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MINISTÉRIO I>ÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REi'ÚflLICA NO ESTADO DE SERGIPE
PROCURADORIA REGIONAL DOS. DIREITOS DO CIDADÃO, E DA CIDADÃ

Edital d~ Convocação de Audiência Pública
"A gestão do Hospital Universitário em Sergipe: debate·sobre os
impactos decorrentes da cflebração de contrato com a Empresa
Brasileira de Serviços Hospitalares - EBSERH"

o Procurador Regional dos Direitos do Cidadão e dÇlCidadâ em' Sergipe;
Procurador da República Ramiro Rocken~ach da Silva Matos Teixeira de Almeida, no
exercício de suas atribuições legais e constitucionais, pelo presente edital,' convoca
AUDIÊNCIA PÚBLICA a ser realiz<;ldano dia 22 de janeiro de 2014, a partir das 14 horas,
no auditório do Hospital Universitário ~ HU (localizado na Rua Cláudio Batista, s/no,
Bairro Cidade Nova, na cidade de Aracaju/SE) com o objetivo de ouvir cidadaos e cidadãs,
entidades e associações com atuação na área da saúde, para que possam se manifestar c
apresentar evenLUais reivindicações. quan'to à gestão do Hospital Universitário,
especificamente em virtude do contrato firmado pela Universidade Federal de Sergipe
(UFS) e a Empresa.Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSERH).
A a~enda da audiência pública será a seguinte:
I - Abertura Oficial às 14 horas, na data e local referidos, sob a
coordenação do Procurador Regio.nal dos Direitos do Cidadão e da Cidadã,' tratando-se,
dentre oulros, dos seguintes lemas: 1) A cessão compulsória, ou não, dos servidores do HU
para a EBSERH; 2) A situação dos aprovados em concurso para O HU (e não nomeados)
após a celebração de contrato entre a UFS e a EBSERH; 3) Qs requisitos para se ocupar o
cargo de dirigente máximo da EBSERH; 4) A necessidade, ou não, de o Conselho Superior
da UFS participar da 'decisão qe adesão e celebração de contrato com a EBSERH; 5) A
existência, çm não, de remuneração e jornada de trabalho distintas para servidores do HU e
da EBSERH em relação a cargos ~ funções idênticas.
Os trabalhos observarão a cronologia a seguir:
a. Abertura dos trabalhos: 10 minutos;b. Manifestação do Reitor da Universidade_ Federal de Sergipe, da Direção
do Hospitall Universitário e da Empresa Brasikira de Ser~iços Hospitalares (EBSERH): 30
minutos; o tempo de cada fala será obtido, na ocasião, após deliberação conjunta;
c. Manifestação de representantes dos professores; alunos e servidores do'
Hospi~al Universitário/Universidade Federal de Sergipe: 30 minutos; o tempo de cada fala
será obtido, na ocasião, também após deliberação cQnjunta;
d. Manifestação
dos cidadãos e cidadãs, preferencialmente
pelos
representantes dos movimentos c entidades com atuação na área da saúde: 1 hora e 20
minutos; o tempo de cada fala será obtido, na ocasião, após a verificação do número de
inscrições e deliberação conjunta entre os presentes;
e. Manifestação dos integrantes da mesa oficial a resp~ito dos
questionamentos e observações efetuados pelo público: 45 minutos;
f. Encerramento dos trabalhos com a avaliação geral das contribuições
obtidas na audiência pública e encaminhamentos finais: 15 niinutos.
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11 - Os períodos acima designados poderão ser adequad'os ôe acordo com a
dinâmica dos debates envolvidos durante a audiência públiça, cujo horário de término
está previsto para as 17 horas e 30 minutos.

comparecimento

111 - A presença na audiênci~ pública será garantida
mediante'
e por ordem de cheg~da, de acordo com a capacidade física do local;

IV - O espaço para manifestação dos presentcs
cronologia dos trabalhos estabelecida no presente edital;
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conforme

a

v - A audiência pública -será gravada em áudio e vídeo _e será lavrada, ,em
,até 05 dias após a audiência, ata sucinta dos trabalhos, sendo o extrato divulgado nos
termos do artigo 4°. da Resolução 82/2012 do Conselho ~acional do Ministério Público;

.

,

VI - Divulgue-se na fafIlIa do artigo 3°., da Resolução nO.. 82, de' 29 de
fevereiro de' 2012, dó Conselho N.acional do Ministério Público - CNMP;
•

~Aracaju-SE, aos 13 dias de janeiro de 2014.
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