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FUNDAÇÃO COORDENAÇÃO DE APERFEIÇOAMENTO DE PESSOAL DE NÍVEL SUPERIOR
DIRETORIA DE PROGRAMAS E BOLSAS NO PAÍS

EXTRATO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO Á PESQUISADORES

Termo de Concessão e Aceitação de Apoio Financeiro - Concedente: CAPES CNPJ: 00.889.834/0001-08 - Objetivo: Concessão de Auxílio Financeiro a Pesquisadores, - Signatários - pela CAPES: Geraldo Nunes
Sobrinho - Diretor de Programas e Bolsas no País e pelo beneficiário (a).

Beneficiário (a) CPF Processo Programa Valor R$ Vi g ê n c i a Nota de Empenho
BRAZ MINISTÉRIO DE CAMARGO 155819998-56 23038.017066-2017-63 PROEX 1892/2017 272.999,54 DE: 01/09/2017 à: 31/03/2018 2017NE006302(CUSTEIO)

2017NE006303(CUSTEIO)
2 0 1 7 N E 0 0 6 3 0 4 ( C A P I TA L )

DIRETORIA DE RELAÇÕES INTERNACIONAIS

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Termo de Alteração de Vigência - Concedente: CAPES CNPJ: 00.889.834/0001-08 - Objetivo: Alterar Vigência - Signatários - pela CAPES: CONCEPTA MARGARET MCMANUS PIMENTEL - DIRETORA DE
RELAÇÕES INTERNACIONAIS e pelo beneficiário (a).

Beneficiário CPF Processo Programa Vi g ê n c i a Assinatura
ANGELICA DE MEDEIROS CLAUDINO 070.867.128-41 88881.068180/2014-01 CSF-PVE-S 176/2015 DE: 31/01/2018 PARA: 31/01/2019 18/10/2017

A lista da documentação e o cadastro estão disponíveis no site:
www.ebserh.gov.br. A apresentação dos documentos poderá ser efe-
tuada por procuração registrada em cartório.

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

2.2. No dia 26/10, conforme agendamento, ao local indicado
no dia da entrega dos documentos citados no item anterior, para
realização da Coleta de Sangue.

2.3. Nos dias 30 e 31/10, ao local a ser indicado no dia da
entrega dos documentos mencionados no item 2.1, para realização do
Exame Admissional, e ao HUB para entrega do resultado do Exame
Admissional.

2.4. No dia 01/11, ao HUB, para conhecimento dos horários
de trabalho; assinatura do contrato de trabalho e da Carteira de Tra-
balho 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- 150, DE 19 DE OUTUBRO DE 2017
CONCURSO PÚBLICO No- 8/2014 - EBSERH/HULW/UFPB

CONVOCAÇÃO DE CANDIDATA

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, excepcionalmente, com lotação no Hospital
Universitário Onofre Lopes da Universidade Federal do Rio Grande
do Norte - HUOL-UFRN, conforme a seguir:

1. Relação de candidata convocada, conforme ordem de clas-
sificação:

1.1. MÉDICO - MEDICINA DO TRABALHO 5º SARAH
VINAGRE TIETRE;

2. A candidata relacionada neste edital deverá comparecer:
2.1. No dia 26/10, das 09h 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 ne-
cessários para sua contratação (original e cópia) e do formulário de
dados cadastrais. A lista da documentação e o cadastro estão dis-
poníveis no site: www.ebserh.gov.br. A apresentação dos documentos
poderá ser efetuada por procuração registrada em cartório.

2.1.1. Deverá ser entregue declaração de ACEITE quanto a
sua contratação com lotação no HUOL-UFRN.

2.2. No dia 27/10, das 6h30 às 10h30, ao HUOL-UFRN,
para realização da coleta de sangue, conforme agendamento. A can-
didata deverá apresentar cópia do RG e do comprovante de resi-
dência.

2.3. No dia 30/10, das 14h às 17h, ao HUOL-UFRN, para
realização do Exame Admissional.

2.4. No dia 01/11, das 9h às 12h, no HUOL-UFRN, 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 da candidata nesta convocação implicará na
permanência, na mesma classificação, no cadastro reserva do con-
curso nº 08/2014, no Hospital Universitário Lauro Wanderley da
Universidade Federal da Paraíba - HULW-UFPB.

KLEBER DE MELO MORAIS

EDITAL No- 151, DE 19 DE OUTUBRO DE 2017
CONCURSO PÚBLICO No- 8/2014 - EBSERH/HULW-UFPB

CONVOCAÇÃO DE CANDIDATO

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 8/2014, 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 candidato convocado, conforme ordem de clas-
sificação:

1.1. ANALISTA ADMINISTRATIVO - CONTABILIDADE
4º Paulo Germano da Costa Alves;

2. O candidato relacionado neste edital deverá comparecer:
2.1. No dia 23/10, das 8h às 12h e das 13h às 16h, à Divisão

de Gestão de Pessoas do Hospital Universitário Lauro Wanderley da
Universidade Federal da Paraíba - HULW/UFPB, Campus I, S/N -
Cidade Universitária - João Pessoa-PB, para apresentação da ha-
bilitação específica dos requisitos dos cargos (original e cópia); en-
trega de currículo, dos documentos necessários para sua contratação
(original e 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 24/10, das 08h às 12h, ao Laboratório de Aná-
lises Clínicas, situado no Ambulatório do Hospital, para realização da
Coleta de Sangue.

