito cumprimento do contrato;
V. Verificar a conformidade da prestação dos serviços ou fornecimento do material contratado;
VI. Certificar quanto à fiel comprovação das despesas e prestação dos serviços contratados, atestando, juntamente com o fiscal técnico ou na ausência deste, os documentos comprobatórios, e/ou
registrando e justificando fatos que impeçam o cumprimento do objeto e dos prazos estabelecidos;
VII. Ratificar toda e qualquer alteração na execução do contrato, proposta pelo fiscal técnico, para a
autorização da diretoria demandante.
Art. 3º Compete aos Fiscais Técnicos do Contrato auxiliar o Gestor designado e observar se a Contratada cumpre em sua totalidade as obrigações pactuadas, além de:
I. Conhecer, em sua plenitude, o teor dos instrumentos contratuais sob a sua gestão, inclusive o
Termo de Referência ou Projeto Básico e seus anexos, e demais peças integrantes do processo administrativo;
II. Conhecer e zelar pelo cumprimento das normas legais e regulamentares aplicáveis aos contratos
administrativos, em especial a Lei nº 8.666/1993, IN 04/2014 e alterações posteriores.
III. Fiscalizar e monitorar a execução, de modo que sejam cumpridas integralmente todas as condições (objeto, prazos, vigência) estabelecidas nas Cláusulas Contratuais;
IV. Comunicar à autoridade competente com a antecedência necessária, eventuais falhas, atrasos,
ou fatos relevantes que possam inviabilizar o cumprimento do objeto do contrato, dos prazos estabelecidos, ou que acarretem a necessidade de prorrogação de prazos ou de vigência contratual, propondo
a aplicação de penalidades ou outras sanções, quando for o caso;
V. Diligenciar às unidades beneficiárias, quando necessário, visando certificação quanto a informações ou procedimentos que possam inviabilizar ou dificultar a execução, por parte da Contratada;
VI. Responsabilizar-se pelo fornecimento de arquivos, materiais e informações julgadas pertinentes
à execução do Contrato, na forma estabelecida no Projeto Básico/Termo de Referência;
VII. Certificar quanto à fiel comprovação das despesas e prestação dos serviços contratados, atestando os documentos comprobatórios, e/ou registrando e justificando fatos que impeçam o cumprimento do objeto e dos prazos estabelecidos;
VIII. Encaminhar à área competente, após analisado e atestado, emitindo parecer conclusivo, os documentos necessários à comprovação da aquisição e/ou execução dos serviços, rigorosamente, na
forma exigida em Cláusula Contratual;
IX. Recusar, com a devida justificativa, qualquer material ou serviço prestado fora das especificações, bem como qualquer documento ou Nota Fiscal apresentados em desacordo com as condições
estabelecidas no Edital, Projeto Básico/Termo de Referência e no Contrato;
X. Registrar e propor toda e qualquer alteração na execução do contrato, para a autorização da
autoridade demandante, após a ratificação do gestor de contrato.
Art. 4º Compete ao Fiscal Requisitante:
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I. Fiscalizar a contratação do ponto de vista funcional da Solução de Tecnologia da Informação;
II. Avaliar a qualidade dos serviços realizados ou dos bens entregues e justificativas, a partir da
aplicação dos critérios de aceitação definidos em contrato, juntamente com o fiscal técnico da contratação;
III. Identificar eventuais não conformidades com os termos contratuais, juntamente com o fiscal
técnico da contratação;
IV. Confecção e assinar o Termo de Recebimento Definitivo para fins de encaminhamento para
pagamento, juntamente com o gestor da contratação;
V. Verificar a manutenção da necessidade, economicidade e oportunidade da contratação, com
apoio do fiscal técnico da contratação.
Art. 5º Compete ao Fiscal Administrativo:
I. Acompanhar a formalização dos atos administrativos do Contrato, supervisionando sua execução orçamentária;
II. Emitir as certidões de regularidade fiscal e trabalhista do fornecedor, antes do envio da fatura
para pagamento;
III. Verificar se a documentação de cobrança apresentada, e o devido atesto, encontra-se na forma
estabelecida no contrato;
IV. Efetuar a instrução processual para fins de pagamento, na forma convencionada no instrumento
contratual;
V. Prestar orientações técnicas à unidade demandante e à Contratada, relativas à observância das
condições pactuadas, no que diz respeito aos prazos de execução, faturamento e pagamento e outros
esclarecimentos que venham a ser solicitados;
VI. Recusar, com a devida justificativa qualquer documento ou nota fiscal encaminhados pelo fiscal
do contrato que se encontre em desacordo com as condições estabelecidas no contrato.
VII. Realizar toda e qualquer ação pertinente à alteração contratual.
Art. 6º O presente ato revoga as designações anteriores pertinentes à fiscalização do presente objeto.
Art. 7º Ficam convalidados os atos praticados pelos membros designados no Artigo 1º desta Portaria SEI, a contar de 09/07/2019, conforme solicitação constante no pedido de designação de equipe de fiscalização do contrato (1959485).
Art. 8º Esta designação entra em vigor na data de sua assinatura.

