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TERMO DE REFERÊNCIA Nº 6839 PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA
PROCESSO DE SELEÇÃO - EDITAL Nº 001/2021

CONSULTOR POR PRODUTO
DATA DE CRIAÇÃO: 04/01/2021

1. PROJETO 
Ampliação da Capacidade Institucional da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares no planejamento, gestão e
avaliação dos processos de ensino, pesquisa e inovação realizados pelos Hospitais Universitários Federais.

2. ENQUADRAMENTO 

2.2 ATIVIDADES 
Atividade 1.1.4 - Desenvolver instrumentos para o levantamento e utilização de requisitos para a  implantação de
sistemas de informação aplicáveis aos processos de trabalho prioritários.

3. JUSTIFICATIVA 
Contexto da Consultoria:
A Ebserh tem por objetivo a promoção e a gestão adequada dos hospitais universitários, de maneira que os
mesmos realizem a prestação de serviços de saúde à população, de forma gratuita, vinculados ao Sistema Único de
Saúde - SUS. Inquestionavelmente, a gestão do capital humano é ativo essencial à essa gestão de qualidade,
sendo fundamental que a empresa crie mecanismos capazes de enfrentar de forma eficiente um ambiente
externo marcado por constantes alterações políticas, econômicas, sociais e principalmente tecnológicas.
A empresa conta hoje com mais de 32 (trinta e dois) mil empregados contratados por meio da CLT (Consolidação
das Leis do Trabalho), que convivem com mais de 21.000 mil servidores públicos estatutários lotados em 40
(quarenta) hospitais universitários e na administração central e distribuídos por todas as regiões do país. Somados
a estes, há a necessidade ainda de gestão de colaboradores de outros vínculos: os servidores cedidos à Ebserh,
os empregados temporários e os comissionados sem vínculo. Esse quadro é composto por profissionais da
área de saúde (médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, etc.), de ensino e pesquisa (preceptores e
pesquisadores) e administrativos (analistas, contadores, economistas, etc.).
Considerando esses e outros fatores, tem-se por desafio a implementação de projeto de tecnologia da informação
capaz de executar um sistema de gestão de pessoas que atenda as necessidades que surgem no dia a dia da
instituição, adequando-se ao constante processo de modernização e administração eficaz.

Motivos e Relevância:
Desnecessário discorrer sobre a complexidade de implantação de um projeto dessa envergadura, que
atualmente necessita abrigar macroprocessos de gestão de monitoramento de força de trabalho gestão de
programas de aprendizagem profissional provimento de profissionais desenvolvimento e retenção de pessoas
gestão de relações trabalhistas gestão das informações de pessoal gestão do quadro de pessoal gestão das
remunerações, benefícios e direitos dos colaboradores e promoção da segurança e saúde dos trabalhadores.
Acrescente-se o fato de estar a EBSERH em constante crescimento, tendo iniciado suas atividades com
aproximadamente 30 mil servidores oriundos do regime estatutário e possuindo atualmente mais de 55 mil
empregados distribuídos entre vínculos efetivos, estatutários, temporários e comissionados sem vínculo, em
uma extensão territorial nacional, com projeção de aumento de quantitativo desenhado para futuro próximo. Todo
este cenário dá a real noção da complexidade das ações a serem empreendidas pela Diretoria de Gestão de
Pessoas.
Em que pese possua a União o SIAPE, Sistema Integrado de Administração de Recursos Humanos, como sistema
de gerenciamento de cadastro e folha de pagamento de pessoal, o mesmo não atende as especificidades das
empresas públicas, considerando o regime de contratação celetista, cujas regras de concessão de direitos e
benefícios são distintas dos estabelecidos pelo Regime Jurídico Único para o qual o SIAPE foi projetado.
Desta forma, foi contratado em 2016, Solução Mentorh/SIGP da empresa OSM Consultoria e Sistemas Ltda.,
cujas funcionalidades não acompanharam as necessidades da empresa nos campos de avanços tecnológicos,
prestação adequada dos serviços e suprimento de demandas relacionadas às soluções que venham a aprimorar as
atividades de gestão de pessoas.
Diante da ineficiência e precariedade do sistema atualmente utilizado e da iminência de expiração da contratação,
é firme o entendimento de necessária instauração de procedimento licitatório que abrigue a demanda atualizada,
capaz de propiciar o desenvolvimento e aperfeiçoamento das atividades atualmente existentes, visando um
processo de melhoria contínua e o empoderamento dos diversos módulos necessários a racionalizar o trabalho
da gestão em relação à administração de pessoas.
Para que a Diretoria de Gestão de Pessoas realize esta tarefa complexa, é imprescindível considerar que a
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proposição, ora colocada, conta com complexidade tal que extrapola o escopo das atividades do dia a dia da
equipe da Ebserh. Portanto, essa complexidade exige a contratação de profissional com competências
específicas, não disponíveis nos quadros da Empresa.

