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Apresentação

A Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSERH) foi criada em 2011, com objetivo de ge-
renciar os Hospitais Universitários (HU's) e como parte do Programa Nacional de Reestruturação 
dos Hospitais Universitários (REHUF), que visa criar condições materiais e institucionais para que 
os HU's possam desempenhar plenamente suas funções de assistência à saúde, ensino, pesquisa 
e extensão.

Desde sua criação, muitos concursos de provas e títulos para contratação de profissionais já 
foram realizados e muitos ainda estão previstos, com o oferecimento de muitas vagas para diversas 
áreas assistenciais e administrativas, com salários e jornadas de trabalho bastante atrativos. 

Em todos os certames, a Legislação Aplicada à EBSERH é cobrada para todos os cargos, cor-
respondendo a 10% das provas objetivas! Logo, para ser aprovado nos concursos da empresa é 
necessário a leitura integral das três legislações cobradas: Lei 12.550/2011, Decreto 7.661/2011 
e Regimento Interno Atualizado.

A leitura da lei "seca" é bastante maçante e complexa, gerando resistência aos estudos e impe-
dindo o entendimento dos assuntos. Por isso, a obra: "Legislação EBSERH Esquematizada e Comen-
tada", trará as três legislações integralmente esquematizadas e comentadas, tornando-se uma 
importante ferramenta de estudos.

Ao longo das três legislações uma série de dispositivos são repetidos, por esse motivo,  para 
otimização dos estudos, essa obra foi dividida por assunto. A cada assunto serão apresentados:
• Esquemas gráficos dos dispositivos legais;
• Comentários objetivos e simplificados: para possibilitar o entendimento dos temas, favore-

cendo a memorização. 

A Legislação aplicada EBSERH é extremamente complexa e trata de diversos assuntos como 
Direito Administrativo, Contabilidade, Administração Pública, entre outras disciplinas. Porém, você 
não precisa ter conhecimentos aprofundados sobre esses temas. Por isso, os comentários serão 
sempre simplificados, apenas para que você possa entender e, por conseguinte memorizar os di-
versos dispositivos legais, já que, o que é cobrado em provas é a letra da lei. 
• Questões: para que você observe como os assuntos são cobrados em prova.

Além disso, o último capítulo de nossa obra traz uma coletânea de centenas de questões de 
certames anteriores, comentadas alternativa por alternativa, sendo um importante instrumento 
de treino e revisão.

É com imensa alegria que apresentamos esta obra, “feita a quatro mãos". Desejamos que des-
frute do conteúdo e que gabarite as questões inerentes ao tema, em todos os certames que você 
concorrer. 

Abraços,

Prof. Wellington Silva
Profa. Yara Cardoso (Cá Cardoso)
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APRESENTAÇÃO

Este livro contemplará de forma esquematizada as três Legislações aplicadas à EBSERH cobradas 
em todos os concursos públicos da empresa, conforme abaixo:

No decorrer das três legislações, uma série de dispositivos é repetida. Por isso, esta obra está 
dividida por assunto. 

A cada assunto, você poderá ler, de maneira esquematizada, os dispositivos legais corres-
pondentes. Após cada esquematização, será apresentado um pequeno comentário. A Legislação 
aplicada à EBSERH é extremamente complexa e trata de diversos assuntos, como Direito Admi-
nistrativo, Contabilidade, Administração Pública, entre outras disciplinas. Apesar disso, você não 
precisa ter conhecimentos aprofundados sobre esses temas para resolver as questões da prova. 
Por isso, os comentários serão sempre simplificados, apenas para que você possa entender e, por 
conseguinte, memorizar os diversos dispositivos legais, já que o que cai em prova é a letra da lei. 
Após os comentários, serão apresentadas, ainda, uma série de questões de certames anteriores, 
para que você possa verificar como os assuntos foram cobrados.

INTRODUÇÃO

Antes de tratarmos das legislações em si, abordaremos um pouco o contexto de criação da EB-
SERH.

Os hospitais universitários de nosso país, por muitos anos, estiveram (e alguns ainda estão) em 
uma situação de completo caos administrativo: falta de pessoal, infraestrutura precária, falta de 

Aspectos Gerais da Legislação EBSERH

CAPÍTULO
01

Lei 12.550/11 • AUTORIZA o poder executivo a criar a EBSERH;

Decreto 7.661/11 • APROVA o Estatuto Social da EBSERH;

Regimento Interno -  
3ª Revisão • Trata-se de uma norma INTERNA.

