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HUPAA reavalia demissões de
funcionários da Fundepes
recursos dos quais não dispomos no momento em função das restrições econômicas do governo federal” , enfatiza o gerente. Pelo
documento,

a previsão era rescindir o contrato de 247 profissio-

nais da Fundepes lotados no hospital, o que custaria à instituição R$
2.695.504,87. As primeiras demissões ocorreriam este mês de julho
para 45 funcionários a um custo de R$ 246.901,00. Em dezembro, o
valor das rescisões seria o mais alto, envolvendo 62 profissionais e
calculada em R$ 889.810,39. Não há previsão de quando o processo
será retomado.

Duílio Marsíglia esclarece que, em função do
contingenciamento determinado pelo governo federal, o
hospital não dispõe de recursos para pagar as indenizações
trabalhistas

Concurso
Duílio Marsíglia esclarece que a falta de recursos não é uma
realidade apenas do HUPAA e que, além do problema financeiro,
alguns hospitais estão impossibilitados de desligar os funcionários

O processo de demissões de funcionários da Fundepes lotados

contratados pelas fundações, como determina a Justiçado Trabalho,

no Hospital Universitário Professor Alberto Antunes (HUPAA) foi in-

porque não dispõem de substitutos, apesar das recentes contrata-

terrompido temporariamente em função da escassez de recursos,

ções promovidas pela Ebserh. A superintendência do HUPAA estaria,

imposta pelo contingenciamento financeiro promovido pelo gover-

inclusive, solicitando à Empresa Brasileira de serviços Hospitalares

no federal para equilíbrio econômico. A informação é do gerente

que realize novo concurso público para preenchimento de vagas

Administrativo Duílio Cleto Marsíglia. Segundo ele, o hospital não

ofertadas na seleção realizada em julho do ano passado e para as

dispõe, neste momento, de recursos para efetuar o pagamento das

quais não existe uma reserva técnica.

indenizações trabalhistas dos profissionais em questão e atender à

O concurso foi realizado para preencher 728 vagas nas áreas as-

decisão do Ministério Público do Trabalho, Tribunal de Contas da

sistencial, administrativa e no cargo de médico em várias especiali-

União e Ebserh.

dades. Deste total, segundo a Divisão de Gestão de Pessoas (DivGP)

Em fevereiro deste ano, a Superintendência do HUPAA enviou ao

do hospital, foram preenchidas 527 vagas em seis convocações efe-

Ministério Público Federal, atendendo à solicitação da procuradora

tuadas pela Ebserh, mas 12 concursados que assumiram os cargos já

Niedja Gorete de Almeida Rocha Kaspary, uma programação – re-

pediram desligamento. Pelo menos 46 vagas destinadas a médicos

ferente ao período de julho a dezembro de 2015 - para as recisões

no concurso não foram ocupadas nas especialidades de anestesio-

dos contratos com a Fundepes, mas o cronograma será reavaliado,

logia, cancerologia cirúrgica, cirurgia pediátrica, ginecologia e obs-

de acordo com Duílio Marsíglia.

tetrícia; mastologia; medicina paliativa; pneumologia e pneumolo-

“Este cronograma não será cumprido porque ele depende de

gia pediátrica.

NOTA
13º Salário

com a folha de junho. O hospital aguarda o repasse de recursos

Em função do contingenciamento financeiro determinado pelo go-

do Rehuf – administrados pela Ebserh - para liberar a parcela do

verno federal, a Gerência de Administração do HUPAA ainda não

salário extra, no valor aproximado de R$ 240 mil, o que, segundo

tem previsão para pagamento da primeira parcela do 13º salário

o gerente administrativo Duílio Marsíglia, pode acontecer ainda

do quadro da Fundepes, que nos últimos anos era realizado junto

neste mês.

Missão do hupaa » Proporcionar formação profissional prática, produzir conhecimento e prestar
assistência em saúde à comunidade com ênfase em excelência, humanização e compromisso social.

A Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD) em Alagoas realiza este mês o Simpósio Ala-

NOTAS

Simpósio de dermatologia
discute em Maceió os
avanços na tricologia

Eleição no HUPAA
A Divisão de Gestão de Pessoas
(DivGP) do Hospital Universitário
divulga para os funcionários da instituição (servidores públicos do RJU

goano de Tricologia, evento pioneiro direcionado a profissionais, estudantes e residentes na

e contratados pela Ebserh) o edital

especialidade e cuja programação, voltada para discutir a saúde dos cabelos, será desenvolvida

de convocação das duas categorias

no dia 25 no Hotel Radisson, em Maceió.

para a eleição dos representantes dos

O simpósio traz à tona as questões mais recorrentes nos consultórios médicos e que estão

empregados no Comitê Permanente

nos centros de discussões por especialistas da dermatologia em todo o mundo. A programação

de Desenvolvimento de Pessoas do

será dividida em blocos, começando pela dermatoscopia, com uma introdução sobre tricosco-

HUPAA- Ano 2015. O processo eleito-

pia, o exame dermatoscópico do couro cabeludo. Segundo o presidente da SBD, que integra o

ral visa ocupar três vagas no Comitê

Ambulatório de Dermatologia do Hospital Universitário, Dr. Alberto Eduardo Oiticica Cardoso,

para servidores de níveis superior,

o evento terá as patologias como foco, além da discussão de casos. As inscrições estão abertas

médio e técnico, com mandato de

pelo telefone 99920-8645.

um ano, podendo ser prorrogado por

Confira a programação:

igual período. As inscrições das candidaturas ocorrerão nos dias 6 e 7 deste
mês, na DivGP, onde os profissionais
têm acesso a todas as informações do
processo. A votação será no dia 16 de
julho, das 8 às 16h30; e o resultado
final no dia 23, com divulgação pela
intranet e murais informativos.
Eleição na Ebserh
Funcionários do HUPAA pertencentes ao quadro da Ebserh participam
nos dias 21, 22 e 23 deste mês da
eleição nacional que decidirá pela
primeira vez qual o representante dos
trabalhadores ocupará uma vaga no
Conselho Nacional de Administração da Ebserh. O representante por
Alagoas para o cargo de conselheiro
é o enfermeiro Manoel Bastos Freire
Júnior, que desempenha atividades no
5º andar, na neurocirurgia. O candidato conta com o apoio de profissionais
dos hospitais do Maranhão, Sergipe,
Ceará, Pernambuco e Espírito Santo.
A votação será realizada pela internet.
Para participar com o voto, o eleitor
deve fazer o cadastro no site WWW.
sig.ebserh.gov.br, onde receberá uma
senha que o habilitará para votação.
As propostas do candidato serão divulgadas em cartilhas aqui no HUPAA.
EXPEDIENTE
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