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2.1. No dia 23/05, das 8h às 17h, conforme agendamento enviado por e-mail,
à Divisão de Gestão de Pessoas do HUAP - Av. Marquês do Paraná, 303 - 6º andar do
prédio anexo, Centro - Niterói - RJ, para apresentação da habilitação específica dos
requisitos dos cargos (original e cópia); entrega de currículo, dos documentos necessários
para sua contratação (original e cópia) e comprovante de preenchimento do formulário
online do Cadastroweb, de dados cadastrais; impressão da consulta de situação regular dos
dados de qualificação cadastral on-line do E-Social feita no site:
http://portal.esocial.gov.br/institucional/consulta-qualificacao-cadastral.

2.1.1. A apresentação dos documentos poderá ser efetuada por procuração
registrada em cartório.

2.1.2. O cadastro deverá, obrigatoriamente, ser preenchido pelo site:
cadastro.ebserh.gov.br.

2.2. No dia 24/05, das 8h às 17h, conforme agendamento, ao Serviço de
Patologia Clínica do HUAP, para realização da coleta de sangue.

2.3. Nos dias 29 e 30/05, das 8h às 12h, conforme agendamento, à DivGP do
HUAP, para realização do Exame Admissional e entrega da cópia da Carteira de
Vacinação.

2.4. No dia 03/06, das 8h às 17h, ao Anfiteatro Aluysio de Paula do HUAP, para
conhecimento dos horários de trabalho; assinatura do contrato de trabalho e da Carteira
de Trabalho e Previdência Social; e atividades de integração.

3. A ausência do candidato nas datas e horários acima definidos ou a não
apresentação de qualquer um dos documentos exigidos para a contratação implicará na
exclusão do candidato do presente concurso público.

OSWALDO DE JESUS FERREIRA

EDITAL Nº 115, DE 20 DE MAIO DE 2019
CONCURSO PÚBLICO Nº 3/2016 - EBSERH/HUGG-UNIRIO

CONVOCAÇÃO DE CANDIDATOS

O Presidente da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares - EBSERH, no uso
de suas atribuições legais, torna pública a convocação dos aprovados no Concurso Público
nº 03/2016 do Hospital Universitário Gaffrée e Guinle da Universidade Federal do Estado
do Rio de Janeiro - HUGG-Unirio, visando ao preenchimento de vagas, excepcionalmente,
no Hospital Universitário Antonio Pedro da Universidade Federal Fluminense - HUAP-UFF,
conforme a seguir:

1. Relação de candidatos convocados, conforme ordem de classificação:
1.1. MÉDICO - ENDOSCOPIA DIGESTIVA 3º Roberto Kadow Nogueira; 4º

Fernanda Ferreira Francisco;
2. Os candidatos relacionados neste edital deverão comparecer:
2.1. 2.1. No dia 23/05, das 8h às 17h, conforme agendamento enviado por e-

mail, à Divisão de Gestão de Pessoas do HUAP - Av. Marquês do Paraná, 303 - 6º andar do
prédio anexo, Centro - Niterói - RJ, para apresentação da habilitação específica dos
requisitos dos cargos (original e cópia); entrega de currículo, dos documentos necessários
para sua contratação (original e cópia) e do formulário de dados cadastrais. A lista da
documentação está disponível no site: www.ebserh.gov.br; impressão da consulta de
situação regular dos dados de qualificação cadastral on-line do E-Social feita no site:
http://portal.esocial.gov.br/institucional/consulta-qualificacao-cadastral.

2.1.1. A apresentação dos documentos poderá ser efetuada por procuração
registrada em cartório.

2.1.2. Deverá ser entregue declaração de ACEITE quanto a sua contratação com
lotação no HUAP-UFF.

2.2. No dia 24/05, das 8h às 17h, conforme agendamento, ao Serviço de
Patologia Clínica do HUAP, para realização da coleta de sangue.

2.3. Nos dias 29 e 30/05, das 8h às 12h, conforme agendamento, à DivGP do
HUAP, para realização do Exame Admissional e entrega da cópia da Carteira de
Vacinação.