Wellington Pereira da Silva | Yara Cardoso Coletto (Cá Cardoso)
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CAPÍTULO 01

materiais básicos etc. Resultado: população sem o atendimento à saúde necessário e estudantes 
sem condições mínimas para realizarem suas atividades. 

Nesse contexto de precariedade, em 2010, o Governo Federal instituiu o Programa Nacional de 
Reestruturação dos Hospitais Federais (REHUF), mediante o Decreto 7.802/2010, que tem como 
objetivo criar condições materiais e institucionais para que os hospitais universitários federais pos-
sam desempenhar plenamente suas funções em relação às dimensões de ensino, pesquisa e 
extensão e à dimensão da assistência à saúde.

Em 2011, então, através da Lei 12.550/2011, foi autorizada a criação da Empresa Brasileira de 
Serviços Hospitalares (EBSERH), que tem como objetivo justamente o gerenciamento dos HU’s, ou 
seja, a empresa integra um conjunto de ações empreendidas pelo Governo Federal no sentido de 
recuperar os hospitais universitários espalhados pelo país.

É importante ressaltarmos, entretanto, que a adesão ao projeto da EBSERH pelas Instituições 
de Ensino Superior não é obrigatória. Isso se dá pelo fato de as universidades serem dotadas de 
autonomia universitária (prevista na Constituição federal). Porém, o que temos visto é um grande 
número de instituições acreditando nesse novo modelo de gestão, e esperamos que nos próximos 
anos muitas outras venham a aderir ao projeto da EBSERH. Mais adesões geram novos concursos, 
então, vamos ao que interessa: ao estudo da Legislação Aplicada à EBSERH!

AUTORIZAÇÃO DA CRIAÇÃO DA EBSERH E ALGUMAS DE SUAS 
CARACTERÍSTICAS

BASE LEGAL – LEI 12.550/2011

PRESIDENTA DA REPÚBLICA: faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a se-
guinte lei:

COMENTÁRIO: 

1  No inciso II do art. 5º do Decreto-Lei nº 200, de 25 de fevereiro de 1967;

Empresa Pública:

• Entidade dotada de personalidade jurídica de direito privado;
• Com patrimônio próprio e capital exclusivo da União; 
• Criado por lei para a exploração de atividade econômica que o governo 

seja levado a exercer por força de contingência ou de conveniência admi-
nistrativa, podendo revestir-se de qualquer das formas admitidas em direito.

2  No art. 5º do Decreto-Lei nº 900, de 29 de setembro de 1969; 

Denominada Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares – EBSERH:

É importante destacar que a Lei 12.550/11 autorizou a criação da EBSERH.
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BASE LEGAL – Lei 12.550/2011, Decreto 7.661/11 e R.I.:

BASE LEGAL – Decreto 7.661/11:

BASE LEGAL – Lei 12.550/2011 e Decreto 7.661/11:

COMENTÁRIO: já neste primeiro momento, temos uma série de informações importantíssimas. Vamos 
abordar brevemente as características apresentadas, apenas para que você tenha uma pequena base 
teórica sobre os assuntos.

A EBSERH está inserida na Administração Pública Indireta e trata-se de uma empresa pública, ou 
seja, uma pessoa jurídica que é autorizada por lei a prestar serviços de interesse coletivo e que tem seu 
capital 100% público (não há participação da iniciativa privada no capital da EBSERH). 

Uma empresa pública pode ser unipessoal ou pluripessoal. Uma empresa pluripessoal tem mais de 
um sócio, já a unipessoal tem 100% do seu capital pertencente a apenas um ente da federação, no 
caso da EBSERH, esse ente é a União (veremos mais detalhes a frente).

A EBSERH foi criada com prazo de duração indeterminado; isso mostra que não estamos falando 
de uma empresa temporária, mas de uma empresa responsável pela gestão do Programa de Reestrutu-
ração dos Hospitais Federais (REHUF). A criação da EBSERH ocorreu mediante uma autorização legis-
lativa, certo? Logo, a empresa só seria extinta através de outra autorização legislativa.

