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EDITAL Nº 127, DE 15 DE SETEMBRO DE 2016
CONCURSO PÚBLICO Nº 09/2013 - EBSERH/HU-UFS

CONVOCAÇÃO DE CANDIDATOS

O Presidente da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares
- EBSERH, no uso de suas atribuições legais, torna pública a con-
vocação dos aprovados no Concurso Público nº 09/2013, visando ao
preenchimento de vagas, com lotação no Hospital Universitário da
Universidade Federal de Sergipe - HU-UFS, conforme a seguir:

1. Relação de candidato convocado, conforme ordem de clas-
sificação:

1.1. ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 121º Antonio Dan-
tas De Santana Filho

2. O candidato relacionado neste edital deverá comparecer:
2.1. No dia 22/09, às 7h30, ao Laboratório de Análises Clí-

nicas do Hospital Universitário de Sergipe, localizado na Rua Cláudio
Batista Nº 505 - Bairro Palestina, Aracaju/SE, para a coleta de San-
gue. O candidato deverá estar em jejum de, no mínimo, 12 horas.

2.2. No dia 22/09 às 8h, à Unidade de Imagem e Métodos
Gráficos do Hospital, para realização dos exames radiológicos.

2.3. No dia 22/09, às 9h, à Divisão de Gestão de Pessoas -
Prédio da Administração, 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 ca-
dastrais. A lista da documentação está disponível no site eb-
serh.gov.br. A apresentação dos documentos poderá ser efetuada por
procuração registrada em cartório.

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

2.4. No dia 28/09, às 8h, ao Serviço de Saúde Ocupacional e
Segurança do Trabalho, localizado no Prédio do Ambulatório de Pes-
quisas Biomédicas, sala 19, para realização do Exame Médico Ad-
missional, e, após o Exame, à Divisão de Gestão de Pessoas do
Hospital, para entrega do Atestado de Saúde Ocupacional.

2.5. No dia 03/10 às 9h na sala da Divisão de Gestão de
Pessoas, para conhecimento dos horários de trabalho; assinatura do
contrato de trabalho e da Carteira de Trabalho e Previdência Social.

3. A ausência do candidato nas datas e horários acima de-
finidos ou a não apresentação de qualquer um dos documentos exi-
gidos para a contratação implicará na exclusão do candidato do pre-
sente concurso público.

KLEBER DE MELO MORAIS

EDITAL Nº 135, DE 15 DE SETEMBRO DE 2016
CONCURSO PÚBLICO Nº 09/2015 - EBSERH/HUCAM-UFES

CONVOCAÇÃO DE CANDIDATOS

O Presidente da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares
- EBSERH, no uso de suas atribuições legais, torna pública a con-
vocação dos aprovados no Concurso Público nº 09/2015, visando ao
preenchimento de vagas, com lotação no Hospital Universitário Cas-
siano 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. MÉDICO - NEONATOLOGIA 2º - CONSUELO MA-
RIA CAIAFA FREIRE;

2. Os candidatos relacionados neste edital deverão compa-
recer:

2.1. No dia 22/09, das 8h às 15h, conforme agendamento
enviado por e-mail, ao Hospital Cassiano Antonio 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 de dados ca-
dastrais. A lista da documentação está disponível no site eb-
serh.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 23/09, das 08h às 10h, conforme agendamento,
(o candidato deverá comparecer em jejum de 10 horas) ao Labo-
ratório de Análises Clínicas-- Hospital Universitário Cassiano An-
tônio Moraes - HUCAM, para realização da coleta de sangue;

2.3. No dia 30/09, das 08h às 15h, à sala do NASTH/SOST
-- Hospital Universitário Cassiano Antônio Moraes - HUCAM, para
realização do Exame Admissional.

2.4. No dia 03/10, das 08h às 18h, ao Hospital Cassiano
Antônio Moraes - HUCAM - Av. Marechal Campos nº 1355 - Santa
Cecilia, Vitória-ES, para conhecimento dos horários de trabalho; as-
sinatura do contrato de trabalho e da Carteira de Trabalho e Pre-
vidência Social; e atividades de integração.

3. A ausência do candidato nas datas e horários acima de-
finidos ou a não apresentação de qualquer um dos documentos exi-
gidos para a contratação implicará na exclusão do candidato do pre-
sente concurso público.

