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Documento gerado em 24 de Maio de 2023.

A Carta de Serviços é um instrumento de gestão pública, que contém informações sobre os serviços públicos
prestados de forma direta ou indireta pelos órgãos e entidades da administração pública.
Ela contempla as formas de acesso, padrões de qualidade e compromissos de atendimento aos usuários.
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Realizar inscrição para estágio opcional de residência na Rede Ebserh

Avaliação: Sem Avaliação

O que é?

Por meio deste serviço, o usuário poderá realizar a inscrição de estágio opcional de residência da Rede Ebserh.

Quem pode utilizar este serviço?

Residentes dos Hospitais Universitários Federais (HUF) que compõem a Rede Ebserh

Matriculado em Programa de Residência na Rede Ebserh

Etapas para a realização deste serviço

Etapa 1 - Consultar vagas de estágio opcional

O residente deverá acessar o sistema no link https://ebserh.gov.br e selecionar o serviço Inscrição para estágio
opcional de residência da Rede Ebserh. Na tela, os estados brasileiros que possuem vagas de estágio opcional
disponíveis estarão destacados na cor verde. Ao selecionar um estado aparecerá os nomes dos HUF que
possuem vagas disponíveis. Ao selecionar o nome do HUF escolhido, o sistema exibirá as informações
pertinentes de cada vaga.

Canais de prestação

Web

Acesse o site

Tempo de duração da etapa

Não estimado ainda

Etapa 2 - Realizar inscrição

O residente deverá selecionar a opção “Realizar a inscrição”, conferir os dados da vaga, verificar quais são os 
documentos que deverão ser anexados e selecionar o botão “Confirmar”. Após este procedimento, o residente

https://ebserh.gov.br
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deverá informar os dados solicitados e selecionar a opção "Salvar".

Documentação

Documentação em comum para todos os casos

CPF

Documento de identificação oficial com foto

Declaração de matrícula

Declaração de liberação para realização do estágio opcional em outro Hospital Universitário.

Canais de prestação

Web

Acesse o site

Tempo de duração da etapa

Não estimado ainda

Outras Informações

Quanto tempo leva?

Não estimado ainda

Este serviço é gratuito para o cidadão.

Para mais informações ou dúvidas sobre este serviço, entre em contato

E-mail: ensino.sede@ebserh.gov.br

Validade do Documento

https://ebserh.gov.br
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7 dia(s)

Informações adicionais ao tempo de validade

Após a realização da inscrição, o pedido será analisado em até 30 dias pela COREME/COREMU e GEP do hospital
de origem do residente e pela COREME/COREMU e GEP do hospital para o qual a inscrição foi realizada.

Tratamento a ser dispensado ao usuário no atendimento

O usuário deverá receber, conforme os princípios expressos na lei nº 13.460/17, um atendimento pautado nas
seguintes diretrizes:

• Urbanidade;

• Respeito;

• Acessibilidade;

• Cortesia;

• Presunção da boa-fé do usuário;

• Igualdade;

• Eficiência;

• Segurança; e

• Ética

Informações sobre as condições de acessibilidade, sinalização, limpeza e conforto dos locais de
atendimento

O usuário do serviço público, conforme estabelecido pela lei nº13.460/17, tem direito a atendimento presencial,
quando necessário, em instalações salubres, seguras, sinalizadas, acessíveis e adequadas ao serviço e ao
atendimento.

Informação sobre quem tem direito a tratamento prioritário

Tem direito a atendimento prioritário as pessoas com deficiência, os idosos com idade igual ou superior a 60 anos, as
gestantes, as lactantes, as pessoas com crianças de colo e os obesos, conforme estabelecido pela lei 10.048, de 8
de novembro de 2000.
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Solicitar autorização para desenvolvimento de pesquisa nos hospitais da
Rede Ebserh (Rede Pesquisa)

Avaliação: 4.5 Quantidade de votos: 392

O que é?

Por meio deste serviço, o usuário poderá solicitar autorização para desenvolvimento de pesquisa nos hospitais da
Rede Ebserh.

Quem pode utilizar este serviço?

Pesquisadores

Etapas para a realização deste serviço

Etapa 1 - Solicitar credenciamento

O pesquisador deverá acessar o sistema no site da EBSERH e selecionar o serviço Autorização para
desenvolvimento de pesquisa na Rede Ebserh. Na tela inicial do sistema, o usuário deverá selecionar a opção de
solicitar credenciamento para o hospital em que pretende desenvolver a pesquisa.

Canais de prestação

Web

Acesse aqui para solicitar o serviço

Tempo de duração da etapa

Não estimado ainda

Etapa 2 - Cadastrar projeto de pesquisa

O pesquisador deverá acessar o sistema no site da EBSERH e selecionar o serviço Autorização para
desenvolvimento de pesquisa na Rede Ebserh. Na tela inicial do sistema, o usuário deverá selecionar a opção
novo projeto e preencher os dados referentes ao projeto de pesquisa.

https://www.gov.br/../../ebserh
http://sig.ebserh.gov.br/redepesquisa/index.php
https://www.gov.br/../../ebserh
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Canais de prestação

Web

Acesse aqui para solicitar o serviço

Tempo de duração da etapa

Não estimado ainda

Outras Informações

Quanto tempo leva?

Não estimado ainda

Este serviço é gratuito para o cidadão.

Para mais informações ou dúvidas sobre este serviço, entre em contato

E-mail: pesquisa.sede@ebserh.gov.br

Tratamento a ser dispensado ao usuário no atendimento

O usuário deverá receber, conforme os princípios expressos na lei nº 13.460/17, um atendimento pautado nas
seguintes diretrizes:

• Urbanidade;

• Respeito;

• Acessibilidade;

• Cortesia;

• Presunção da boa-fé do usuário;

• Igualdade;

• Eficiência;

• Segurança; e

• Ética

Informações sobre as condições de acessibilidade, sinalização, limpeza e conforto dos locais de
atendimento

O usuário do serviço público, conforme estabelecido pela lei nº13.460/17, tem direito a atendimento presencial, 
quando necessário, em instalações salubres, seguras, sinalizadas, acessíveis e adequadas ao serviço e ao

http://sig.ebserh.gov.br/redepesquisa/index.php
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atendimento.

Informação sobre quem tem direito a tratamento prioritário

Tem direito a atendimento prioritário as pessoas com deficiência, os idosos com idade igual ou superior a 60 anos, as
gestantes, as lactantes, as pessoas com crianças de colo e os obesos, conforme estabelecido pela lei 10.048, de 8
de novembro de 2000.
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