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RESUMO EXECUTIVO 

Informamos que existe uma série de vagas em aberto nos projetos atuais de saúde, no Cegonha Carioca e no 
Hospital da Mulher Mariska Ribeiro, ambos renovados e com prazo de mais de 12 (doze) meses porvir de execução. 
Além das vagas em aberto há a necessidade de compor o cadastro reserva geral que, no momento, está sem 
habilitados, ou com prazos vencidos. Cientes de que vagas médicas e outras específicas estão com processos em 
aberto no presente momento, por métodos de seleção de Tipo 3.  

 
Conforme demanda legal e social cabe a OSS a realização de processos seletivos públicos, objetivos e que 

atendam aos princípios constitucionais e normativos do CEP28 de legalidade, impessoalidade, moralidade, 
publicidade, economicidade e da eficiência. 

 
Solicitamos ainda a aprovação de um processo seletivo de Tipo 2, de grande volume de vagas e cargos, a ser 

realizado com empresa especializada. Informamos ainda que apresentaremos nesse resumo executivo justificativa 
técnica para “Dispensa de seleção de fornecedores” do IBFC – Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação, 
entidade sem fins lucrativos que já executou processo seletivo para o CEP28 com grande competência. 
 

Embasamento técnico-jurídico do formato de processo seletivo: 
 

Não há na legislação vigente nenhum item que defina a obrigação de Concursos, ou de processos seletivos 
com realização de provas técnicas para a contratação de profissionais de OSs na execução de contratos de gestão. 
Principalmente não há definição de forma sobre esses processos, do que seja um “processo seletivo público”, ou 
“processo seletivo objetivo” nestes termos. Sendo uma OS obrigatoriamente uma entidade privada, sem fins lucrativos, 
contratante pela CLT (Leis do Trabalho) nenhum processo seletivo que a mesma execute pode ser caracterizado 
integralmente como público. 
 

Neste sentido, interpreta-se que “processo seletivo público”, ou “processo seletivo objetivo” seja todo aquele 
que seleciona, para uma vaga disponível, profissionais por meio de critérios universais, técnicos, com isenção de 
preconceitos. Isto é processos transparentes e que visem escolher os profissionais melhor qualificados para realizar 
determinada tarefa, ou função.  
 

O método ou forma do processo de seleção, se por análise de currículos, se por cadastro em sites de internet, 
se por seleção aberta com provas técnicas, deve ser tido como menos relevante do que os princípios. 
 

Na ausência de legislação competente, vale mencionar, do Tribunal de Contas da União, o Acórdão 3239/2013 
- Plenário Processo: TC 018.739/2012, transcrevemos o trecho referente a seleção de pessoal, grifos nossos. 
 

3.7. Realização de concurso público pelas OS 
112. Uma das maiores críticas ao modelo das organizações sociais é de que tais entidades foram 
criadas com o objetivo de burlar o regime jurídico de direito público a que estão sujeitas as entidades 
governamentais, fugindo da necessidade de realização de processo licitatório e concurso público, por 
exemplo. Maria Sylvia Zanella Di Pietro destaca: 
O conteúdo de imoralidade contido na lei, os riscos para o patrimônio público e para os direitos do 
cidadão. Em primeiro lugar, porque fica muito nítida a intenção do legislador de instituir um mecanismo 
de fuga ao regime jurídico de direito público a que se submete a Administração Pública. O fato de a 
organização social absorver atividade exercida por ente estatal e utilizar o patrimônio público e os 
servidores públicos antes a serviço desse mesmo ente, que resulta extinto, não deixa dúvidas de que, 
sob a roupagem de entidade privada, o real objetivo é o de mascarar uma situação que, sob todos os 
aspectos, estaria sujeita ao direito público.  
113. A partir desta interpretação, muitos autores defendem que as OS devem se submeter às 
mesmas regras que as entidades públicas, com a obrigatoriedade de realização de concurso público e 
licitação. 