2.4. No dia 03/06, das 8h às 17h, ao Anfiteatro Aluysio de Paula do HUAP, para
conhecimento dos horários de trabalho; assinatura do contrato de trabalho e da Carteira
de Trabalho e Previdência Social; e atividades de integração.

3. A desistência dos candidatos nesta convocação implicará na permanência, na
mesma classificação, no cadastro reserva do concurso nº 03/2016 do Hospital Universitário
Gaffrée e Guinle da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro - HUGG-Unirio.

OSWALDO DE JESUS FERREIRA

EDITAL Nº 146, DE 20 DE MAIO DE 2019
CONCURSO PÚBLICO Nº 2/2016 - EBSERH/HUAC-UFCG

RETIFICAÇÃO AO EDITAL Nº 144/2019

O Presidente em exercício da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares -
EBSERH, no uso de suas atribuições legais, torna pública a retificação do Edital nº 144 de
17/05/2019, publicado no dia 20/05/2019, referente ao concurso público nº 02/2016 do
HUAC - UFCG - Hospital Universitário Alcides Carneiro (Campina Grande / PB) - HUAC-
UFCG, conforme a seguir:

1. Onde se lê: 2.1. No dia 23/05, das 14h às 17h;
Leia-se: 2.1. No dia 23/05, das 8h às 12h e das 14h às 17h;
2. Onde se lê 2.3. No dia 27/05, das 8h às 12h;
Leia-se: 2.3. No dia 27/05, das 8h às 11h e das 14h às 17h;
3. Permanecem inalteradas as demais condições estabelecidas no Edital de

Convocação e publicações anteriores.

OSWALDO DE JESUS FERREIRA

EDITAL Nº 178, DE 20 DE MAIO DE 2019
CONCURSO PÚBLICO Nº 1/2018 - EBSERH/HE-UFPEL
CONVOCAÇÃO DE CANDIDATOS - LISTA SECUNDÁRIA

O Presidente da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares - EBSERH, no
uso de suas atribuições legais, torna pública a convocação dos aprovados da lista
secundária no Concurso Público nº 001/2018, visando ao preenchimento de vagas, com
lotação no HE-UFPEL - Hospital Escola da Universidade Federal de Pelotas, conforme a
seguir:

1. Relação de candidatos convocados, conforme ordem de classificação:
1.1. MÉDICO / ANESTESIOLOGIA (Ampla): 1º Camila Burger Pozzebon, 2º

Mariane Lopes De Paiva, 3º Nathalia Schmitt Sassi 4º Cecilia Abal Avancini, 5º Naiara
Larissa Schnorr Bortoli, 5º Anelise Reginatto Giacomini,

2. Os(as) candidatos relacionados(as) neste edital deverão comparecer:
2.1 No dia 27/05/2019, das 08h às 11h, conforme agendamento à Rua

Marcílio Dias, 939, Bairro Centro, Pelotas/RS, para apresentação da habilitação
específica dos requisitos dos cargos (original/cópia) e comprovante de preenchimento
do formulário online de dados cadastrais. A lista da documentação está disponível no
site ebserh.gov.br. A apresentação dos documentos poderá ser efetuada por procuração
registrada em cartório.

2.1.1 O cadastro deverá, obrigatoriamente, ser preenchido pelo site:
cadastro.ebserh.gov.br

2.2. No dia 28/05/2019, das 08h às 09h, conforme agendamento, às Rua
Marcílio Dias, 939, Bairro Centro, Pelotas/RS, para realização da coleta de sangue.

2.3. No dia 30/05/2019, das 09h às 16h, conforme agendamento, às Rua
Marcílio Dias, 939, Bairro Centro, Pelotas/RS, para realização do Exame Admissional.

2.4. No dia 03/06/2019, das 08h às17h, conforme agendamento, às Rua
Marcílio Dias, 939, Bairro Centro, Pelotas/RS, para conhecimento dos horários de
trabalho; assinatura de contrato de trabalho e da Carteira de Trabalho e Previdência
Social; e atividades de integração.