KLEBER DE MELO MORAIS

EDITAL Nº 136, DE 15 DE SETEMBRO DE 2016
CONCURSO PÚBLICO Nº 09/2015 - EBSERH/HUMAP-UFMS

CONVOCAÇÃO DE CANDIDATOS

O Presidente da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares
- EBSERH, no uso de suas atribuições legais, torna pública a con-
vocação dos aprovados no Concurso Público nº 09/2015, visando ao
preenchimento de vagas, com lotação no Hospital Universitário Maria
Aparecida Pedrossian da Universidade Federal de Mato Grosso do
Sul - HUMAP-UFMS, conforme a seguir:

1. Relação de candidatos convocados, conforme ordem de
classificação:

1.1. MÉDICO - CLÍNICA MÉDICA 2º Diogo Yudi Ka-
mimura Hashimoto; 3º Ana Carolina Navarro Ribeiro Henriques

2. Os candidatos relacionados neste edital deverão compa-
recer:

2.1. No dia 26/09, às 7h30, conforme agendamento enviado
por e-mail, à Divisão de Gestão de Pessoas do Hospital Universitário
Maria Aparecida Pedrossian, localizado na Av. Fellinto Muller, S/N -
Vila Ipiranga, para apresentação da habilitação específica dos re-

quisitos dos cargos (original e cópia); entrega de currículo, dos do-
cumentos necessários para sua contratação (original e cópia) e com-
provante 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 27/09, às 7h, ao Laboratório do Hospital, para
realização de exames laboratoriais;

2.3. No dia 28/09, às 9h, conforme agendamento prévio, ao
Ambulatório Geral do Hospital, localizado na Av. Senador Filinto
Muller, 355, para realização do Exame Admissional.

2.4. No dia 03/10, das 8h às 12h, ao Hospital, para co-
nhecimento dos horários de trabalho; assinatura do contrato de tra-
balho e da Carteira de Trabalho e Previdência Social; e atividades de
integração.

3. A ausência dos candidatos 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.

KLEBER DE MELO MORAIS

EDITAL Nº 137, DE 15 DE SETEMBRO DE 2016
CONCURSO PÚBLICO Nº 09/2015 - EBSERH/HU-UFS

CONVOCAÇÃO DE CANDIDATOS

O Presidente da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares
- EBSERH, no uso de suas atribuições legais, torna pública a con-
vocação dos aprovados no Concurso Público nº 09/2015, visando ao
preenchimento de vagas, com lotação no Hospital Universitário da
Universidade Federal de Sergipe - HU-UFS, conforme a seguir:

1. Relação de candidatos convocados, conforme ordem de
classificação:

1.1. MÉDICO - MEDICINA INTENSIVA 3º Marcus Aurélio
Alves Bezerra

2. O candidatos relacionado neste edital deverá compare-
cer:

2.1. No dia 22/09, às 7h30, ao Laboratório de Análises Clí-
nicas do Hospital Universitário de Sergipe, localizado na Rua Cláudio
Batista Nº 505 - Bairro Palestina, Aracaju/SE, para a coleta de San-
gue. O candidato deverá estar em jejum de, no mínimo, 12 horas.

2.2. No dia 22/09 às 8h, à Unidade de Imagem e Métodos
Gráficos do Hospital, para realização dos exames radiológicos.

2.3. No dia 22/09, às 9h, à Divisão de Gestão de Pessoas -
Prédio da Administração, 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 ca-
dastrais. A lista da documentação está disponível no site eb-
serh.gov.br. A apresentação dos documentos poderá ser efetuada por
procuração registrada em cartório.

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

2.4. No dia 28/09, às 8h, ao Serviço de Saúde Ocupacional e
Segurança do Trabalho, localizado no Prédio do Ambulatório de Pes-
quisas Biomédicas, sala 19, para realização do Exame Médico Ad-
missional, e, após o Exame, à Divisão de Gestão de Pessoas do
Hospital, para entrega do Atestado de Saúde Ocupacional.

2.5. No dia 03/10 às 9h na sala da Divisão de Gestão de
Pessoas, para conhecimento dos horários de trabalho; assinatura do
contrato de trabalho e da Carteira de Trabalho e Previdência Social.

3. A ausência do candidato nas datas e horários acima de-
finidos ou a não apresentação de qualquer um dos documentos exi-
gidos para a contratação implicará na exclusão do candidato do pre-
sente concurso público.