Note também que a EBSERH se sujeita ao regime jurídico próprio das empresas privadas, todavia, 
não podemos afirmar que ela é regida exclusivamente pelo direito privado, pois também deve seguir 

A Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares – EBSERH é uma empresa pública com as seguintes car-
acterísticas:
Personalidade jurídica de direito privado;
Patrimônio próprio;
Vinculada ao Ministério da Educação;
Com prazo de duração indeterminado.

• A EBSERH, no exercício 
de suas atividades:

Deverá estar orientada pelas políticas acadêmicas...

Estabelecidas no âmbito das instituições de ensino com 
as quais estabelecer contrato de prestação de serviços.

A EBSERH sujeitar-se-á ao regime jurídico próprio das empresas privadas, inclusive quanto aos 
direitos e obrigações civis, comerciais, trabalhistas e tributários.

• No desenvolvimento de suas atividades de assistência à saúde: 

A EBSERH observará as orientações da Política Nacional de Saúde,  
de responsabilidade do Ministério da Saúde.
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CAPÍTULO 01

regras do Direito Público, tais como a obrigatoriedade de licitação para a aquisição de bens e contrata-
ção de obras e serviços e, ainda, a necessidade de realização de concurso público para a contratação 
de seus empregados.

Outro ponto importante e que merece destaque é que a EBSERH está vinculada ao Ministério da 
Educação. No primeiro momento, você poderia achar estranho, já que a EBSERH tem como respon-
sabilidade a gestão dos hospitais universitários, sendo mais lógico estar subordinada ao Ministério 
da Saúde. Porém, pense bem, esses hospitais universitários fazem parte da estrutura das Instituições 
Federais de Ensino, certo? Torna-se lógico, desta forma, que a EBSERH esteja vinculada ao Ministério 
da Educação.

Perceba também que a EBSERH não está subordinada ao Ministério da Educação, apenas vincu-
lada, ou seja, o MEC exerce o denominado controle finalístico, que nada mais é do que fiscalizar se as 
finalidades da EBSERH estão sendo cumpridas ou não. E quais são as finalidades da EBSERH?

Resumidamente:
1. Prestação de serviços de assistência à saúde; 
2. Prestação de serviços de apoio ao ensino, pesquisa, extensão e formação de pessoas no campo da 

saúde pública. 

Mais à frente, veremos detalhes sobre as finalidades da EBSERH (seu objeto social).
Note também que, embora a EBSERH esteja vinculada ao MEC, no desenvolvimento de suas ativida-

des de assistência à saúde, deverá observar as orientações da política nacional de saúde, de responsa-
bilidade do Ministério da Saúde.

A pequena teoria aqui apresentada é importante para que você tenha base suficiente para conse-
guir entender e, por conseguinte, memorizar as características da EBSERH.

As principais características da empresa estão sintetizadas na tabela abaixo:

COMENTÁRIO: 

01 (2015 – HU – UFJF/MG – EBSERH – AOCP) A Lei que autoriza o Poder Executivo a criar a empresa pública 
denominada Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares – EBSERH – é: 

Ⓐ a Lei nº 12.550, de 15 de dezembro de 2011. 
Ⓑ a Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002. 

Características da EBSERH

Empresa: Pública Unipessoal

Personalidade Jurídica: Direito Privado

Sob supervisão/Vinculada a: Ministério da Educação 

No desenvolvimento de suas atividades de assis-
tência à saúde:

Observará as orientações da política nacional de saú-
de, de responsabilidade do Ministério da Saúde

Patrimônio: Próprio

Prazo de Duração: Indeterminado

Cuidado para não confundir! A EBSERH está vinculada ao Ministério da Educação, sob supervi-
são do Ministro do Estado de Educação, porém, no desenvolvimento de suas atividades de assis-
tência à saúde, observará as orientações da Política Nacional de Saúde, de responsabilidade 
do Ministério da Saúde.

QUESTÕES
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Aspectos Gerais da Legislação EBSERH

Ⓒ a Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973. 
Ⓓ a Lei nº 8.080, de 19 de dezembro de 1990. 
Ⓔ o Decreto-Lei n. º 2.848, de 7 de dezembro de 1940.

