
EBSERH: Cresce expectativa por Edital! 

Até R$ 16.907,71 para Enfermagem! 

 
 

Você já pensou em trabalhar em uma grande empresa governamental, garantido a sua 

estabilidade financeira e de sua família, através de uma excelente remuneração? Já imaginou 

se isso fosse possível para quem atua na área de enfermagem? 

Então por que você está aí apenas pensando e imaginando? Transforme este sonho em 

realidade! Inicie sua preparação para a EBSERH! 

Recentemente o atual presidente da instituição fez a seguinte declaração: "Não adianta fazer 

uma obra de infraestrutura se não temos o equipamento e o pessoal para atuar". 

A EBSERH costuma convocar número de aprovados superior ao previsto em edital. Para se ter 

uma ideia o último edital previa 1.196 vagas, porém só neste ano já foram convocados mais de 

4.700 aprovados em concursos anteriores. Apesar disso o déficit de funcionários ainda é 

grande.  

A EBSERH que possui um quadro de 53.000 funcionários, conta hoje com 27.448 vagas 

celetistas e que precisam ser substituídas por aprovados em concurso público. 

Todos estes números que impressionam fazem com que a EBSERH já avalie a realização de um 

novo concurso e faz crescer a expectativa por novo edital! 

Então, se você não quer perder essa oportunidade, continue comigo que nas próximas linhas 

você vai descobrir: 

 

 

 

http://www.ebserh.gov.br/


• O que é a EBSERH 

• Como trabalhar na EBSERH 

• Como foi o último concurso da EBSERH 

• Remunerações e Benefícios 

 

 

O que é a EBSERH 
A Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares - EBSERH foi criada em 2011 por meio da lei 

12.550/11 e é uma empresa pública vinculada ao Ministério da Educação - MEC e os seus 

recursos são totalmente vinculados e mantidos pela União. 

 A sua função é a melhoria da gestão e a prestação de serviços médicos e hospitalares através 

dos hospitais universitários federais. A EBSERH ainda apoia o ensino, a pesquisa e a extensão 

ao ensino e à formação de profissionais na área de saúde pública.  

Estamos falando da maior rede de hospitais públicos do Brasil. Sua rede é formada por um 

órgão central e 40 Hospitais Universitários Federais espalhados por todas as regiões e diversos 

estados do país, considerados centros de referência médica de média e alta complexidade 

para o Sistema Único de Saúde, sendo uma instituição de destaque na sociedade. 

Para que tenhamos uma ideia, a empresa oferece atualmente mais de 7.500 vagas de 

residência médica e multidisciplinar! 

 

E como te falei no início desse artigo, os salários são bem atrativos. 

 

De acordo com a tabela de cargos e salários divulgada pela EBSERH o salário inicial para 

enfermeiros é de R$ 7.433,32 sendo possível alcançar R$ 16.907,71 e o salário inicial para 

técnicos em enfermagem R$ é de 3.617,48, sendo possível alcançar até R$ 8.226,85 além de 

excelentes benefícios. 

 

Como trabalhar na EBSERH 
 

Para trabalhar na EBSERH você precisa ser aprovado em concurso público. Agora vou te 

explicar como funcionam as provas e te dar algumas dicas! 

Para o próximo concurso esperamos que seja seguido o mesmo padrão do último formado por 

uma prova objetiva e avaliação de títulos. 

 

Prova Objetiva 
 

A prova objetiva de caráter eliminatório e classificatório, formada por 100 questões. Sendo: 

http://portal.mec.gov.br/


 

40 - Conhecimentos Básicos: 

 

• Língua Portuguesa 

 

• Raciocínio Lógico e Matemático 

 

• Legislação Aplicada ao SUS 

 

• Legislação Aplicada à EBSERH 

 

 

60 - Conhecimentos Específicos 

 

Os concursos da EBSERH vêm sendo realizados pelo Centro Brasileiro de Pesquisa em 

Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe). 

As questões objetivas da Cebraspe são formadas por itens para julgamento, onde somente é 

possível determinar CERTO ou ERRADO. Onde para cada acerto o candidato ganha um ponto e 

para cada erro perde-se um ponto.  

DICA: Se você não possuir certeza quanto ao assunto abordado em determinada questão é 

aconselhável não marcar nada, isso mesmo, quando o candidato deixa a questão sem 

marcação ele não ganha, mas também não perderá pontos. 

 

Avaliação de Títulos 
 

A avaliação de títulos vale até 20 pontos para cargos de nível superior e até 10 pontos para os 

cargos de nível médio de acordo com os títulos e experiências profissionais apresentadas pelo 

candidato. 

 

Como foi o último concurso da EBSERH 
 

A prova foi dividida em questões de Português e de Conhecimentos Específicos, sendo que 

esta última estava dividida em: (Para o cargo de Enfermeiro) 

 



• Sistema Único de Saúde (SUS) 