3. O candidato convocado na lista Secundária poderá, conforme item 13.3,
do Edital de Retificação nº 05, do Concurso Nacional 01/2018:

a) assumir a vaga: o candidato estará desistindo das demais opções, inclusive
da opção prioritária;

b) solicitar final de fila: o candidato poderá, uma única vez, mediante
assinatura de Termo de Solicitação de Final de Fila, passar a figurar ao final da listagem
de aprovados da unidade hospitalar.

c) não aceitar assumir a vaga: o candidato será excluído da listagem
secundária, continuando a figurar nas listagens prioritária, regional e nacional;

d) não aceitar assumir a vaga e desistir do concurso: o candidato poderá
desistir de assumir a vaga e estará excluído do concurso.

OSWALDO DE JESUS FERREIRA

EDITAL Nº 437, DE 17 DE MAIO DE 2019
CONCURSO PÚBLICO Nº 13/2014 - EBSERH/HC-UFMG

CONVOCAÇÃO DE CANDIDATOS

O Presidente da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares - EBSERH, no uso
de suas atribuições legais, torna pública a convocação dos aprovados no Concurso Público
nº 13/2014, visando ao preenchimento de vagas, com lotação no Hospital das Clínicas da
Universidade Federal de Minas Gerais - HC-UFMG, conforme a seguir:

1. Relação de candidata convocada, conforme ordem de classificação:
1.1. ENFERMEIRO - HEMOTERAPIA 4º Joanafida De Sousa Pinto;
2. A candidata relacionada neste edital deverá comparecer:
2.1. 2.1. No dia 28/05, das 08h às 12h, conforme agendamento enviado por e-

mail, ao UAMAP. (Primeiro andar - ala norte, Hospital das Clínicas UFMG), para
apresentação da habilitação específica dos requisitos dos cargos (original e cópia); entrega
de currículo, dos documentos necessários para sua contratação (original e cópia) e
comprovante de preenchimento do formulário online do Cadastroweb, de dados
cadastrais; impressão da consulta de situação regular dos dados de qualificação cadastral
on-line do E-Social feita no site: http://portal.esocial.gov.br/institucional/consulta-
qualificacao-cadastral.

2.1.1. A apresentação dos documentos poderá ser efetuada por procuração
registrada em cartório.

2.1.2. O cadastro deverá, obrigatoriamente, ser preenchido pelo site:
cadastro.ebserh.gov.br.

2.2. No dia 29/05, a partir das 7h, conforme agendamento e local a ser definido
no dia 28/05, para realização da coleta de sangue e Exame Admissional.

2.3. No dia 03/06 das 9h às 12h, em local a ser definido no dia 27/06, para
conhecimento dos horários de trabalho; assinatura do contrato de trabalho e da Carteira
de Trabalho e Previdência Social; e atividades de integração.

3. A ausência da candidata nas datas e horários acima definidos ou a não
apresentação de qualquer um dos documentos exigidos para a contratação implicará na
exclusão da candidata do presente concurso público.

OSWALDO DE JESUS FERREIRA

EDITAL Nº 438, DE 20 DE MAIO DE 2019
CONCURSO PÚBLICO Nº 13/2014 - EBSERH/HUOL-UFRN

CONVOCAÇÃO DE CANDIDATOS

O Presidente da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares - EBSERH, no uso
de suas atribuições legais, torna pública a convocação dos aprovados no Concurso Público
nº 13/2014, visando ao preenchimento de vagas, com lotação no Hospital Universitário
Onofre Lopes da Universidade Federal do Rio Grande do Norte - HUOL-UFRN, conforme a
seguir:

1. Relação de candidato convocado, conforme ordem de classificação:
1.1. TÉCNICO EM ÓPTICA 1º Leandro Alves De Brito;
2. O candidato relacionado neste edital deverá comparecer:
2.1. No dia 24/05, das 9h às 12h, conforme agendamento enviado por e-mail,

ao Hospital Universitário Onofre Lopes, Av. Nilo Peçanha, nº 620, 1º andar do prédio
Administrativo - Petrópolis/Natal - RN, para apresentação da habilitação específica dos
requisitos dos cargos (original e cópia); entrega de currículo, dos documentos necessários
para sua contratação (original e cópia) e comprovante de preenchimento do formulário
online de dados cadastrais do CadastroWeb; impressão da consulta de situação regular dos
dados de qualificação cadastral on-line do E-Social feita no site:
http://portal.esocial.gov.br/institucional/consulta-qualificacao-cadastral.