02 (2016 – HU-FURG/RS – EBSERH – IBFC) Considere as disposições do Decreto nº 7.661 de 28/12/2011, 
que trata da EBSERH (Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares) e assinale a alternativa correta 
sobre seu regime jurídico:

Ⓐ A EBSERH sujeitar-se-á ao regime jurídico próprio das empresas públicas, exclusivamente quan-
to aos direitos e obrigações civis, comerciais, trabalhistas e tributários.
Ⓑ A EBSERH sujeitar-se-á ao regime jurídico próprio das empresas privadas, exclusivamente quan-
to aos direitos e obrigações trabalhistas e tributários.
Ⓒ A EBSERH sujeitar-se-á ao regime jurídico próprio das empresas privadas, inclusive quanto aos 
direitos e obrigações civis, comerciais, trabalhistas e tributários.
Ⓓ A EBSERH sujeitar-se-á ao regime jurídico próprio das empresas públicas, inclusive quanto aos 
direitos e obrigações civis, comerciais, trabalhistas e tributários.
Ⓔ A EBSERH sujeitar-se-á ao regime jurídico próprio das empresas públicas, apenas quanto aos 
direitos e obrigações tributárias. 

03 (2015 – HU – UFJF/MG – EBSERH – AOCP) A EBSERH, empresa pública dotada de personalidade jurídica 
de direito privado e patrimônio próprio, será regida pelo Estatuto Social que foi aprovado pelo 
Decreto nº 7.661/2011. Para o Estatuto, a EBSERH estará sujeita à supervisão do:

Ⓐ Presidente da República. 
Ⓑ Ministro de Estado da Saúde. 
Ⓒ Ministro de Estado do Desporto. 
Ⓓ Ministro de Estado da Educação. 
Ⓔ Governador do Estado.

04 (2014 – HU – UFGD/MS – EBSERH – AOCP) A EBSERH é uma empresa pública unipessoal, vinculada ao:

Ⓐ Ministério da Defesa.
Ⓑ Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação .
Ⓒ Ministério da Educação.
Ⓓ Ministério da Previdência Social.
Ⓔ Ministério da Saúde. 

05 (2014 – HU – HUCAM/ES – EBSERH – AOCP) Assinale a alternativa correta. No desenvolvimento de suas 
atividades de assistência à saúde, a EBSERH observará:

Ⓐ As orientações da Política Nacional de Saúde, de responsabilidadedo Ministério da Saúde
Ⓑ As orientações do SUS, de responsabilidade do Ministério da Saúde.
Ⓒ As orientações do SUS, de responsabilidade do Secretário de Saúde.
Ⓓ As orientações da Política Nacional de Saúde, de responsabilidade do Secretário de Saúde.
Ⓔ As orientações daPolítica Nacional de Saúde, sob a responsabilidade do SUS. 

06 (2014 – HUSM – UFSM/EBSERH – AOCP – Adaptada) Sobre a EBSERH, assinale a alternativa INCORRETA:

Ⓐ EBSERH, empresa pública dotada de personalidade jurídica de direito privado e patrimônio pró-
prio.



Questões Comentadas

CAPÍTULO
05

01 (AOCP – 2016/EBSERH/CH – UFPA) Acerca do regime jurídico da EBSERH, disciplinado na Lei
n° 12.550/2011, assinale a alternativa correta:

Ⓐ A Lei nº 12.550/2011 autoriza a União a criar a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares – EB-
SERH, que é uma autarquia federal. 
Ⓑ É vedado, à EBSERH, criar subsidiárias para o desenvolvimento de atividades inerentes ao seu
objeto social. 
Ⓒ A EBSERH terá sede e foro em Brasília, Distrito Federal, e poderá manter escritórios, representa-
ções, dependências e filiais em outras unidades da Federação. 
Ⓓ A EBSERH terá capital social da União, podendo admitir sócios, desde que entes públicos, como 
os Estados da federação, por exemplo. 
Ⓔ A EBSERH é vinculada ao Ministério da Saúde.