2.3. No dia 25/10, das 08h às 12h das 13h às 17h, ao Serviço
de Saúde Ocupacional e Segurança do Trabalho - SOST, situado no
Ambulatório do Hospital, para realização do Exame Admissional e à
Divisão de Gestão de Pessoas para apresentação do Atestado de
Saúde Ocupacional - ASO.

2.4. No dia 06/11, das 7h30 às 18h, à Divisão de Gestão de
Pessoas, 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 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- 401, DE 19 DE OUTUBRO DE 2017
CONCURSO PÚBLICO No- 9/2015 - EBSERH/HUOL-UFRN

CONVOCAÇÃO DE CANDIDATA

O Presidente da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares
- EBSERH, no uso de suas atribuições legais, torna pública a con-
vocação da aprovada no Concurso Público nº 9/2015, visando ao
preenchimento de vagas, com lotação no Hospital Universitário Ono-
fre Lopes da Universidade Federal do Rio Grande do Norte - HUOL-
UFRN, conforme a seguir:

1. Relação de candidata convocada, conforme ordem de clas-
sificação:

1.1. ENFERMEIRO - CARDIOLOGIA - PERFUSIONISTA
9º Cristiane Lima de Almeida;

2. A candidata relacionada neste edital deverá comparecer:
2.1. No dia 26/10, das 09h 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 ne-
cessários para sua contratação (original e 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 27/10, das 06h30 às 10h30, ao Laboratório do
Hospital Universitário Onofre Lopes, 1º subsolo do prédio do Am-
bulatório, para realização da coleta de sangue;

2.3. No dia 30/10, das 14h às 17h, conforme agendamento,
ao Hospital Universitário Onofre Lopes, 3º subsolo do prédio do
Ambulatório, para realização do Exame Admissional. Após a rea-
lização do exame, deverá comparecer no 1º andar do prédio Ad-
ministrativo do Hospital, para apresentação do Atestado de Saúde
Ocupacional - ASO.

2.5. No dia 01/11, das 09h às 12h, ao Hospital Universitário
Onofre Lopes, Sala Rute 3º andar prédio administrativo, 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.

EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS
H O S P I TA L A R E S

EDITAL No- 100, DE 19 DE OUTUBRO DE 2017
CONCURSO PÚBLICO No- 6/2013 - EBSERH/HUOL-UFRN

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 06/2013, visando ao
preenchimento de vagas, com lotação no Hospital Universitário Ono-
fre Lopes da Universidade Federal do Rio Grande do Norte - HUOL-
UFRN, conforme a seguir:

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

1.1. FISIOTERAPEUTA - RESPIRATÓRIA 22º Jacqueline
Farias de Albuquerque;

1.2. TÉCNICO EM ENFERMAGEM 535º Everaldo Xavier
Dantas (Sub Júdice);

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

2.1. No dia 26/10, das 09h 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 ne-
cessários para sua contratação (original e 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 27/10, das 06h30 às 10h30, ao Laboratório do
Hospital Universitário Onofre Lopes, 1º subsolo do prédio do Am-
bulatório, para realização da coleta de sangue;

2.3. No dia 30/10, das 14h às 17h, conforme agendamento,
ao Hospital Universitário Onofre Lopes, 3º subsolo do prédio do
Ambulatório, para realização do Exame Admissional. Após a rea-
lização do exame, deverá comparecer no 1º andar do prédio Ad-
ministrativo do Hospital, para apresentação do Atestado de Saúde
Ocupacional - ASO.

2.5. No dia 01/11, das 09h às 12h, ao Hospital Universitário
Onofre Lopes, Sala Rute 3º andar prédio administrativo, 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- 107, DE 19 DE OUTUBRO DE 2017
CONCURSO PÚBLICO No- 1/2013 - EBSERH/HUB-UNB

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 1/2013, visando ao
preenchimento de vagas, com lotação no Hospital Universitário da
Universidade de Brasília - HUB-UnB, conforme a seguir:

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

1.1. ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 234º Marlucia Fer-
nandes Teixeira; 235º Larissa Pereira Ventura;

1.2. ENFERMEIRO 247º Amanda Lacerda de Vasconcelos
Bazilio;

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

2.1. No dia 25/10, das 8h às 16h, conforme agendamento
enviado por e-mail, ao prédio da Administração do HUB - Hospital
Universitário de Brasília, SGAN 605 Av. L2 Norte, Brasília/DF, para
apresentação da habilitação específica dos requisitos dos cargos (ori-
ginal e cópia); entrega de currículo, dos documentos necessários para
sua contratação (original e cópia) e do formulário de dados cadastrais.

eliete.melo
Realce

eliete.melo
Realce


		ouvidoria@in.gov.br
	2017-10-19T23:43:02-0300
	Imprensa Nacional
	*.in.gov.br
	Diário Oficial