2.1.1. A apresentação dos documentos poderá ser efetuada por procuração
registrada em cartório.

2.1.2. O cadastro deverá, obrigatoriamente, ser preenchido pelo site:
cadastro.ebserh.gov.br.

2.2. No dia 24/05, das 6h30 às 10h30, ao Laboratório do Hospital Universitário
Onofre Lopes, 1º subsolo do prédio do Ambulatório, para realização da coleta de
sangue;

2.3. No dia 27/05, das 14h às 17h, conforme agendamento, ao Hospital
Universitário Onofre Lopes, 3º subsolo do prédio do Ambulatório, para realização do
Exame Admissional. Após a realização do exame, deverá comparecer no 1º andar do prédio
Administrativo do Hospital, para apresentação do Atestado de Saúde Ocupacional - ASO.

2.5. No dia 03/06, das 9h às 17h, ao Hospital Universitário Onofre Lopes -
Avenida Nilo Peçanha, 620 - Petrópolis, Natal/RN - Sala Rute, 3º andar prédio
administrativo, para conhecimento dos horários de trabalho; assinatura do contrato de
trabalho e da Carteira de Trabalho e Previdência Social; e atividades de integração.

3. A ausência do candidato nas datas e horários acima definidos ou a não
apresentação de qualquer um dos documentos exigidos para a contratação implicará na
exclusão do candidato do presente concurso público.

OSWALDO DE JESUS FERREIRA

EDITAL Nº 439, DE 20 DE MAIO DE 2019
CONCURSO PÚBLICO Nº 13/2014 - EBSERH/HUCAM-UFES

CONVOCAÇÃO DE CANDIDATOS

O Presidente da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares - EBSERH, no
uso de suas atribuições legais, torna pública a convocação dos aprovados no Concurso
Público nº 13/2014, visando ao preenchimento de vagas, com lotação no Hospital
Universitário Cassiano Antonio de Moraes da Universidade Federal do Espírito Santo -

HUCAM-UFES, conforme a seguir:
1. Relação de candidatos convocados, conforme ordem de classificação:
1.1. TÉCNICO EM CONTABILIDADE 8º Angelo Lemos Pereira; 9º Luzimar Elias

Dalfior;
2. Os candidatos relacionados neste edital deverão comparecer:
2.1. No dia 27/05, das 8h às 12h, conforme agendamento enviado por e-

mail, ao Hospital Cassiano Antônio Moraes - HUCAM - Av. Marechal Campos nº 1355
- Santa Cecilia, na sala da Divisão de Gestão de Pessoas, para apresentação da
habilitação específica dos requisitos dos cargos (original e cópia); entrega de currículo,
dos documentos necessários para sua contratação (original e cópia) e comprovante de
preenchimento do formulário online do Cadastroweb, de dados cadastrais; impressão
da consulta de situação regular dos dados de qualificação cadastral on-line do E-Social
feita no site: http://portal.esocial.gov.br/institucional/consulta-qualificacao-cadastral.

2.1.1. A apresentação dos documentos poderá ser efetuada por procuração
registrada em cartório.

2.1.2. O cadastro deverá, obrigatoriamente, ser preenchido pelo site:
cadastro.ebserh.gov.br.

2.2. No dia 27/05, das 9h às 12h, conforme agendamento, ao Laboratório
de Análises Clínicas do HUCAM para coleta de sangue (a candidata deverá comparecer
em jejum de 10 horas).

2.3. No dia 31/05, das 8h às 12h, conforme agendamento, à sala do
NASTH/SOST do HUCAM para realização do exame admissional.
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