
                                              
                                                   

 
 

Contrata 

Consultor na 

modalidade Produto 

PROJETO 914BRZ1146  EDITAL Nº 04/2014 

1. Perfil: Consultoria especializada para o desenvolvimento de estudos para subsidiar o diagnóstico 

do processo de financiamento dos hospitais universitários federais, incluindo proposta de tipologia 

dos hospitais universitários federais, com vistas à implementação do financiamento por 

orçamentação global, conforme prevê a Portaria GM/MS nº 3.410, de 30 de dezembro de 2013. . 
2. Nª de vagas:1 

3. Qualificação educacional: Formação superior em qualquer área do conhecimento, com pós-

graduação nas áreas de saúde pública, gestão de sistemas de saúde ou serviços de saúde, ou 

economia da saúde, preferencialmente no nível de Mestrado. 
4. Experiência profissional: Experiência de, no mínimo, 10 (dez) anos no desenvolvimento de 

atividades que envolvam a gestão e o financiamento em saúde voltados à área hospitalar. 

Como requisito adicional, o profissional deve ter disponibilidade de viagem. 
5. Atividades: Atividade 1.1 – Realizar pesquisa bibliográfica acerca do tema financiamento de 

hospitais. 

Atividade 1.2 – Analisar e sistematizar as informações obtidas, evidenciando os aspectos mais 

correlacionados à temática, tais como: existência de centrais de custo, perfil/vocação assistencial, 

complexidade tecnológica, sistemas de informação, porte, força de trabalho, contratos de gestão, 

clientela (pública e/ou privada), pagamento por produção e/ou por cumprimento de metas. 

 

Atividade 2.1 – Realizar análise dos contratos de 46 hospitais universitários federais, com foco na 

composição do seu financiamento e o impacto de cada componente (pré-fixado: média 

complexidade ambulatorial, média complexidade hospitalar e incentivos; pós-fixado: alta 

complexidade ambulatorial, alta complexidade hospitalar e FAEC, ou outras formas de composição 

existentes). 

Atividade 2.2 – Caracterizar as modalidades de financiamento adotadas nos contratos dos 46 HUF 

(orçamentação parcial, global, ou outras), e suas respectivas aderências aos conceitos/modelos 

previstos na Portaria GM/MS nº 3410/2013, destacando, para o caso da orçamentação global, quais 

aspectos possam ter sido considerados para o estabelecimento desta modalidade (perfil assistencial, 

capacidade e desempenho produtivo, custo de materiais e/ou serviços hospitalares, recursos 

humanos, etc). 

Atividade 3.1 – Identificar, em publicações científicas, pelo menos 10 (dez) instituições 

internacionais que utilizem o DRG para o financiamento hospitalar, incluindo uma síntese de cada 

experiência, e destacando os aspectos relevantes de cada uma. 

Atividade 3.2 – Realizar visita técnica a pelo menos uma instituição internacional, que conte com 

experiência exitosa quanto ao uso de DRG no financiamento hospitalar, com enfoque no 

financiamento de internações hospitalares. 

 

Atividade 4.1 – Realizar análise comparativa entre os resultados obtidos a partir de estudos sobre o 

financiamento de hospitais, sobre as atuais formas de financiamento dos HUF, bem como 

experiências de financiamento hospitalar no âmbito internacional, considerando o uso de Diagnosis 

Related Groups. 

Atividade 4.2 – Validar os achados com EBSERH matriz e HUFs, mediante      apresentação e 

discussão do relatório. 

 

Atividade 5.1 – Identificar, na literatura, tipologias hospitalares que considerem questões afetas a 

sua estrutura (parque tecnológico, recursos humanos, área física, leitos, complexidade, etc.) e a 

atividade hospitalar (perfil e/ou vocação assistencial). 

Atividade 5.2 – Realizar análise entre as variáveis que se correlacionam na tipologia dos hospitais, 

identificadas na literatura, cotejar as informações, e elaborar proposta de tipologia hospitalar para 

os HUF. 
1. Produtos/Resultados esperados: Produto 1 – Documento técnico contendo estudo sobre o 

tema: “financiamento de hospitais, em âmbito nacional e internacional”, de forma a 

subsidiar a EBSERH na definição de um modelo de financiamento para os Hospitais 



Universitários Federais (HUF). 

- Produto 2 – Documento técnico contendo estudo acerca das formas de financiamento dos HUF 

brasileiros, incluindo diagnóstico da situação atual, de forma a subsidiar a EBSERH na definição 

de modelo de financiamento para os Hospitais Universitários Federais. 

- Produto 3 – Documento técnico contendo estudo analítico e descritivo de experiências de 

financiamento hospitalar no âmbito internacional, que considere o uso de Diagnosis Related 

Groups (DRG). 

- Produto 4 – Documento técnico contendo estudo comparativo das atuais formas de financiamento 

dos HUF, com as experiências de financiamento hospitalar no âmbitos internacional, considerando 

o uso de Diagnosis Related Groups. 

- Produto 5 – Documento técnico contendo proposta de tipologia hospitalar para os HUF, 

considerando a estrutura hospitalar, especialização, perfil e número de leitos.  
7. Local de Trabalho:       

8. Duração do contrato: 12 meses 

      

Os interessados deverão enviar o CV do dia 02/11/2014 até o dia 09/11/2014 no endereço 

ugp.asplav@ebserh.gov.br, indicando o número do edital e o nome do perfil. Serão desconsiderados 

os CVs remetidos após a data limite indicada neste edital. Este edital também será publicado no site da 

UNESCO, www.brasilia.unesco.org/vagasprojetos. 

Em atenção às disposições do decreto nº 5.151, de 22/07/2004, é vedada a contratação, a qualquer título, 

de servidores ativos da Administração Pública Federal, Estadual, do Distrito Federal ou Municipal, direta 

ou indireta, bem como empregados de suas subsidiárias ou controladas, no âmbito dos projetos de 

cooperação técnica internacional, ressalvados os casos de professores universitários que, na forma da 

LDO, se encontrem submetidos a regime de trabalho que comporte o exercício de outra atividade e haja 

declaração do chefe imediato e do dirigente máximo do órgão de origem da inexistência de 

incompatibilidade de horários e de comprometimento das atividades atribuídas. 

        

 

http://www.brasilia.unesco.org/vagasprojetos