http://www.tcu.gov.br/Consultas/Juris/Docs/judoc/Acord/20131129/AC_3239_47_13_P.doc
http://www.tcu.gov.br/Consultas/Juris/Docs/judoc/Acord/20131129/AC_3239_47_13_P.doc
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114. O Procurador do Ministério Público junto ao TCU, Júlio Marcelo de Oliveira apresentou, em 
2007, representação em que requereu do Tribunal a adoção de medida cautelar com vistas à 
suspensão de processo seletivo iniciado pelo Centro de Gestão e Estudos Estratégicos (CGEE), 
Organização Social detentora de contrato de gestão junto ao Ministério da Ciência e Tecnologia. 
Entendeu o eminente procurador que, em decorrência de sua qualificação como OS, da celebração de 
contrato de gestão e do recebimento de recursos públicos federais pela entidade, ela estaria sujeita 
aos princípios constitucionais que regem a Administração Pública, devendo promover concurso público 
para seleção dos candidatos. 
115. O Plenário do TCU não acolheu o entendimento do procurador, julgando a representação 
improcedente. O Relator da representação, o Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti, acolheu 
os argumentos do procurador e propôs a suspensão do processo seletivo. Porém, o Plenário acolheu 
o posicionamento do Ministro-Redator, Benjamin Zymler, segundo o qual “a submissão das OS ao 
regime jurídico-administrativo implicaria retirar dessas organizações as vantagens comparativas que 
justificaram sua criação”. Entendeu ainda o ministro que “a exigência da realização desse tipo de 
certame acarretaria uma série de problemas práticos em organizações que utilizam recursos de fontes 
variadas, públicas e privadas”.  
116. O Plenário entendeu que as organizações sociais não se sujeitam às regras que exigem 
a realização de concurso público pela Administração Pública e, por meio do Acórdão 
1.111/2008-TCU-Plenário, recomendou ao CGEE que, “quando da realização de processo 
seletivo visando recrutar e selecionar pessoal, durante o tempo em que mantiver contrato de 
gestão com o Poder Público Federal, observe, na medida do possível, os princípios 
constitucionais estatuídos no art. 37, caput, da Constituição Federal”. 
117. Este posicionamento do TCU converge com o entendimento do Ministro do STF, Carlos 
Ayres Britto, relator da Adin 1.923/DF, segundo o qual: 
É que as organizações sociais, ainda que eventualmente habilitadas a empregar recursos 
públicos, não se caracterizam jamais como parcela da Administração Pública. Seus diretores e 
empregados não são servidores ou empregados públicos. Consequentemente, não se lhes 
aplica o disposto nos incisos II e X do art. 37 da Constituição Federal. Noutras palavras, mesmo 
sujeitas a procedimento impessoal na seleção dos empregados e na fixação dos respectivos 
salários, não há que se falar em concurso público, ou remuneração fixada por lei. 
118. Mais recentemente, o Acórdão 3.373/2012-TCU-Plenário julgou relatório de auditoria 
operacional que avaliou a boa e regular aplicação dos recursos públicos federais geridos pela 
Sociedade Paulista para o Desenvolvimento da Medicina (SPDM), organização social com contratos 
de gestão com diversos entes estaduais e municipais. Foi avaliado o processo seletivo promovido pela 
entidade, tendo sido feita a seguinte determinação para torná-lo mais objetivo: 
Em todos os processos seletivos cujas contratações venham a ser pagas com recursos federais do 
SUS, especialmente de médicos, abstenha-se de realizar seleção apenas mediante análise curricular 
ou análise curricular e prova com questões subjetivas, aplicando aos candidatos provas com questões 
objetivas e que possibilitem aferir o conhecimento do profissional em sua área de atuação, bem como 
adote providências para assegurar o sigilo dessas provas e de seus gabaritos, em observância aos 
princípios da impessoalidade e da moralidade; 
119. Pelo exposto, observa-se que não é necessária a realização de concurso público pelas 
organizações sociais para seleção dos empregados que irão atuar nos serviços objeto de 
contrato de gestão. Porém, tendo em vista que administram recursos públicos, as organizações 
sociais devem, no mínimo, realizar processo seletivo que garanta os princípios da 
impessoalidade, publicidade e moralidade. 

 
Em acordo com as normas constitucionais e o bom senso administrativo, O estatuto social do CEP28 prevê em seus 
Artigos 4º e 39º: 

Art. 4º 
No desenvolvimento de suas atividades, o CEP28 observará os princípios da legalidade, 
impessoalidade, moralidade, publicidade, economicidade e da eficiência e não fará qualquer 
discriminação de raça, cor, gênero ou religião. 
 