Erlon César Dengo
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DIRETORIA DE ATENÇÃO À SAÚDE

RETIFICAÇÃO

Retificação de 10 de setembro de 2019
Na Portaria-SEI nº 21, de 06 de setembro de 2019, publicada no Boletim de Serviço nº 660, de 09 de
setembro, onde se lê: Art. 3º, leia-se Art. 2º; onde se lê: Art. 5º, leia-se Art. 3º.

DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS

NOMEAÇÃO

Portaria-SEI nº 1126, de 06 de setembro de 2019
O Diretor de Gestão de Pessoas da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares – Ebserh, no uso das
atribuições legais e estatutárias, e considerando a delegação de competência de que trata a Portaria nº
46 de 20/09/2012, publicada no DOU de 02/10/2012 e considerando a eleição realizada na 84° reunião
extraordinária do Conselho de Administração, em 4 de fevereiro de 2019, em conformidade com o disposto no artigo 47, inciso II, do Estatuto Social da Ebserh, resolve:
Art. 1º Nomear SANDRA NISIA DE ANDRADE RIBEIRO MACHADO, CPF nº 142.088.654-15,
para exercer o cargo de Chefe da Unidade de Urgência e Emergência, junto à Divisão de Gestão do
Cuidado, da Gerência de Atenção à Saúde, do Hospital Universitário Alcides Carneiro da Universidade
Federal de Campina Grande (HUAC-UFCG), da rede Ebserh.
Art. 2º Esta Portaria-SEI entra em vigor a partir da publicação.

Rodrigo Augusto Barbosa

Portaria-SEI nº 1140, de 09 de setembro de 2019
O Diretor de Gestão de Pessoas da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares – Ebserh, no uso das
atribuições legais e estatutárias, e considerando a delegação de competência de que trata a Portaria nº
46 de 20/09/2012, publicada no DOU de 02/10/2012 e considerando a eleição realizada na 84° reunião
extraordinária do Conselho de Administração, em 4 de fevereiro de 2019, em conformidade com o disposto no artigo 47, inciso II, do Estatuto Social da Ebserh, resolve:
Art. 1º Nomear SEBASTIANA BESSA PORTO, matrícula Siape nº 1051424, para exercer o cargo de
Chefe da Unidade de Regulação Assistencial, junto ao Setor de Regulação e Avaliação em Saúde, da
Gerência de Atenção à Saúde, do Hospital Universitário Gaffrée e Guinle da Universidade Federal do
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Estado do Rio de Janeiro (HUGG-Unirio), da rede Ebserh.
Art. 2º Esta Portaria-SEI entra em vigor a partir de 01º de outubro de 2019.

