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HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA 
Rua Profa. Maria Flora Pausewang, s/nº - Bairro Trindade 

Florianópolis-SC, CEP 88036-800 
- h�p://hu-ufsc.ebserh.gov.br

O�cio-Circular - SEI nº 5/2021/SUPRIN/HU-UFSC-EBSERH

 

Florianópolis, 24 de março de 2021.

Às Chefias e demais trabalhadores do HU, e à Direção do CCS

 

Assunto: Processo de escolha de Chefia - Setor de Hotelaria Hospitalar

    

Informamos que está sendo desencadeado processo de escolha de chefia do Setor de Hotelaria
Hospitalar.

O período de inscrição será de 29/03/2021 às 09:00 a 01/04/2021 às 17:00, tendo como local a
Secretaria da Superintendência do HU/UFSC/ESBERH.

Após homologação das inscrições, o(s) candidato(s)* que está(rão) pleiteando a chefia será(ão)
informado(s) por meio de contato via e-mail e/ou telefônico para par�cipar de entrevista a ser realizada pelo
Colegiado Execu�vo e chefias imediatas do HU/UFSC/ESBERH, em período a ser divulgado.

Em anexo, a Resolução no 203, de 28 de fevereiro de 2020, que estabelece os procedimentos, os
requisitos mínimos e os critérios obje�vos a serem considerados para a seleção dos ocupantes dos Cargos em
Comissão e Funções Gra�ficadas para a Rede de Hospitais Universitários que firmarem contratos com a EBSERH na
forma do ar�go 6º da Lei 12.550/2011; o documento “Estrutura organizacional dos Hospitais sob Gestão da EBSERH:
Diretrizes Técnicas”, que define a forma de nomeação, perfil profissional e competências para os cargos/funções
gra�ficadas; o Dimensionamento de Serviços Assistenciais do HU/UFSC/ESBERH e a estrutura organizacional da
Gerência de Administra�va.

É indispensável apresentação do currículo, comprovantes do currículo, e preenchimento da ficha de
entrevista constante na Resolução nº 203, de 28 de fevereiro de 2020.

Solicitamos ampla divulgação e informamos que o processo também está sendo divulgado na
página ins�tucional do HU/UFSC/EBSERH.

Ficamos à disposição para os esclarecimentos que se fizerem necessários.

 

Atenciosamente,

 
(Assinado eletronicamente)

Joanita Angela Gonzaga Del Moral
Responsável Técnico

Superintendente
Portaria-SEI nº 31/2021/EBSERH
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* O Ministério do Planejamento não autoriza a cedência dos servidores do regime jurídico único que se encontram
em estágio probatório (3 anos, com exceções previstas na Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990).

Documento assinado eletronicamente por Joanita Angela Gonzaga Del Moral, Superintendente, em
25/03/2021, às 17:03, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�ps://sei.ebserh.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 12593399
e o código CRC DFF96D18.

Referência: Caso responda este O�cio, indicar expressamente o Processo nº 23820.000975/2021-
12

SEI nº
12593399

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
https://sei.ebserh.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0