Alternativa A: ERRADA. A EBSERH não é uma autarquia federal, ela é uma empresa pública. 
Alternativa B: ERRADA. O § 2º do art. 1º da Lei 12.550/2011 autoriza a EBSERH a criar subsidiária 
para o desenvolvimento de atividades inerentes ao seu objeto social. 
Alternativa C: CORRETA. Com certeza! É o que diz o § 1º do art. 1º da Lei 12.550/2011.
Alternativa D: ERRADA. Nada disso! A EBSERH é uma empresa pública unipessoal. Isso significa que 
seu capital social é apenas da União. 
Alternativa E: ERRADA. A EBSERH é vinculada ao Ministério da Educação (MEC).
'
02 (AOCP – 2016/EBSERH/CH – UFPA) No tocante ao funcionamento e à administração da EB-
SERH, de acordo com as disposições da Lei n° 12.550/2011, é correto afirmar que: 

Ⓐ o lucro líquido da EBSERH será totalmente reinvestido para atendimento do objeto social da
empresa. 
Ⓑ o regime de pessoal permanente da EBSERH será o estatutário. 

Grau de dificuldade

Neste capítulo, comentaremos 12 provas, de nível médio e superior, de Legislação Aplicada à Empresa 
Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSERH), referentes aos anos de 2016, 2015 e 2014.

As questões anuladas pelas bancas ou que traziam conceitos que foram modificados pela versão mais 
recente do Regimento Interno foram excluídas.
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CAPÍTULO 05

Ⓒ a EBSERH, para fins de sua implantação, está autorizada a contratar, mediante processo seletivo 
simplificado, pessoal técnico e administrativo por tempo determinado.
Ⓓ a EBSERH não pode patrocinar qualquer entidade de previdência privada. 
Ⓔ os editais de concursos públicos para o preenchimento de emprego no âmbito da EBSERH não
poderão estabelecer, como título, o tempo de exercício em atividades correlatas às atribuições do
respectivo emprego. 

Alternativa A: ERRADA. O lucro da EBSERH será reinvestido para atendimento do objeto social da 
empresa, excetuadas as parcelas de reserva legal e de reserva para contingência. 
Alternativa B: ERRADA. O regime de pessoal da EBSERH é o celetista. 
Alternativa C: CORRETA. Repare que a EBSERH está autorizada a contratar, mediante processo sele-
tivo, pessoal técnico e administrativo apenas para fins de implantação. 
Alternativa D: ERRADA.  O art. 15 da Lei 12550/2011 autoriza a EBSERH a patrocinar entidade fecha-
da de previdência privada. 
Alternativa E: ERRADA. O parágrafo único do art. 10 diz que os editais de concursos da EBSERH 
poderão estabelecer, como título, o cômputo do tempo de exercício em atividades correlatas às 
atribuições do respectivo emprego.

03 (AOCP – 2016/EBSERH/CH – UFPA) Nos termos do Decreto n° 7.661/2011, cabe ao Conselho
Consultivo, EXCETO:  

Ⓐ opinar sobre as linhas gerais das políticas, diretrizes e estratégias da EBSERH, orientando o Con-
selho de Administração e a Diretoria Executiva no cumprimento de suas atribuições.
Ⓑ propor linhas de ação, programas, estudos, projetos, formas de atuação ou outras medidas,
orientando para que a EBSERH atinja os objetivos para os quais foi criada.
Ⓒ acompanhar e avaliar periodicamente o desempenho da EBSERH. 
Ⓓ assistir à Diretoria e ao Conselho de Administração em suas funções, sobretudo na formulação,
implementação e avaliação das estratégias de ação da EBSERH. 
Ⓔ analisar, ao menos trimestralmente, o balancete e demais demonstrações financeiras elabora-
das periodicamente pela EBSERH. 

≫ DICA DO AUTOR: A única alternativa que está errada é a letra “E”, já que analisar balancete e de-
monstrações financeiras cabe ao Conselho Fiscal. As demais alternativas estão corretas, pois tratam 
justamente das  quatro atribuições do Conselho Consultivo. Lembre-se: sempre associe Conselho 
Consultivo ao apoio, à consulta e ao controle social.
Resposta: Ⓔ

04 (AOCP – 2016/EBSERH/CH – UFPA) A respeito dos órgãos de administração previstos no Re-
gimento Interno da EBSERH, assinale a alternativa correta:

Ⓐ O órgão de orientação superior da EBSERH é o Conselho Fiscal. 
Ⓑ O presidente da EBSERH poderá acumular a função de presidente do Conselho de Administra-
ção. 
Ⓒ O prazo de gestão dos membros do Conselho de Administração será de dez anos, com uma
recondução. 
Ⓓ Compete ao Conselho de Administração fixar as orientações gerais das atividades da EBSERH. 
Ⓔ O Conselho de Administração somente deliberará com a presença de dois terços de seus mem-
bros.