Rodrigo Augusto Barbosa

EXONERAÇÃO

Portaria-SEI nº 1129, de 06 de setembro de 2019
O Diretor de Gestão de Pessoas da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares – Ebserh, no uso das
atribuições legais e estatutárias, e considerando a delegação de competência de que trata a Portaria nº
46 de 20/09/2012, publicada no DOU de 02/10/2012 e considerando a eleição realizada na 84° reunião
extraordinária do Conselho de Administração, em 4 de fevereiro de 2019, em conformidade com o disposto no artigo 47, inciso II, do Estatuto Social da Ebserh, resolve:
Art. 1º Exonerar FÁBIO JULIANO NEGRÃO, matrícula Siape nº 1547083, do cargo de Chefe da Unidade de Gerenciamento de Atividades de Graduação e Ensino Técnico, junto ao Setor de Gestão do
Ensino, da Gerência de Ensino e Pesquisa, do Hospital Universitário da Universidade Federal da Grande
Dourados (HU-UFGD), da rede Ebserh.
Art. 2º Esta Portaria-SEI entra em vigor a partir de 02 de setembro de 2019.

Rodrigo Augusto Barbosa

Portaria-SEI nº 1130, de 06 de setembro de 2019
O Diretor de Gestão de Pessoas da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares – Ebserh, no uso das
atribuições legais e estatutárias, e considerando a delegação de competência de que trata a Portaria nº
46 de 20/09/2012, publicada no DOU de 02/10/2012 e considerando a eleição realizada na 84° reunião
extraordinária do Conselho de Administração, em 4 de fevereiro de 2019, em conformidade com o disposto no artigo 47, inciso II, do Estatuto Social da Ebserh, resolve:
Art. 1º Exonerar, a pedido, DIVANICE CONTIM, matrícula Siape nº 1808242, do cargo de Chefe da
Unidade de Gerenciamento de Atividades de Graduação e Ensino Técnico, junto ao Setor de Gestão do
Ensino, da Gerência de Ensino e Pesquisa, do Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Triângulo
Mineiro (HC-UFTM), da rede Ebserh.
Art. 2º Esta Portaria-SEI entra em vigor a partir de 01 de setembro de 2019.

Rodrigo Augusto Barbosa
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Portaria-SEI nº 1131, de 06 de setembro de 2019
O Diretor de Gestão de Pessoas da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares – Ebserh, no uso das
atribuições legais e estatutárias, e considerando a delegação de competência de que trata a Portaria nº
46 de 20/09/2012, publicada no DOU de 02/10/2012 e considerando a eleição realizada na 84° reunião
extraordinária do Conselho de Administração, em 4 de fevereiro de 2019, em conformidade com o disposto no artigo 47, inciso II, do Estatuto Social da Ebserh, resolve:
Art. 1º Exonerar EVA CLAUDIA VENANCIO DE SENNE, matrícula Siape nº 1115940, do cargo de
Chefe da Unidade de Vigilância em Saúde e Qualidade Hospitalar, junto ao Setor de Vigilância em
Saúde e Segurança do Paciente, da Gerência de Atenção à Saúde, do Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Triângulo Mineiro (HC-UFTM), da rede Ebserh.
Art. 2º Esta Portaria-SEI entra em vigor a partir de 04 de setembro de 2019.

Rodrigo Augusto Barbosa

Portaria-SEI nº 1132, de 06 de setembro de 2019
O Diretor de Gestão de Pessoas da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares – Ebserh, no uso das
atribuições legais e estatutárias, e considerando a delegação de competência de que trata a Portaria nº
46 de 20/09/2012, publicada no DOU de 02/10/2012 e considerando a eleição realizada na 84° reunião
extraordinária do Conselho de Administração, em 4 de fevereiro de 2019, em conformidade com o disposto no artigo 47, inciso II, do Estatuto Social da Ebserh, resolve:
Art. 1º Exonerar CRISTINA DA CUNHA HUEB BARATA DE OLIVEIRA, matrícula Siape nº
1278953, do cargo de Chefe do Setor de Vigilância em Saúde e Segurança do Paciente, da Gerência de
Atenção à Saúde, do Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Triângulo Mineiro (HC-UFTM),
da rede Ebserh.
Art. 2º Esta Portaria-SEI entra em vigor a partir de 04 de setembro de 2019.