• Vigilância epidemiológica e vigilância em saúde 

• Modalidades assistenciais 

• Teorias e processo de enfermagem 

• Assistência de enfermagem em gerontologia 

• Assistência de enfermagem ao paciente oncológico nas diferentes fases da doença e 

tratamentos 

• Procedimentos técnicos em enfermagem 

• Assistência de enfermagem pré-operatória 

• Assistência de enfermagem a pacientes com alterações da função cardiovascular e 

circulatória 

• Assistência de enfermagem aplicada à saúde sexual e reprodutiva da mulher com 

ênfase nas ações de baixa e média complexidade 

• Assistência de enfermagem à gestante, parturiente e puérpera 

• Assistência de enfermagem ao recém‐nascido 

• Assistência de enfermagem à mulher no climatério  

• e menopausa e na prevenção e tratamento de ginecopatias 

• Assistência de enfermagem à criança sadia 

• Atendimento a pacientes em situações de urgência e emergência 

• Gerenciamento de enfermagem em serviços de saúde 

• Atuação da enfermagem em procedimentos e métodos diagnósticos  

• Agravos à saúde relacionados ao trabalho 

• Gerenciamento dos resíduos de serviços de saúde 

• Pressupostos teóricos e metodológicos da pesquisa em saúde e enfermagem 

• Central de material e esterilização 

• Práticas de biossegurança aplicadas ao processo de cuidar 

• Controle de infecção hospitalar 

• Código de ética dos profissionais de enfermagem  

 

A prova foi dividida em questões de Português e de Conhecimentos Específicos, sendo que 

esta última estava dividida em: (Para o cargo de Técnico em Enfermagem) 

 

• Código de Ética em Enfermagem 

• Lei nº 7.498/1986 e o Decreto nº 94.406/1987  

• Enfermagem no centro cirúrgico 

• Noções de controle de infecção hospitalar 

• Procedimentos de enfermagem 

• Enfermagem nas situações de urgência e emergência 

• Enfermagem em saúde pública 

• Conduta ética dos profissionais da área de saúde   

• Princípios gerais de segurança no trabalho 

 

 



Remunerações e Benefícios 
 

Os salários e benefícios oferecidos pela EBSERH são muito atraentes, os aprovados ainda 

contam com um excelente plano de cargos e salários. Vejamos como funciona 

 

Progressão Horizontal: Consiste na mudança para o nível salarial superior de 

enquadramento, podendo ocorrer para 1 (um) ou 2 (dois) níveis, nos anos pares e 

será obtida em duas situações: 

I – Progressão por Mérito: 

Obtida mediante avaliação de desenvolvimento funcional que considera os fatores: 

Conhecimento técnico, Conhecimento da organização /negócio; Competências sociais/relações 

humanas; Amplitude de pensamento; Grau de dificuldade; Autonomia para tomada de 

decisão; Intensidade da Influência e, Assiduidade do empregado no trabalho desenvolvido. 

II – Progressão por Antiguidade:  

Obtida mediante avaliação do tempo de permanência na Empresa (em anos). Consiste na 

mudança para o nível salarial imediatamente superior de enquadramento (um nível) e 

ocorrerá mediante lista de antiguidade. 

 

Progressão Vertical: Poderá ocorrer, nos anos ímpares, quando o empregado obtiver 

crescimento decorrente da complexidade das tarefas desempenhadas por ele, ou por 

maturidade, definida pela sua qualificação profissional. Consiste na mudança da classe 

ocupada para a imediatamente superior e para o nível salarial correspondente ao acréscimo 

mínimo de 3% do nível salarial do emprego público ocupado.  

 

Vejamos abaixo as remunerações com base em jornadas de 40 horas semanais: 

 

Enfermeiro - De R$ 7.433,32 a R$ 16.907,71

 

 

 



Técnico em Enfermagem - De R$ 3.617,48 a R$ 8.226,85 

 

 

 

Veremos agora os benefícios oferecidos pela EBSERH: 

 

 

• Auxílio Alimentação: No valor de R$ 563,16. 

• Auxílio Pré-Escola: No valor de R$ 183,72 concedido aos colaboradores, por filho ou 

dependente legal, com até 6 (seis) anos de idade incompletos. 

• Auxílio Pessoa com Deficiência: No valor de R$ 199,70 concedido ao colaborador que 

possua filho ou dependente portador de deficiência. 

• Assistência Médica e Odontológica: Limitados a R$ 149,32 para titular e ao montante 

de R$ 498,64 incluindo-se os desentendes. A EBSERH contribuirá na forma de até 50% 

dos planos contratados por seus colaboradores ou até o alcance do teto estipulado. 

 

 

Conclusão 
 

A oportunidade de ganhar mais de R$ 16.000 na área de enfermagem não pode ser apenas um 

sonho, ela é real e está ao seu alcance. 

Eu te mostrei nesse artigo que um novo concurso pode sair a qualquer momento. Além disso, 

você viu que os benefícios e os salários são excelentes. 

 A possibilidade de garantir a sua estabilidade financeira e o emprego dos sonhos está em suas 

mãos. Aqui te mostrei de forma geral o que você precisa saber para começar a sua preparação 

para o Concurso da EBSERH. 

Mas se você deseja uma preparação mais direcionada e quer se dedicar de verdade para 

conseguir essa conquista, a melhor estratégia é se inscrever no curso do EnfConcursos. Aqui 

você tem professores capacitados que trabalham o conteúdo de forma direcionada para o 

concurso dos seus sonhos. 

https://www.enfconcursos.com/cursos


Um ambiente virtual totalmente organizado, com um Serviço de Atendimento sempre disposto 

a ajudar e uma equipe altamente preparada para te dar as melhores orientações. 

 

Para te incentivar a buscar a realização deste sonho e trazer mais algumas dicas assista o vídeo 

com o depoimento da 1ª colocada para enfermagem na EBSERH. 

 

https://youtu.be/mL2B-lwjDBM 

 

Não deixe também de conhecer o nosso livro com 1001 questões para EBSERH! 

 

Agora só falta você fazer a sua parte e se inscrever na melhor turma de preparação para o 

Concurso da EBSERH. 

Te espero lá! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/mL2B-lwjDBM
https://www.enfconcursos.com/cursos/livro-ebserh/