Grau de dificuldade

Grau de dificuldade

Grau de dificuldade



Questões Comentadas

Alternativa A: ERRADA - Nada disso! O órgão de orientação superior é o Conselho de Administração.
Alternativa B: ERRADA - O presidente da EBSERH não poderá acumular a Presidência do Conselho 
de Administração. Lembre-se de que o único conselho que o Presidente da EBSERH preside é o 
Consultivo. 
Alternativa C: ERRADA - O prazo de gestão dos membros do Conselho de Administração será de 
dois anos, contados a partir da data de publicação do ato de nomeação, podendo ser reconduzidos 
por igual período.
Alternativa D: CORRETA - Lembre-se de que o Conselho de Administração é o órgão de orientação 
superior da EBSERH, sendo uma de suas competências a fixação de orientações gerais das ativida-
des da EBSERH. 
Alternativa E: ERRADA - O Conselho somente deliberará com a presença da maioria absoluta dos 
seus membros. 

05 (AOCP – 2016/EBSERH/CH – UFPA) A respeito dos órgãos de fiscalização previstos no Regi-
mento Interno da EBSERH, assinale a alternativa correta:

Ⓐ Os órgãos de fiscalização da EBSERH são o Conselho Fiscal e o Comitê Interno de Gestão do
Rehuf. 
Ⓑ O mandato dos membros do Conselho Fiscal será de dez anos sem recondução. 
Ⓒ Em caso de renúncia, falecimento ou impedimento, os membros efetivos do Conselho Fiscal
serão substituídos pelos seus suplentes, até a nomeação de novo membro. 
Ⓓ Auditores internos podem acumular função de gestão da EBSERH. 
Ⓔ A Auditoria Interna não tem autonomia para solicitar, às áreas da sede ou das filiais, ou a unida-
des a ela vinculadas, quaisquer informações, devendo solicitar ao presidente que o faça.

Alternativa A: ERRADA - Os órgãos de fiscalização são o Conselho Fiscal e a Auditoria Interna.
Alternativa B: ERRADA - O mandato dos membros do Conselho Fiscal será de dois anos, contados a 
partir da data de publicação do ato de nomeação, podendo ser reconduzidos por igual período.
Alternativa C: CORRETA - Em caso de renúncia, falecimento ou impedimento, os membros efetivos 
do Conselho Fiscal serão substituídos pelos seus suplentes, até a nomeação de novo membro.
Alternativa D: ERRADA - Até mesmo por uma questão de coerência e imparcialidade, é vedada 
(proibida) a atuação dos auditores internos em atividades que possam caracterizar participação 
na gestão. 
Alternativa E: ERRADA - A Auditoria Interna tem, sim, autonomia para solicitar às áreas da sede ou 
das filiais, ou a unidades a ela vinculadas, quando necessário ou pertinente, informações. O regi-
mento ainda determina que essas informações deverão ser apresentadas tempestiva e obrigatoria-
mente pelos seus respectivos gestores.

06 (AOCP – 2016 - EBSERH/CH – UFPA) Assinale a alternativa correta, conforme a Lei n°
12.550/2011:

Ⓐ As atividades de prestação de serviços de assistência à saúde de competência da EBSERH esta-
rão inseridas no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), vedado, em qualquer hipótese, o aten-
dimento de consumidores e respectivos dependentes de planos privados de assistência à saúde. 
Ⓑ Não se admite, em qualquer hipótese, a cessão de servidores de outras entidades à EBSERH. 
Ⓒ A EBSERH tem personalidade jurídica de direito privado e é vinculada ao Ministério da Saúde. 
Ⓓ A EBSERH, respeitado o princípio da autonomia universitária, poderá prestar os serviços relacio-
nados às suas competências mediante contrato com as instituições federais de ensino ou institui-
ções congêneres. 

Grau de dificuldade
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