Rodrigo Augusto Barbosa

Portaria-SEI nº 1134, de 09 de setembro de 2019
O Diretor de Gestão de Pessoas da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares – Ebserh, no uso das
atribuições legais e estatutárias, e considerando a delegação de competência de que trata a Portaria nº
46 de 20/09/2012, publicada no DOU de 02/10/2012 e considerando a eleição realizada na 84° reunião
extraordinária do Conselho de Administração, em 4 de fevereiro de 2019, em conformidade com o disposto no artigo 47, inciso II, do Estatuto Social da Ebserh, resolve:
Art. 1º Exonerar EDMUNDO SOUZA BARROS JUNIOR, matrícula Siape nº 1516333, do cargo de
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Chefe da Unidade de Contabilidade de Custos, junto ao Setor de Contabilidade, da Divisão Administrativa Financeira, da Gerência Administrativa, do Hospital Universitário Lauro Wanderley da Universidade Federal da Paraíba (HULW-UFPB), da rede Ebserh.
Art. 2º Esta Portaria-SEI entra em vigor a partir de 05 de setembro de 2019.

Rodrigo Augusto Barbosa

Portaria-SEI nº 1135, de 09 de setembro de 2019
O Diretor de Gestão de Pessoas da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares – Ebserh, no uso das
atribuições legais e estatutárias, e considerando a delegação de competência de que trata a Portaria nº
46 de 20/09/2012, publicada no DOU de 02/10/2012 e considerando a eleição realizada na 84° reunião
extraordinária do Conselho de Administração, em 4 de fevereiro de 2019, em conformidade com o disposto no artigo 47, inciso II, do Estatuto Social da Ebserh, resolve:
Art. 1º Exonerar, a pedido, ANA PAULA SANTOS DO CARMO, matrícula Siape nº 1584583, do cargo
de Chefe da Unidade de Laboratório de Análises Clinicas HUWC, junto à Divisão de Apoio Diagnóstico
e Terapêutico, da Gerência de Atenção à Saúde, do Complexo Hospitalar da Universidade Federal do
Ceará, da rede Ebserh.
Art. 2º Esta Portaria-SEI entra em vigor a partir de 02 de setembro de 2019.

Rodrigo Augusto Barbosa

Portaria-SEI nº 1136, de 09 de setembro de 2019
O Diretor de Gestão de Pessoas da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares – Ebserh, no uso das
atribuições legais e estatutárias, e considerando a delegação de competência de que trata a Portaria nº
46 de 20/09/2012, publicada no DOU de 02/10/2012 e considerando a eleição realizada na 84° reunião
extraordinária do Conselho de Administração, em 4 de fevereiro de 2019, em conformidade com o disposto no artigo 47, inciso II, do Estatuto Social da Ebserh, resolve:
Art. 1º Exonerar PATRICIA BORGES PEIXOTO, matrícula Siape nº 1371797, do cargo de Chefe da
Unidade de Gestão de Riscos Assistenciais, junto ao Setor de Vigilância em Saúde e Segurança do
Paciente, da Gerência de Atenção à Saúde, do Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Triângulo Mineiro (HC-UFTM), da rede Ebserh.
Art. 2º Esta Portaria-SEI entra em vigor a partir de 04 de setembro de 2019.

Rodrigo Augusto Barbosa
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Portaria-SEI nº 1137, de 09 de setembro de 2019
O Diretor de Gestão de Pessoas da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares – Ebserh, no uso das
atribuições legais e estatutárias, e considerando a delegação de competência de que trata a Portaria nº
46 de 20/09/2012, publicada no DOU de 02/10/2012 e considerando a eleição realizada na 84° reunião
extraordinária do Conselho de Administração, em 4 de fevereiro de 2019, em conformidade com o disposto no artigo 47, inciso II, do Estatuto Social da Ebserh, resolve:
Art. 1º Exonerar MILADY CUTRIM VIEIRA CAVALCANTE, matrícula Siape nº 1550313, do cargo
de Chefe da Divisão de Gestão do Cuidado, junto à Gerência de Atenção à Saúde, do Hospital Universitário da Universidade Federal do Maranhão (HU-UFMA), da rede Ebserh.
Art. 2º Esta Portaria-SEI entra em vigor a partir de 02 de setembro de 2019.