Necessidade da Consultoria:
As respostas aos desafios postos vão além do dia a dia da gestão de pessoas. Passa por questões complexas
como, neste caso, a definição técnica de sistema que permita administrar todo processo de gestão dos
empregados da Rede Ebserh, sob a avaliação do que existe nas principais empresas públicas ou privadas, no
Brasil e no mundo e aplicável à nossa realidade específica e a avaliação de quais são as melhores soluções de
tecnologia da informação que atendam as expectativas e necessidades da Empresa e estejam, ao mesmo tempo,
de acordo com a legislação brasileira, em especial a trabalhista.
A necessidade de nova contratação para sistema de recursos humanos apresenta-se como atual, relevante e
complexa, na medida em que a prática administrativa está em constante evolução e é necessário que se
realize melhor administração de pessoas com os recursos disponíveis. Esta necessidade justifica uma contratação
de profissional especialista no tema. Vale ainda ressaltar que a Ebserh não conta em seus quadros com
profissionais com o perfil necessário para essa natureza de trabalho. 

4. OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO 
Consultoria especializada para levantamento de soluções tecnológicas voltadas à gestão de pessoas, contemplando
subsídios para o estudo técnico prelimitar e o termo de referência necessários à contratação de solução adequada
para a rede Ebserh.

5. ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DOS SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS

5.1 Especificação (Soluções tecnológicas voltadas à gestão de pessoas (2))
Produto 1 - Documento técnico contendo as soluções de tecnologia da informação que o mercado oferece e que
são viáveis de implementação na Ebserh, realizando comparativo entre as opções.
Atividade 1 - Realizar avaliação das opções de solução de tecnologia da informação oferecidas pelo mercado que
atendam de forma eficiente as necessidades de gerenciamento de pessoal em empresa pública.
Atividade 2 - Apresentar definição e comparativo entre as soluções existentes e possíveis.
Atividade 3 - Definir soluções viáveis e inviáveis.

Produto 2 - Documento técnico que contenha os descritivos_subsídios necessários para a elaboração de
estudo técnico preliminar e de termo de referência referentes à solução viável.
Atividade 1 - Propor a solução que seja viável para atendimento às necessidades da Ebserh.
Atividade 2 - Propor forma de estimativa da demanda que seja viável técnica e financeiramente para a
Ebserh.
Atividade 3 - Propor a descrição da solução de TIC e dos bens e serviços que compõem a solução e a especificação
dos requisitos da contratação contendo a identificação dos requisitos de negócio, requisitos de capacitação,
requisitos legais, requisitos de manutenção, requisitos temporais, requisitos de segurança, requisitos sociais,
ambientais e culturais, requisitos de arquitetura tecnológica, requisitos de projeto e implementação, requisitos de
implantação, requisitos de garantia, requisitos de experiência profissional, requisitos de formação de equipe,
requisitos de metodologia de trabalho, requisitos de segurança da informação e outros requisitos aplicáveis.

Produto 3 - Avaliação da versão final das minutas do estudo técnico preliminar e do termo de referência,
quanto aos pontos relacionados à descrição da solução de TIC.
Atividade 1 - Avaliar a versão final dos produtos.
Atividade 2 - Propor ajustes de forma justificada ou aprovar as minutas junto à equipe técnica da Ebserh.

6. REQUISITOS MÍNIMOS DE QUALIFICAÇÃO

A. Formação Acadêmica

A.1 Formação acadêmica (Soluções tecnológicas voltadas à gestão de pessoas (2))
Graduação em Ciência da Computação, Tecnologia da Informação ou área afim.

