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EDITAL Nº 399, DE 14 DE MARÇO DE 2019
CONCURSO PÚBLICO Nº 13/2014 - EBSERH/HUGV-UFAM

CONVOCAÇÃO DE CANDIDATA

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
Getúlio Vargas da Universidade Federal do Amazonas - HUGV-Ufam, conforme a seguir:

1. Relação de candidatos convocados, conforme ordem de classificação:
1.1. ENGENHEIRO CLÍNICO 10º Beatriz Araujo Rodrigues;
2. A candidata relacionada neste edital deverá comparecer:
2.1. No dia 21/03, das 8h às 12h e 13h às 16h, conforme agendamento enviado

por e-mail, ao Hospital Universitário Getúlio Vargas - HUGV, no endereço Rua Tomas de
Vila Nova (antiga av. Apurinã), nº 04, 8º andar, Praça 14 de Janeiro, Manaus - AM, para
apresentação da habilitação específica dos requisitos do cargos (original e cópia); entrega
de currículo, dos documentos necessários para sua contratação (original e cópia) e do
formulário 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 22/03, das 6h30 às 8h30, conforme agendamento, ao Laboratório
de Análises Clínicas do HUGV, para realização da Coleta de Sangue.

2.3. No dia 26/03, das 9h às 12h, ao Serviço de Saúde Ocupacional e Segurança
do Trabalho do HUGV (3º andar), para realização do Exame Admissional.

2.4. No dia 26/03, das 9h às 12h, ao Hospital Universitário Getúlio Vargas, para
apresentação do Atestado de Saúde Ocupacional - ASO.

2.5. No dia 01/04, das 8 às 17h, ao Auditório do Hospital Universitário Getúlio
Vargas (9º andar), para conhecimento dos horários de trabalho; assinatura do contrato de
trabalho e entrega 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 103, DE 14 DE MARÇO DE 2019
CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2018 - EBSERH/HE-UFPEL

CONVOCAÇÃO DE CANDIDATA
O Presidente da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares - EBSERH, no uso

de suas atribuições legais, torna pública a convocação da candidata aprovada no Concurso
Público nº 001/2018, visando ao preenchimento de vagas, com lotação no Hospital Escola
da Universidade Federal de Pelotas - HE-UFPEL, conforme a seguir:

1. Relação de candidata convocada, conforme ordem de classificação:
1.1. MÉDICO/ANESTESIOLOGIA - Ampla: 5º RAPHAELA MARTINS FERRAZ DOS

SANTOS
2. A candidata relacionada neste edital deverá comparecer:
2.1 No dia 18/03/2019, das 9h às 11h, conforme agendamento enviado por e-

mail ao seguinte endereço: HE-UFPel - Rua Marcilio Dias, 939, Bairro Centro, Pelotas - RS
- CEP: 96020-480, para apresentação da habilitação específica dos requisitos dos cargos
(original/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 19/03/2019, das 8h às 10h, comparecer ao HE-UFPel - Rua Marcilio
Dias, 939, Bairro Centro, Pelotas/RS CEP: 96020-480, para realização da Coleta de
Sangue.

2.3. No dia 21/03/2019, das 8h às 12h (conforme agendamento), comparecer
ao HE-UFPel - SOST - Rua Marcilio Dias, 939, Bairro Centro, Pelotas, para apresentação do
Atestado de Saúde Ocupacional - ASO, munido de seu CARTÃO DE VACINA (original e
cópia).

2.4. No dia 05/04/2019, das 8h às 17h, no HE-UFPEL, Rua Marcílio Dias, 939,
Bairro Centro, Pelotas - RS, para conhecimento dos horários de trabalho; assinatura do
contrato de trabalho e entrega 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 129, DE 14 DE MARÇO DE 2019
CONCURSO PÚBLICO Nº 5/2016 - EBSERH/HUJB-UFCG

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
5/2016, visando ao preenchimento de vagas, com lotação no Hospital Universitário Júlio
Bandeira da Universidade Federal de Campina Grande - HUJB-UFCG, conforme a seguir:

1. Relação de candidatos convocados, conforme ordem de classificação:
1.1. FARMACÊUTICO 6º Alane Rolim Moreira;
1.2. FARMACÊUTICO (listagem específica para negros e pardos) 2º Leandro Vinicius

Fernandes de Morais;
2. Os candidatos relacionados neste edital deverão comparecer:
2.1. No dia 25/03, das 8h às 17h, ao HUJB-UFCG, localizado na Av. José Rodrigues

Alves, 305 - Edmilson Cavalcante/Cajazeiras - PB, 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 25/03, das 8h às 9h, ao HUJB-UFCG, para realização da coleta de
sangue.

2.3. No dia 26/03, das 14h às 18h, ao HUJB-UFCG, para realização do Exame
Admissional.

2.4. No dia 01/04, das 8h às 17h, ao HUJB-UFCG, 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 104, DE 14 DE MARÇO DE 2019
CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2018 - EBSERH/HE-UFPEL

CONVOCAÇÃO DE CANDIDATO

O Presidente da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares - EBSERH, no uso
de suas atribuições legais, torna pública a convocação de candidato aprovado no Concurso
Público nº 001/2018, conforme lista REGIONAL - Região 9 - para preenchimento de vagas
e lotação no Hospital Escola da Universidade Federal de Pelotas - HE-UFPEL, conforme a
seguir:

1. Relação de candidato convocado, conforme ordem de classificação:
1.1. MÉDICO/RADIOTERAPIA - Ampla: 2º RICARDO AKIYOSHI NAKAMURA
2. O candidato relacionado neste edital deverá comparecer:
2.1 No dia 18/03/2019, das 9h às 11h, conforme agendamento enviado por e-

mail ao seguinte endereço: HE-UFPel - Rua Marcilio Dias, 939, Bairro Centro, Pelotas - RS
- CEP: 96020-480, para apresentação da habilitação específica dos requisitos dos cargos
(original/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 19/03/2019, das 8h às 10h, comparecer ao HE-UFPel - Rua Marcilio
Dias, 939, Bairro Centro, Pelotas/RS CEP: 96020-480, para realização da Coleta de
Sangue.

