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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 

2.1 RESULTADOS 
Resultado 2.1 - Programa de capacitação em gestão dos processos de ensino, pesquisa e inovação para profissionais
da sede e dos hospitais universitários federais elaborado.

2.2 ATIVIDADES 
Atividade 2.1.4 - Elaborar materiais instrucionais para utilização nas capacitações.
Atividade 2.1.5 - Realizar, em aplicações-piloto, as capacitações programadas.

3. JUSTIFICATIVA 
A Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh), como Empresa Estatal Federal dependente, vinculada
ao Ministério da Educação, criada por meio da Lei nº 12.550/2011, tem por finalidade a prestação de serviços
gratuitos de assistência médico-hospitalar, ambulatorial e de apoio diagnóstico e terapêutico à comunidade,
assim como a prestação às instituições públicas federais de ensino ou instituições congêneres de serviços de apoio
ao ensino, à pesquisa e à extensão, ao ensino-aprendizagem e à formação de pessoas no campo da saúde pública,
observada a autonomia universitária.
A Lei nº 13.709/2018 (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais - LGPD) é um marco legal que tem por objetivo a
privacidade dos indivíduos, mediante a criação de um sistema de proteção e garantias dos dados pessoais, em
documentos físicos ou digitais, os quais precisam ter essa proteção legal. 
Ainda, o amadurecimento da governança corporativa no âmbito da Ebserh assenta-se gradualmente nas atividades
de conformidade, controle interno e gestão de riscos, como fatores essenciais para o alcance dos objetivos
estratégicos da instituição, visando tanto à identificação, ao tratamento das variáveis e à garantia da eficácia de
seus controles, quanto ao norteamento estratégico das decisões institucionais e efetividade do controle da
integridade nos processos organizacionais. Nesse aspecto, não resta a menor dúvida que a LGPD cria um novo
e macro ambiente para conformidade, controle interno e gestão de riscos, exigindo-lhe como um todo um rápido
entendimento, conscientização e adaptação, o que exige treinamento padronizado para toda a rede.
Assim, considerando a recente aprovação da LGPD (14/08/18), a aprovação pelo Senado da República de sua
aplicação e as sanções administrativas passíveis de serem aplicadas, partir de 01/08/21, percebe-se que o tempo
urge. Ademais esse novo instrumento legislativo terá diversas implicações para as atividades cotidianas da
empresa, com efeitos nas mais diversas áreas, a começar pela conscientização do pessoal, até as decisões de
maior envergadura administrativa e jurídica das instâncias superiores da instituição. Para tal, é necessário amplo
engajamento e entendimento de todos os colaboradores sobre o tema.
De forma geral, os desafios de conformidade com a LGPD são inúmeros e as implicações jurídicas,
administrativas e tecnológicas são extensas, exigindo adequações estruturais e culturais, sob pena das sanções
descritas no Art. 52 da Lei. 
No contexto de atuação da Ebserh, associado à transversalidade do projeto de implementação dessa Lei na
empresa, potencializam ainda mais os desafios, dado tratar-se de uma rede formada por 40 Hospitais
Universitários Federais (HUFs), distribuídos em diferentes regiões do País, um efetivo de mais de 60 mil
colaboradores, lidando, majoritária e essencialmente, com dados pessoais sensíveis, de milhares de pessoas
que transitam pelos seus corredores diuturnamente. Essas condições exigem um treinamento básico para cada
um dos colaboradores.
Vale ressaltar que numa empresa com a dimensão da Ebserh é natural que ocorram incidentes, em que pese
todos os esforços envidados para que isso não aconteça. Assim, seria bastante importante que houvesse um
padrão para respostas a eventuais vazamentos de dados na Rede, considerando as peculiaridades locais, essas
sob os cuidados dos Encarregados de Dados de cada unidade hospitalar.
Por oportuno, é válido dizer que a Empresa, como qualquer outro órgão de direito público ou privado, carece de
efetivos habilitados frente a essa nova Lei, mesmo porque, a este tempo, todos estão aprendendo, os
especialistas são poucos face à demanda que se apresenta e é preciso um esforço interno muito grande.
Acrescente-se a esse quadro a premente implementação de adaptações no decorrer do presente ano e,
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considerando o prazo das sanções, essas adaptações devem ocorrer preferencialmente durante o 1º semestre de
2021.
Assim, muitos trabalhos precisam ser realizados, ao mesmo tempo, alguns com grau de dificuldade maior, onde
os quadros da empresa não atendem as exigências, seja por falta de especialização, seja porque estão
empregados em outros afazeres. Para se ter uma noção, a Estrutura Analítica do Projeto de Implementação da
LGPD na Ebserh concluiu que são necessários, a princípio, 11 (onze) eixos de trabalho, com 27 (vinte e sete)
grande entregas e mais de 50 (cinquenta) recomendações de adaptações, que se desdobraram até o momento, em
múltiplas ações das Diretorias, muitas das quais possuem elevada carga de interpretação técnica e jurídica
especializada, para ajuste de conformidade com a Lei, principalmente a que atinge a massa dos nossos
colaboradores.
Ademais, já estão previstas fiscalizações por órgãos de controle no decorrer do 1º trimestre de 2021, que é quando
se espera ver as medidas em andamento.
Pelo exposto, busca-se no mercado o apoio de profissionais com experiência prática na implementação da
LGPD em instituições públicas ou privadas, um vez que a empresa não conta com profissionais com esse perfil
em seus quadros, entendendo que os eventuais contratados vão somar esforços com a equipe do Comitê de
Implementação da LGPD e com a Assessoria de Conformidade, Controle Interno e Gerenciamento de Riscos,
esta vinculada à Presidência da Ebserh e encarregada de por em prática as evidências de que a empresa
pretende atuar com vistas atingir os objetivos que assegurem sua conformidade da Ebserh à LGPD.

4. OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO 
Consultoria especializada para o desenvolvimento de estudos técnicos subsidiários à adequação da empresa à
LGPD, de forma a dar resposta aos incidentes, segurança e privacidade de dados, no âmbito da rede Ebserh.

5. ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DOS SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS

5.1 Especificação (Adequação da Ebserh à LGPD)
PRODUTO 01 - 1.Documento técnico e mídia contendo subsídios para Plano de Resposta a Incidentes de
Segurança e Privacidade de Dados no âmbito da Rede. Atividade 01 - Realizar análise da estrutura regimental
da Ebserh. Atividade 02 - Enquadrar o modelo proposto dentro da Lei e das normas da Ebserh Estatuto,
Regimento Interno, etc. Atividade 03 - Entregar Plano de Resposta a Incidentes de Segurança e Privacidade de
Dados padronizado para toda a rede.
PRODUTO 02 - Documento técnico e mídia contendo os elementos básicos para uma ampla campanha de
sensibilização e conscientização da LGPD na Rede Ebserh. Atividade 01- Entregar plano didático de
sensibilização e conscientização para os colaboradores da Rede Ebserh. Atividade 02 - Entregar vídeo didático,
entre 1 e 2 horas, para sensibilização e conscientização dos colaboradores da Rede Ebserh, a fim de serem
utilizados na Plataforma de Educação a Distância da Escola Ebserh de Educação Corporativa - 3EC, com o
propósito de disseminar a importância da nova Lei, as responsabilidades de todos no Tratamento de Dados
Pessoais, possíveis sanções e nos Direitos dos Titulares de Dados, dentre outros.

6. REQUISITOS MÍNIMOS DE QUALIFICAÇÃO

A. Formação Acadêmica

A.1 Formação acadêmica (Adequação da Ebserh à LGPD)
Graduação em Administração, Direito, TI ou áreas afins. 
Pós-Graduação em Direito, Administração Pública, TI ou áreas afins.

B. Exigências Específicas

B.1 Exigências específicas (Adequação da Ebserh à LGPD)
Experiência profissional igual ou superior a 5 anos em atividades ligadas ao setor público, nas áreas de
Compliance, Gerenciamento de Riscos ou LGPD.
Desejável certificação em Lei Geral de Proteção de Dados e das Normas de Segurança da Informação ISO 27.001 e
ISO 27.002.

7. PRODUTOS OU RESULTADOS PREVISTOS

7.1 Produtos (Adequação da Ebserh à LGPD)

Qtd. Parcelas: 2

ENQUADRA
MENTO

DESCRIÇÃO DA PARCELA VALOR DA
PARCELA

PRAZO DE
ENTREGA

2.1.4 Produto 01 - Documento técnico e mídia contendo subsídios para Plano de
Resposta a Incidentes de Segurança e Privacidade de Dados no âmbito da Rede.

R$ 8.000,00 30 dias após a
assinatura do
contrato

2.1.5 Produto 02 - Documento técnico e mídia contendo os elementos básicos para
uma ampla campanha de sensibilização e conscientização da LGPD na Rede
Ebserh.

R$ 12.000,00 50 dias após a
assinatura do
contrato

Página 2 / 3



8. VALOR GLOBAL

8.1 Valor global (Adequação da Ebserh à LGPD)
R$ 20.000,00

9. LOCAL DE ENTREGA/REALIZAÇÃO

9.1 Local de entrega/realização (Adequação da Ebserh à LGPD)
Ebserh sede

10. PRAZO DE EXECUÇÃO

10.1 Prazo de execução (Adequação da Ebserh à LGPD)
Data de Início: Data da assinatura do contrato
Período até: 1 mês e 22 dias
Data de Término: 16/03/2021

11. NÚMERO DE VAGAS

11.1 Número de vagas (Adequação da Ebserh à LGPD)
1 vaga(s)

12. CRITÉRIOS DE SELEÇÃO 
Formação Acadêmica (máximo de 25 pontos):
Especialização em Direito, Administração Pública, TI ou áreas afins (6 pontos).
Mestrado em Direito, Administração Pública, TI ou áreas afins (9 pontos).
Doutorado em Direito, Administração Pública, TI ou áreas afins (10 pontos).
Experiência profissional (máximo de 30 pontos):
03 pontos por ano de trabalho adicional (máximo 5 anos) à experiência mínima de 5 anos em atividades ligadas à
LGPD e/ou Compliance ou Gerenciamento de Riscos.
05 pontos por certificação na área da LGPD e ou Normas de Segurança da Informação (ISO 27.001 e ISO 27.002),
dentro do prazo de validade (máximo de 3 certificações)
Entrevista (máximo de 45 pontos):
Consistência na argumentação, organização, coesão, articulação e clareza na exposição de ideias (15 pontos).
Demonstração de capacidade de escuta, flexibilidade e relações interpessoais (15 pontos).
Conhecimento relacionado ao cargo pretendido (15 pontos).

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. O
processo seletivo ocorrerá em duas etapas: Análise curricular, de caráter eliminatório e classificatório, e
Entrevista, de caráter classificatório. O resultado será estabelecido conforme os itens relacionados a seguir,
totalizando a pontuação máxima em 100 pontos. Serão exigidos documentos comprobatórios sobre a Formação
Acadêmica e Experiência Profissional. 
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