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Contextualizando...

 - 1960 – HDB
 - 1976 – HBDF
 - 1988 – SUS (ousadia, conquista, avanço)
 - 2018 - IHB

 - SSA (Lei Distrital 5.899/2017)
 - Hospital Público
 - Regime jurídico privado
 - Regulamentos próprios
 - Contrato de Gestão com SES-DF
 - Gestão focada em metas e resultados



2018

 Subfinanciamento
 Transição epidemiológica
 Aumento populacional
 Inflação da saúde
 Diminuição de pessoas com planos de 

saúde
 Diminuição da oferta de leitos públicos
 Judicializações irracionais

O simples se tornou complicado. O 
complicado virou complexo. E o 
complexo está ficando caótico.







Regulamento Próprio do Processo de Seleção para Admissão 
de Pessoal do Instituto Hospital de Base do Distrito Federal. 

 Art. 1º Este Regulamento estabelece normas gerais sobre processo de 
recrutamento e de seleção para admissão de pessoal, no âmbito do 
Instituto Hospital de Base do Distrito Federal – IHBDF.



Regulamento Próprio do Processo de Seleção para Admissão 
de Pessoal do Instituto Hospital de Base do Distrito Federal

 CONSIDERANDO a observância dos princípios constitucionais 
aplicáveis à matéria, a saber: 

 I - os princípios da publicidade, da impessoalidade, da modalidade, 
da economicidade, da competividade e da eficiência...



Regulamento Próprio do Processo de Seleção para Admissão 
de Pessoal do Instituto Hospital de Base do Distrito Federal

 “Art. 3º O processo seletivo será público e deverá atender aos 
princípios ...

 Parágrafo único. É vedada, em obediência aos princípios da 
moralidade e impessoalidade, a ocorrência de práticas como 
nepotismo, tráfico de influência, apadrinhamento, troca de favores ou 
discriminação relacionada a etnia, cor, sexo, orientação sexual, 
identidade de gênero, origem geográfica, condição socioeconômica 
e crença.”











Atendendo a pedidos do MPT...

 TRT em decisão cautelar e em regime de urgência:

 “A suspensão de qualquer contratação de empregado que já 
tenha sido feita pelo Instituto Hospital de Base”

 “A suspensão do segundo processo seletivo criado para preencher 
as 66 vagas de mais empregados no regime CLT”







Coletiva
de 

Imprensa





















Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho

6,19% 6,11% 8,14% 8,44% 8,59%/0,87% 8,31%/0,79% AGD/0,74%

Fonte: SES-DF e SESMT IHB

Absenteísmo













Obrigado.
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