2.3. No dia 21/03/2019, das 8h às 12h (conforme agendamento), comparecer
ao HE-UFPel - SOST - Rua Marcilio Dias, 939, Bairro Centro, Pelotas, para apresentação do
Atestado de Saúde Ocupacional - ASO, munido de seu CARTÃO DE VACINA (original e
cópia).

2.4. No dia 05/04/2019, das 8h às 17h, no HE-UFPEL, Rua Marcílio Dias, 939,
Bairro Centro, Pelotas - RS, para conhecimento dos horários de trabalho; assinatura do
contrato de trabalho e entrega da Carteira de Trabalho e Previdência Social; e atividades
de integração.

3. O candidato convocado na lista Regional poderá, conforme item 13.4.1, do
Edital de Retificação nº 05, 06 e 07 do Concurso Nacional 01/2018 e itens 13.7 e 13.7.1 do
edital normativo do concurso:

a) aceitar assumir a vaga, saindo das listagens prioritária, secundárias e
nacional;

b) não aceitar assumir a vaga, sendo excluído da listagem regional, continuando
a figurar nas listagens prioritária, secundárias e nacional.

c) não aceitar assumir a vaga e desistir do concurso, mediante assinatura do
termo de desistência definitiva, disponibilizado no site:
http://www.ebserh.gov.br/web/portal-ebserh/nacional-concurso-n-01/2018, isso implicará
na exclusão do candidato do presente concurso público.

OSWALDO DE JESUS FERREIRA

EDITAL Nº 143, DE 14 DE MARÇO DE 2019
CONCURSO PÚBLICO Nº 4/2016 - EBSERH/HUL-UFS

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 4/2016, visando ao preenchimento de vagas, com lotação no Hospital Universitário de
Lagarto - HUL-UFS, conforme a seguir:

1. Relação de candidatos convocados, conforme ordem de classificação:
1.1. MÉDICO - CIRURGIA GERAL 15º Samuel Bezerra Machado Junior; 17º

Gustavo Soares de Queiroz Lima;
1.2. MÉDICO - CIRURGIA VASCULAR 1º Thiago Figueiredo Travassos;
1.3. MÉDICO - CLÍNICA MÉDICA 23º José Dimas Barbosa da Silva; 24º Ana

Jessica Nascimento Cardoso Gonzaga; 25º Antonio Arestides de Sa Neto; 26º Josefa Camila
Menezes Reis Carvalho;

1.4. MÉDICO - HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA 1º Ohana Caroline Machado
Bispo Passos;

1.5. MÉDICO - MEDICINA INTENSIVA 1º Roberta Machado de Souza; 2º Paulo
Henrique Panelli Ferreira; 3º Eduardo Enrico Ferrari Nogueira; 4º Ricardo Andre Sales
Pereira Guedes; 5º Afonso Janones Silva Pereira;

1.6. MÉDICO - ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA 7º Felipe Medeiros de Souza
Melo;

1.7. MÉDICO - PEDIATRIA 27º Marina Santana Bastos Barroso;
1.8. TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO (listagem específica para negros e

pardos) 1º Josivaldo dos Santos Almeida;
2. Os candidatos relacionados neste edital deverão comparecer:
2.1. No dia 18/03, das 8h às 13h, à sala de Coordenação 04 - 1º andar do

Centro de Simulações e Práticas, do Campus Universitário de Lagarto da Universidade
Federal de Sergipe, localizado na Av. Governador Marcelo Deda, n° 13 - Bairro Centro,
Lagarto/SE, 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;
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 19/03, das 8h às 12h, ao Hospital Universitário de Lagarto -
HUL/UFS - EBSERH, Av. Brasília s/n, Bairro Novo Horizonte Lagarto/SE, para realização dos
Exames Radiológicos.

2.3. No dia 19/03, das 8h às 10h, ao Hospital Universitário de Lagarto -
HUL/UFS - EBSERH, para realização da Coleta de Sangue. O candidato deverá estar em
jejum de no mínimo 8 horas e no máximo 12 horas.

2.4. Nos dias 25 e 27/03, das 8h às 11h30, ao Centro de Simulações e Práticas
do Campus Universitário de Lagarto da Universidade Federal de Sergipe, localizado na Av.
Governador Marcelo Deda, n° 13 - Bairro Centro, Lagarto/SE, para realização do Exame
Admissional, conforme agendamento a ser informado no dia da entrega da documentação
ou via e-mail.

2.5. No dia 01/04, das 8h às 17h, ao Campus Universitário de Lagarto da
Universidade Federal de Sergipe - HUL/UFS, para conhecimento dos horários de trabalho;
assinatura do Contrato de Trabalho e entrega 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 107, DE 14 DE MARÇO DE 2019
CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2018 - EBSERH/HU-FURG

EDTIAL DE CONVOCAÇÃO DE CANDIDATOS(AS)

O Presidente da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares - EBSERH, no
uso de suas atribuições legais, torna pública a convocação de candidatos(as)
aprovados(as) no Concurso Público nº 001/2018, visando ao preenchimento de vagas,
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