Rodrigo Augusto Barbosa

SUBSTITUIÇÃO

Portaria-SEI nº 1133, de 06 de setembro de 2019
O Diretor de Gestão de Pessoas da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares – Ebserh, no uso das
atribuições legais e estatutárias, e considerando a delegação de competência de que trata a Portaria nº
46 de 20/09/2012, publicada no DOU de 02/10/2012 e considerando a eleição realizada na 84° reunião
extraordinária do Conselho de Administração, em 4 de fevereiro de 2019, em conformidade com o disposto no artigo 47, inciso II, do Estatuto Social da Ebserh, resolve:
Art. 1º Designar IGOR DE ANDRADE MARROCOS, matrícula Siape nº 2027322, substituto(a) do
cargo de Coordenador de Desenvolvimento de Sistemas de Informações da Ebserh, nas ausências e impedimentos do titular.
Art. 2º Revoga-se a portaria nº 798, de 05 de junho de 2018, publicada no Boletim nº 418, de 11 de
junho de 2018.
Art. 3º Fica convalidada a competência dos atos praticados pelo(a) referido(a) substituto(a) desde 09 de
setembro de 2019.
Art. 4º Esta Portaria-SEI entra em vigor a partir da data de publicação.

Rodrigo Augusto Barbosa

Portaria-SEI nº 1138, de 09 de setembro de 2019
O Diretor de Gestão de Pessoas da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares – Ebserh, no uso das
atribuições legais e estatutárias, e considerando a delegação de competência de que trata a Portaria nº
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46 de 20/09/2012, publicada no DOU de 02/10/2012 e considerando a eleição realizada na 84° reunião
extraordinária do Conselho de Administração, em 4 de fevereiro de 2019, em conformidade com o disposto no artigo 47, inciso II, do Estatuto Social da Ebserh, resolve:
Art. 1º Designar VALDENIZE DE LIMA PEIXOTO, matrícula Siape nº 1121275, substituto(a) do
cargo de Superintendente do Hospital Universitário Professor Alberto Antunes da Universidade Federal
de Alagoas (HUPAA-Ufal), no período de 10 a 12 de setembro de 2019.
Art. 2º Esta Portaria-SEI entra em vigor a partir da data de publicação.

Rodrigo Augusto Barbosa

Portaria-SEI nº 1139, de 09 de setembro de 2019
O Diretor de Gestão de Pessoas da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares – Ebserh, no uso das
atribuições legais e estatutárias, e considerando a delegação de competência de que trata a Portaria nº
46 de 20/09/2012, publicada no DOU de 02/10/2012 e considerando a eleição realizada na 84° reunião
extraordinária do Conselho de Administração, em 4 de fevereiro de 2019, em conformidade com o disposto no artigo 47, inciso II, do Estatuto Social da Ebserh, resolve:
Art. 1º Designar ALBERTO MAGNO DE ARRUDA PALMEIRA, matrícula Siape nº 330463, substituto(a) do cargo de Superintendente do Hospital Universitário Lauro Wanderley da Universidade Federal da Paraíba (HULW-UFPB), no período de 10 a 11 de setembro de 2019.
Art. 2º Esta Portaria-SEI entra em vigor a partir da data de publicação.

Rodrigo Augusto Barbosa

Portaria-SEI nº 1141, de 09 de setembro de 2019
O Diretor de Gestão de Pessoas da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares – Ebserh, no uso das
atribuições legais e estatutárias, e considerando a delegação de competência de que trata a Portaria nº
46 de 20/09/2012, publicada no DOU de 02/10/2012 e considerando a eleição realizada na 84° reunião
extraordinária do Conselho de Administração, em 4 de fevereiro de 2019, em conformidade com o disposto no artigo 47, inciso II, do Estatuto Social da Ebserh, resolve:
Art. 1º Designar JOAO PAULO NUNES, matrícula Siape nº 1739542, substituto(a) do cargo de Coordenador de Planejamento e Execução Orçamentária da Ebserh, nas ausências e impedimentos do titular.
Art. 2º Revoga-se a portaria nº 1.233, de 25 de novembro de 2015, publicada no Boletim nº 129, de 1º de
dezembro de 2015.
Art. 3º Esta Portaria-SEI entra em vigor a partir da data de publicação.