Art. 39º 
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O CEP28 poderá, sob aprovação de orçamento específico do Conselho de Administração, contratar 
profissionais, sempre obedecendo ao regime da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), os salários 
e qualquer remuneração obedecerá aos padrões de mercado para cargos semelhantes, comprovados 
por meio de pesquisas salariais que devem ser mantidas e constantemente atualizadas para 
conferência 

Demanda de número de vagas. 

 As vagas existentes para o presente processo seletivo, ainda em fase de composição, adicionadas 
das médias de “turn-over” (saídas de profissionais durante o período de validade dos processos seletivos) são as 
seguintes: 

 

               CARGO - HMMR  - Nº DE DESLIGADOS Médias ponderadas  

Número de Meses   

Nível Médio Técnico  

TÉCNICO DE HEMOTERAPIA 1,27 
6,55 

TÉCNICO DE LABORATÓRIO 5,27 

TÉCNICO DE ENFERMAGEM 44,09  

Nível Médio  

RECEPCIONISTA 4,18 

15,18 

AUX. DE ESCRI, AGENTE DE DOC E AUX. DE 
DIAGN 

3,73 

ASSIST. ADM E ASSIST.FATURAMENTO 5,55 

MAQUEIRO 1,73 

     

Nível Superior - Enfermagem Especialista  

ENFERMEIRA OBSTETRA 10,82  

Nível Superior  

ENFERMEIRA GENERALISTA 11,18  

FARMACÊUTICO (A) 2,18  

NUTRICIONISTA 1,45  

 Legenda:  VERDE – Quantitativo de vagas que justifica um processo de tipo 2. Amarelo – Necessidade de 
avalição de viabilidade econômica. 

Solução Proposta. 

 Realização de processo seletivo público, de tipo 2, amplo, com suporte e realização por empresa (instituto) 
especializado, que permita o suporte para realização com meta a de 15 mil a 25 mil inscritos. 

Dispensa de Seleção de Fornecedores 

 Em se tratando de processo não oneroso aos cofres públicos ou verbas do próprio CEP28, com cobrança de 
inscrição dos próprios candidatos, auto suficiente, cujo risco de execução recai sobre a empresa executante e, 



 EXECUÇÃO PROCESSO SELETIVO 07/2014 

MULTIPLOS CARGOS - IBFC 
 

 

 

considerando a proposta anexa tratar-se do IBFC – Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação, entidade sem fins 
lucrativos como demonstra o Estatuto da entidade e seus registros no CNPJ. 

 Considerando ainda que a proposta comercial (Capitulo 7) propõe valor razoável e competitivo para realização 
do certame, dentro da proporcionalidade, sendo: 

 

Considerando ainda os inúmeros atestados de capacitação técnica, incluindo um emitido pelo próprio CEP28, 
por razão e processo 01/2012 exemplarmente executado pela entidade em questão que comprovam notório saber e 
ilibada reputação da referida entidade. 

Que o Regulamento de compras e contratações de serviços do CEP28 prevê em seu artigo 15º.; 

Título IV – Dispensa de Seleção de Fornecedores  

Art.15 - A dispensa de Seleção de Fornecedores poderá ocorrer nos seguintes casos: 
 

2 Operação envolvendo empresas públicas, entidades paraestatais, entidades sem fins 
lucrativos, outras organizações sociais, universidades ou centros de pesquisa públicos 
nacionais; 
Parágrafo Único - A dispensa será autorizada pela Diretoria do CEP28 em reunião 
colegiada, e sempre apresentada posteriormente ao Conselho de Administração. 

É parecer desta Direção Executiva de Saúde, que o processo que melhor atende aos princípios de 
transparência, moralidade, probidade, economicidade é, excepcionalmente, a “Dispensa de Seleção de 
Fornecedores” para a contratação do IBFC para execução por própria conta e risco econômico, do processo 
seletivo público 07/2014. Em condições de valores acima expostas e condições de edital a serem definidas 
oportunamente. 

Solicitamos a aprovação da direção colegiada do presente processo, além da apresentação ao 
Conselho de Administração. 

 

 

Dr. Alexandre Campos 
Dir. Executivo de Projetos de Saúde 

CREMERJ 52-68595-0 
 

  

 