B. Exigências Específicas

B.1 Exigências específicas (Soluções tecnológicas voltadas à gestão de pessoas (2))
Experiência profissional na implementação de sistemas em órgãos da administração pública direta ou indireta.
Experiência na elaboração de requisitos para contratação de sistema em órgãos da administração pública direta ou
indireta.
Desejável Experiência em contratações de Tecnologia da Informação baseadas na Instrução Normativa nº 1, de 4 de
abril de 2019 SGDME.
Desejável Experiência nos setores público e privado.
Desejável Experiência na elaboração de estudo técnico preliminar e_ou termo de referência.
Desejável Experiência na área de Gestão de Pessoas.
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7. PRODUTOS OU RESULTADOS PREVISTOS

7.1 Produtos (Soluções tecnológicas voltadas à gestão de pessoas (2))

Qtd. Parcelas: 3

ENQUADRA
MENTO

DESCRIÇÃO DA PARCELA VALOR DA
PARCELA

PRAZO DE
ENTREGA

1.1.4 Produto 1 - Documento técnico contendo as soluções de tecnologia da informação
que o mercado oferece e que são viáveis de implementação na Ebserh,
realizando comparativo entre as opções.

R$ 12.000,00 20 dias após a
assinatura do
contrato

1.1.4 Produto 2 - Documento técnico que contenha os descritivos_subsídios
necessários para a elaboração de estudo técnico preliminar e de termo de
referência sobre a solução viável.

R$ 12.000,00 30 dias após a
assinatura do
contrato

1.1.4 Produto 3 - Avaliação da versão final das minutas do estudo técnico preliminar e
do termo de referência, quanto aos pontos relacionados à descrição da solução de
TIC.

R$ 4.000,00 60 dias após a
assinatura do
contrato

8. VALOR GLOBAL

8.1 Valor global (Soluções tecnológicas voltadas à gestão de pessoas (2))
R$ 28.000,00

9. LOCAL DE ENTREGA/REALIZAÇÃO

9.1 Local de entrega/realização (Soluções tecnológicas voltadas à gestão de pessoas (2))
Ebserh sede

10. PRAZO DE EXECUÇÃO

10.1 Prazo de execução (Soluções tecnológicas voltadas à gestão de pessoas (2))
Data de Início: Data da assinatura do contrato
Período até: 2 meses e 1 dia
Data de Término: 16/03/2021

11. NÚMERO DE VAGAS

11.1 Número de vagas (Soluções tecnológicas voltadas à gestão de pessoas (2))
1 vaga(s)

12. CRITÉRIOS DE SELEÇÃO 
O processo seletivo ocorrerá em duas etapas, totalizando a pontuação máxima em 100 pontos:

a) - Análise Curricular, de caráter eliminatório e classificatório:
Obrigatório Graduação em Ciência da Computação, Tecnologia da Informação ou área afim.
Obrigatório pelo menos 01 ano de Experiência profissional na implementação de sistemas em órgãos da
administração pública direta ou indireta. (05 pontos por ano de atuação, máximo de 20 pontos)
Obrigatório pelo menos 01 ano de Experiência na elaboração de requisitos para contratação de sistema em órgãos da
administração pública direta ou indireta. (05 pontos por ano de atuação, máximo de 20 pontos)

Desejável Experiência em contratações de Tecnologia da Informação baseadas na Instrução Normativa nº 1, de 4
de abril de 2019 SGD/ME. (05 pontos por ano de atuação, máximo de 20 pontos)
Desejável Experiência nos setores público e privado. (01 ponto por ano de atuação, máximo de 05 pontos)
Desejável Experiência na elaboração de estudo técnico preliminar e/ou termo de referência. (05 pontos por
ano de atuação, máximo de 20 pontos)
Desejável Experiência na área de Gestão de Pessoas. (01 pontos por ano de atuação, máximo de 05 pontos)

b) - Entrevista, de caráter classificatório:
Entrevista. (máximo de 10 pontos)
Comprovação da qualificação declarada.

13. CONSIDERAÇÕES 
Os interessados em concorrer à vaga deverão enviar os currículos para o endereço eletrônico:
sgic.sede@ebserh.gov.br.
No campo Assunto deverá constar o código do Projeto e o número do edital.
Os participantes que não apresentarem os requisitos obrigatórios de qualificação não serão considerados para o
processo de avaliação.
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