Rodrigo Augusto Barbosa
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Portaria-SEI nº 1143, de 09 de setembro de 2019
O Diretor de Gestão de Pessoas da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares – Ebserh, no uso das
atribuições legais e estatutárias, e considerando a delegação de competência de que trata a Portaria nº
46 de 20/09/2012, publicada no DOU de 02/10/2012 e considerando a eleição realizada na 84° reunião
extraordinária do Conselho de Administração, em 4 de fevereiro de 2019, em conformidade com o disposto no artigo 47, inciso II, do Estatuto Social da Ebserh, resolve:
Art. 1º Designar ROSIRES PEREIRA DE ANDRADE, matrícula Siape nº 341251, substituto(a) do
cargo de Superintendente do Complexo do Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Paraná
(CHC-UFPR), no período de 09 a 12 de setembro de 2019.
Art. 2º Fica convalidada a competência dos atos praticados pelo(a) referido(a) substituto(a) no período
de substituição.
Art. 3º Esta Portaria-SEI entra em vigor a partir da data de publicação.

Rodrigo Augusto Barbosa

MOVIMENTAÇÃO

Portaria-SEI nº 1127, de 06 de setembro de 2019
O Diretor de Gestão de Pessoas da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares – Ebserh, no uso das
atribuições legais e estatutárias, e considerando a delegação de competência de que trata a Portaria nº
46 de 20/09/2012, publicada no DOU de 02/10/2012 e considerando a eleição realizada na 84° reunião
extraordinária do Conselho de Administração, em 4 de fevereiro de 2019, em conformidade com o disposto no artigo 47, inciso II, do Estatuto Social da Ebserh, e o disposto na Norma Operacional DGP nº
01/2017, de 09/01/2017, publicada no Boletim de Serviço n° 237, de 09/01/2017, resolve:
Art. 1º Autorizar a mudança de unidade organizacional mediante permuta a pedido do(a)s empregado(a)s ELIZANGELA SOARES DE SOUZA MARCOLINO, matrícula Siape nº 2254429, Técnica em Enfermagem, do Hospital Universitário Ana Bezerra da Universidade Federal do Rio Grande
do Norte (Huab-UFRN) para o Hospital Universitário Onofre Lopes da Universidade Federal do Rio
Grande do Norte (Huol-UFRN); e MURYLO JOSE DUARTE TRIGUEIRO, matrícula Siape nº
3039521, Técnico em Enfermagem, do Huol-UFRN para o HUAB - UFRN.
Art. 2º Esta Portaria-SEI entra em vigor a partir de 20 de setembro de 2019.

Rodrigo Augusto Barbosa
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Portaria-SEI nº 1128, de 06 de setembro de 2019
O Diretor de Gestão de Pessoas da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares – Ebserh, no uso das
atribuições legais e estatutárias, e considerando a delegação de competência de que trata a Portaria nº
46 de 20/09/2012, publicada no DOU de 02/10/2012 e considerando a eleição realizada na 84° reunião
extraordinária do Conselho de Administração, em 4 de fevereiro de 2019, em conformidade com o disposto no artigo 47, inciso II, do Estatuto Social da Ebserh, e o disposto na Norma Operacional DGP nº
01/2017, de 09/01/2017, publicada no Boletim de Serviço n° 237, de 09/01/2017, resolve:
Art. 1º Autorizar a mudança de unidade organizacional mediante permuta a pedido do(a)s empregado(a)s FRANCISCO WILLY REGO SILVA, matrícula Siape nº 2250006, Enfermeiro Assistencial,
do Hospital Universitário Onofre Lopes da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (HuolUFRN) para o Hospital Universitário Júlio Bandeira da Universidade Federal de Campina Grande
(HUJB-UFCG); e ANDERSON DA SILVA SOUSA, matrícula Siape nº 3014432, Enfermeiro Assistencial, do HUJB-UFCG para o Huol-UFRN.
Art. 2º Esta Portaria-SEI entra em vigor a partir de 13 de setembro de 2019.

