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

1.1. MÉDICO - GASTROENTEROLOGIA 1º Thiago Nunes
Santos

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

2.1. No dia 22/08, das 8h às 12h, conforme agendamento
enviado por e-mail, ao Hospital de Doenças Tropicais da Univer-
sidade Federal do Tocantins - HDT-UFT, sala de Reuniões da GEP
(Antiga sala do ITPAC), Rua Jose de Brito nº 1015, Setor Central,
Araguaína/TO, 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 22/08, das 8h às 17h, conforme agendamento
prévio, para realização dos exames de imagem, exames laboratoriais
e oftalmológicos (TVO).

2.3. No dia 31/08, das 08h às 12h e das 14h às 18h, ao HDT-
UFT, área administrativa, Sala da Divisão de Gestão de Pessoas, para
realização e entrega do Atestado de Saúde Ocupacional, conforme
agendamento prévio.

2.4. No dia 01/09, as 08h, à sala de Reuniões da GEP
(Antiga sala do ITPAC), para conhecimento dos horários de trabalho;
assinatura 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 124, DE 16 DE AGOSTO DE 2016
CONCURSO PÚBLICO Nº 9/2013 - 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 candidatos convocados, conforme ordem de
classificação:

1.1. ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 120º Paula Andrea
Ferreira Leite Souza

1.2. MÉDICO - CIRURGIA PLÁSTICA 1º Filipe Ferreira
Brasileiro

1.3. MÉDICO - CLÍNICA MÉDICA 15º Keila Ribeiro Villar
Gouy

1.4. MÉDICO - OTORRINOLARINGOLOGIA 2º Patricia
Araujo De Andrade

1.5. MÉDICO - PNEUMOLOGIA PEDIÁTRICA 1º Isabella
Santana Santos Chagas

1.6. TÉCNICO EM RADIOLOGIA 19º Edmundo Ferreira
Da Paixão

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

2.1. No dia 22/08, às 9h, ao Hospital Universitário de Ser-
gipe, localizado na Rua Cláudio Batista Nº 505 - Bairro Palestina,
Aracaju/SE, Sala do RUTE - Prédio da Didática II, para apresentação
da habilitação específica dos requisitos dos cargos (original e cópia);
entrega de currículo, dos documentos necessários para sua contra-
tação (original e cópia) e comprovante de preenchimento do for-
mulário online de dados cadastrais. A lista da documentação está
disponível no site ebserh.gov.br. A apresentação dos documentos po-
derá 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 23/08, às 7h30, à Unidade de Laboratório de
Análises Clínicas do Hospital para a coleta de Sangue. O candidato
deverá estar em jejum de, no mínimo, 12 horas.

2.3 No dia 23/08 às 8h, na Unidade de Imagem e Métodos
Gráficos do Hospital, para realização dos exames radiológicos.

2.4 No dia 25/08, às 14h, ao Serviço de Saúde Ocupacional
e Segurança do Trabalho, localizado no Prédio do Ambulatório de
Pesquisas Biomédicas, sala 19, para realização do Exame Médico
Admissional, e, após o Exame, à Divisão de Gestão de Pessoas do
Hospital, para entrega do Atestado de Saúde Ocupacional.

2.5. Nos dias 01 e 02/09, das 8h às 17h, à sala do RUTE no
prédio da Didática II do Hospital, 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 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 125, DE 16 DE AGOSTO DE 2016
CONCURSO PÚBLICO Nº 8/2014 - EBSERH/HULW-UFPB

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 08/2014, visando ao
preenchimento de vagas, com lotação no Hospital Universitário Lauro
Wanderley da Universidade Federal da Paraíba - HULW-UFPB, con-
forme a seguir:

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

1.1. MÉDICO - ANESTESIOLOGIA 27º Juliano Teles de
Vasconcelos; 28º Maria De Lourdes De Almeida Pereira Macedo
Marques

1.2. MÉDICO - CARDIOLOGIA 13º Evilane De Almeida
Silva; 14º Francisco De Assis Machado Filho; 15º Thalita Melo De
Brito Pereira

1.3. MÉDICO - CIRURGIA CARDIOVASCULAR 1º Ota-
vio Penna Braga

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

2.1. Nos dias 22 e 23/08, das 8h às 12h e das 13h às 16h, à
Divisão de Gestão de Pessoas do Hospital Universitário Lauro Wan-
derley da Universidade Federal da Paraíba - HULW/UFPB, Campus I,
S/N - Cidade Universitária - João Pessoa-PB, para apresentação da
habilitação específica dos requisitos dos cargos (original e cópia);
entrega de currículo, dos documentos necessários para sua contra-
tação (original e cópia) e comprovante de preenchimento do for-
mulário online de dados cadastrais. A lista da documentação está
disponível no site ebserh.gov.br. A apresentação dos documentos po-
derá ser efetuada por procuração registrada em cartório.

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

2.2. Nos dias 23 e 24/08, das 08h às 12h, ao Laboratório de
Análises Clínicas, situado no Ambulatório do Hospital, para rea-
lização da Coleta de Sangue.

2.3. Nos dias 24 e 25/08, das 08h às 12h e das 13h às 17h,
ao Serviço de Saúde Ocupacional e Segurança do Trabalho - SOST,
situado no Ambulatório do Hospital, para realização do Exame Ad-
missional e apresentação do Atestado de Saúde Ocupacional na Di-
visão de Gestão de Pessoas.