KLEBER DE MELO MORAIS

EDITAL Nº 142, DE 15 DE SETEMBRO DE 2016
CONCURSO PÚBLICO Nº 04/2013 - EBSERH/HUCAM-UFES

CONVOCAÇÃO DE CANDIDATOS

O Presidente da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares
- EBSERH, no uso de suas atribuições legais, torna pública a con-
vocação dos aprovados no Concurso Público nº 04/2013, visando ao
preenchimento de vagas, com lotação no Hospital Universitário Cas-
siano 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. MÉDICO - CLÍNICA MÉDICA 51º - KELLY ZULIMA
MARIANI VELLO; 52º - MARILIA MAJESKI COLOMBO;

1.2. MÉDICO - ENDOCRINOLOGIA E METABOLOGIA
4º - GUILHERME ASMAR ALENCAR;

1.3. MÉDICO - NEUROLOGIA 10º - PAULA ZAGO ME-
LO;

2. Os candidatos relacionados neste edital deverão compa-
recer:

2.1. No dia 22/09, das 8h às 15h, conforme agendamento
enviado por e-mail, ao Hospital Cassiano Antonio 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 de dados ca-
dastrais. A lista da documentação está disponível no site eb-
serh.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 23/09, das 08h às 10h, conforme agendamento,
(o candidato deverá comparecer em jejum de 10 horas) ao Labo-
ratório de Análises Clínicas-- Hospital Universitário Cassiano An-
tônio Moraes - HUCAM, para realização da coleta de sangue;

2.3. No dia 30/09, das 08h às 15h, à sala do NASTH/SOST
-- Hospital Universitário Cassiano Antônio Moraes - HUCAM, para
realização do Exame Admissional.

2.4. No dia 03/10, das 08h às 18h, ao Hospital Cassiano
Antônio Moraes - HUCAM - Av. Marechal Campos nº 1355 - Santa
Cecilia, Vitória-ES, para conhecimento dos horários de trabalho; as-
sinatura do contrato de trabalho e da Carteira de Trabalho e Pre-
vidência Social; e atividades de integração.

3. A ausência do candidato nas datas e horários acima de-
finidos ou a não apresentação de qualquer um dos documentos exi-
gidos para a contratação implicará na exclusão do candidato do pre-
sente concurso público.

KLEBER DE MELO MORAIS

EDITAL Nº 251, DE 15 DE SETEMBRO DE 2016
CONCURSO PÚBLICO Nº 13/2014 - EBSERH/HUMAP-UFMS

CONVOCAÇÃO DE CANDIDATOS

O Presidente da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares
- EBSERH, no uso de suas atribuições legais, torna pública a con-
vocação dos aprovados no Concurso Público nº 13/2014, visando ao
preenchimento de vagas, com lotação no Hospital Universitário Maria
Aparecida Pedrossian da Universidade Federal de Mato Grosso do
Sul - HUMAP-UFMS, conforme a seguir:

1. Relação de candidato convocado, conforme ordem de clas-
sificação:

1.1. FÍSICO - FÍSICA MÉDICA RADIOTERAPIA 3º Thia-
go Rodrigues Da Silva

2. O candidato relacionado neste edital deverão compare-
cer:

2.1. No dia 26/09, às 7h30, conforme agendamento enviado
por e-mail, à Divisão de Gestão de Pessoas do Hospital Universitário
Maria Aparecida Pedrossian, localizado na Av. Fellinto Muller, S/N -
Vila Ipiranga, para apresentação da habilitação específica dos requisitos
dos cargos (original e cópia); entrega de currículo, dos documentos ne-
cessários para sua contratação (original e cópia) e comprovante de pre-
enchimento do formulário online de dados cadastrais. A lista da do-
cumentação 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 27/09, às 7h, ao Laboratório do Hospital, para
realização de exames laboratoriais;

2.3. No dia 28/09, às 9h, conforme agendamento prévio, ao
Ambulatório Geral do Hospital, localizado na Av. Senador Filinto
Muller, 355, para realização do Exame Admissional.

2.4. No dia 03/10, das 8h às 12h, ao Hospital, para co-
nhecimento dos horários de trabalho; assinatura do contrato de tra-
balho e da Carteira de Trabalho e Previdência Social; e atividades de
integração.

3. A ausência do candidato nas datas e horários acima de-
finidos ou a não apresentação de qualquer um dos documentos exi-
gidos para a contratação implicará na exclusão do candidato do pre-
sente concurso público.

KLEBER DE MELO MORAIS

EBSERH - FILIAL HOSPITAL UNIVERSITÁRIO
DE BRASÍLIA

AVISO DE SUSPENSÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2/2016

Comunicamos a suspensão da licitação supracitada, publi-
cada no D.O.U em 02/09/2016 . Objeto: Pregão Eletrônico - Aqui-
sição de Equipamentos médicos para UTI GERAL, UTI NEONA-
TAL, UTI CORONARIANA E CENTRO DE PRONTO ATENDI-
MENTO DO HUB.

SUSANA SOUSA CAMPOS
Pregoeira

(SIDEC - 15/09/2016) 155009-26443-2015NE800215

paulo.querino
Realce

paulo.querino
Realce
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