Rodrigo Augusto Barbosa

Portaria-SEI nº 1142, de 09 de setembro de 2019
O Diretor de Gestão de Pessoas da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares – Ebserh, no uso das
atribuições legais e estatutárias, e considerando a delegação de competência de que trata a Portaria nº
46 de 20/09/2012, publicada no DOU de 02/10/2012 e considerando a eleição realizada na 84° reunião
extraordinária do Conselho de Administração, em 4 de fevereiro de 2019, em conformidade com o disposto no artigo 47, inciso II, do Estatuto Social da Ebserh, e em cumprimento à determinação judicial
conforme processo 0020341-35.2019.5.04.0102, 1ª Vara do Trabalho - Pelotas - RS, resolve:
Art. 1º Autorizar a transferência, a pedido do(a) empregado(a) e por decisão judicial de JULIANE
GUERRA GOLFETTO, matrícula Siape nº 2276947, Enfermeira, do Hospital Escola da Universidade
Federal de Pelotas (HE-UFPel) para o Hospital Universitário de Santa Maria da Universidade Federal
de Santa Maria (HUSM-UFSM), da rede Ebserh.
Art. 2º Esta Portaria-SEI entra em vigor a partir da publicação.

Rodrigo Augusto Barbosa
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PROGRESSÃO VERTICAL – RESULTADO PRELIMINAR

Portaria-SEI nº 1155, de 10 de setembro de 2019
O Diretor de Gestão de Pessoas da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares – Ebserh, no uso das
atribuições legais e estatutárias, e considerando a delegação de competência de que trata a Portaria nº
46 de 20/09/2012, publicada no DOU de 02/10/2012 e considerando a eleição realizada na 84° reunião
extraordinária do Conselho de Administração, em 4 de fevereiro de 2019, em conformidade com o disposto no artigo 47, inciso II, do Estatuto Social da Ebserh, e
Considerando o constante dos autos do processo nº 23477.008904/2019-09, resolve:
Art. 1º Publicar o resultado preliminar com a classificação dos empregados na Progressão Vertical - PV
da Sede, conforme disposto na Norma SEI nº 01/2019/SCAD/CDP/DGP-EBSERH, de 10 de abril de
2019, publicada no Boletim de Serviço nº 567, de 12 de abril de 2019, e Portaria SEI nº 458 de 07 de
maio de 2019, publicada no Boletim de Serviço nº 581 de 09 de maio de 2019:
I.

Tabelas com o Resultado da Classificação Preliminar da Progressão Vertical 2019:
a. Resultado da Classificação Preliminar dos Empregados ocupantes de cargos de nível médio e
técnico da Sede que serão contemplados com a Progressão Vertical, em 2019.
Ordem

Matrícula

1

1959439

2

2009347

3

2061180

4

2166129

5

1927436

6

2061188

7

2055515

8

2166486

b. Resultado da Classificação Preliminar dos Empregados ocupantes de cargos de superior da Sede
que serão contemplados com a Progressão Vertical, em 2019.
Ordem Matrícula
1

2135635

2

1991808

3

2061347

4

2009381

5

1926554

6

1084725
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7

2081979

8

1780170

9

2055628

10

1418685

11

1897984

12

1452765

13

1738506

14

1465362

15

2982822

16

1681672

17

2439395

18

2214419

19

2288424

Art. 2º Esta Portaria-SEI entra em vigor na data de sua publicação.

Rodrigo Augusto Barbosa

RETIFICAÇÃO

Retificação de 09 de setembro de 2019
Na Portaria-SEI nº 522, de 22 de maio de 2019, publicada no Boletim nº 589, de 23 de maio de 2019,
onde se lê: “Art. 2º ...a partir de 02 de maio de 2019.”, leia-se: “Art. 2º ...a partir de 22 de maio de
2019.”.
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