2.4. Nos dias 01 e 02/09, das 7h30 às 18h, à Divisão de
Gestão de Pessoas, 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 127, DE 16 DE AGOSTO DE 2016
CONCURSO PÚBLICO Nº 4/2014 - EBSERH/HUPES-UFBA

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 04/2014, visando ao
preenchimento de vagas, com lotação no Hospital Universitário Ed-
gard Santos - Univ. Federal da Bahia - HUPES-UFBA, conforme a
seguir:

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

1.1. MÉDICO - ANESTESIOLOGIA 33º Antonio Alexandre
Carneiro Monteiro

1.2. MÉDICO - HEMODINAMICA E CARDIOLOGIA IN-
TERVENCIONISTA 3º Fabio Solano De Freitas Souza

1.3. MÉDICO - MEDICINA INTENSIVA 26º Michelle De
Bonis Almeida Simoes; 27º Leonardo Dultra Borges; 28º Jose Ed-
vilson Castro Brasil Junior

1.4. MÉDICO - OFTALMOLOGIA 6º Mariluze Maria Dos
Santos Sardinha

1.5. ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 154º Marcelo Su-
zart Alves De Mattos

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

2.1. No dia 19/08, às 9h, à Divisão de Gestão de Pessoas
(DivGP) do HUPES, localizada no 4º andar do Centro Pediátrico
Hosannah de Oliveira - CPPHO, na Rua Augusto Viana S/N, Canela,
Salvador/Bahia, 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. Nos dias 19 a 31/08, das 7h às 17h30, conforme agen-
damento, ao CPPHO, localizado no 1º andar do Hospital, para rea-
lização da coleta de sangue.

2.3. Nos dias 25/08 a 01/09, conforme agendamento prévio,
ao Serviço de Saúde Ocupacional, localizado no 3º andar do Am-
bulatório Magalhães Neto, para realização do Exame Admissional.

2.4. No dia 01/09, às 9h, à DivGP do 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

EDITAL Nº 133, DE 15 DE AGOSTO DE 2016
CONCURSO PÚBLICO Nº 3/2015 - EBSERH/HU-UFJF

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 03/2015, visando ao
preenchimento de vagas, com lotação no Hospital Universitário da
Universidade Federal de Juiz de Fora - HU-UFJF, conforme a se-
guir:

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

1.1. MÉDICO - ANESTESIOLOGIA 14º Ana Paula Soares
1.2. MÉDICO - CIRURGIA GERAL 7º Guilherme Bicalho

Civinelli De Almeida
1.3. MÉDICO - MEDICINA INTENSIVA 7º Leonardo Cesar

Mendes De Miranda
1.4. MÉDICO - MEDICINA PALIATIVA 1º Bruno Fernando

Da Silva Reis
1.5. MÉDICO - NEFROLOGIA 3º Ana Paula Simoes Fer-

reira Teixeira
1.6. MÉDICO - UROLOGIA 1º André Avarese De Figuei-

redo
2. Os candidatos relacionados neste edital deverão compa-

recer:
2.1. No dia 26/08, das 9h às 12h, conforme agendamento

enviado por e-mail, ao HU-UFJF/Unidade Santa Catarina - Admi-
nistração, Auditório Gilson Salomão-Rua Catulo Breviglieri, s/n, Juiz
de Fora/MG, para apresentação da habilitação específica dos requi-
sitos 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 29/08, das 7h às 10:30h, conforme agendamento,
ao Auditório do Hospital, para realização da coleta de sangue para
exames laboratoriais.

2.3. No dia 30/08, das 8h às 12h, ao Auditório do Hospital,
para realização do Exame Admissional.

2.4. No dia 31/08, ao HU-UFJF, para entrega dos resultados
dos exames admissionais.

2.5. No dia 01/09, ao Auditório do Hospital, para conhe-
cimento dos horários de trabalho; assinatura do contrato de trabalho e
da Carteira de Trabalho e Previdência Social; e atividades de in-
tegração.

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 139, DE 16 DE AGOSTO DE 2016
CONCURSO PÚBLICO Nº 4/2013 - 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 - ANESTESIOLOGIA 11º Fausto Negreiros
1.2. MÉDICO - CLÍNICA MÉDICA 49º Aline Citty Duc-

cini; 50º Leonardo Goltara Almeida
1.3. MÉDICO - NEUROLOGIA 9º Soo Yang Lee
2. Os candidatos relacionados neste edital deverão compa-

recer:
2.1. No dia 23/08, das 8h às 15h, conforme agendamento

enviado por e-mail, à Divisão de Gestão de Pessoas do HUCAM, Av.
Marechal Campos nº 1355 - Santa Cecilia, para apresentação da
habilitação específica dos requisitos dos cargos (original e cópia);
entrega de currículo, dos documentos necessários para sua contra-
tação (original e cópia) e comprovante de preenchimento do for-
mulário online de dados cadastrais. A lista da documentação está
disponível no site ebserh.gov.br. A apresentação dos documentos po-
derá 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 24/08, das 8h às 10h, conforme agendamento, ao
Laboratório de Análises Clínicas do Hospital, para realização da co-
leta de sangue, conforme agendamento;

2.3. No dia 31/08, das 8h às 15h, à sala do NASTH/SOST do
Hospital, para realização do Exame Admissional.

2.4. No dia 01/09, das 8h às 18h, à sala de reuniões da
Gerência de Atenção à Saúde (GAS) do Hospital, para conhecimento
dos horários de trabalho; assinatura do contrato de trabalho e da
Carteira de Trabalho e Previdência Social; e atividades de integra-
ção.

eliete.melo
Realce


		ouvidoria@in.gov.br
	2016-08-17T00:03:15-0300
	Imprensa Nacional
	*.in.gov.br
	Diário Oficial




