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1.16. TÉCNICO EM FARMÁCIA 16º Jéssica Larissa Conceição
Schmidt; 17º Ligia Regina Strelow; 18º Fagner Mirag Teixeira e Silva;

2. Os candidatos relacionados neste edital deverão comparecer:
2.1. No dia 23/12, das 8h às 12h, ao Auditório do Hospital

Escola- HE-UFPEL - Rua Professor Araújo nº 433, Centro - Pelotas -
RS, para apresentação da habilitação específica dos requisitos dos car-
gos (original e cópia); entrega de currículo, dos documentos necessários
para sua contratação (original e cópia) e comprovante de preenchi-
mento do formulário online de dados cadastrais. A lista da documen-
tação está disponível no site ebserh.gov.br. A apresentação dos docu-
mentos 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 26/12, das 7h às 10h, conforme agendamento, ao
Auditório do Hospital, para realização da Coleta de Sangue.

2.3. No dia 27/12, das 8h às 17h, conforme agendamento, ao
Ambulatório de Especialidades do Hospital Escola, para realização do
Exame Admissional, munido de Cartão de Vacina (original e cópia).

2.4. No dia 02/01/2017, das 8h às 17h, ao Auditório do
Hospital, anexo ao Hospital Escola, 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.

LAEDSON BEZERRA SILVA

EDITAL Nº 213, DE 13 DE DEZEMBRO DE 2016
CONVOCAÇÃO DE CANDIDATOS

O Presidente em exercício da Empresa Brasileira de Serviços
Hospitalares - EBSERH, no uso de suas atribuições legais, torna
pública a convocação dos aprovados no Concurso Público nº 9/2015,
visando ao preenchimento de vagas, com lotação no Hospital Uni-
versitário 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. ENFERMEIRO - CARDIOLOGIA - PERFUSIONISTA
1º Douglas Ferreira De Medeiros

1.2. MÉDICO - ANESTESIOLOGIA 16º Rafael Stachissini;
17º Mario Nelson De Gabilan Rodrigues; 18º Cynthia Duailibi; 19º
Renata Paraboli Da Siva; 20º Renate Vogl Hargesheimer; 21º Maíra
Da Silveira Alonso Steffens; 22º Rafael Kakazu Miyahira; 23º Mar-
celo Pedra Tognini

1.3. MÉDICO - CLÍNICA MÉDICA 11º Patricia De Fatima
Zanata Ribeiro Alves Goncalves; 12º Pedro Paulo Dal Bello

2. Os candidatos relacionados neste edital deverão comparecer:
2.1. No dia 21/12, a partir das 7h, conforme agendamento, à

Divisão de Gestão de Pessoas do Hospital Universitário Maria Apa-
recida Pedrossian, localizado na Av. Senador 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 22/12, às 7h, ao Laboratório do Hospital, para
realização de exames laboratoriais;

2.3. Nos dias 23/12, a partir das 7h, conforme agendamento
prévio, ao Ambulatório Geral do Hospital, localizado na Av. Senador
Filinto Muller, 355, para realização do Exame Admissional.

2.4. No dia 03/01/2017, das 8h às 11h30 e das 13h30 às 17h,
ao 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.

LAEDSON BEZERRA SILVA

EDITAL Nº 218, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2016
CONVOCAÇÃO DE CANDIDATOS

O Presidente em exercício da Empresa Brasileira de Serviços
Hospitalares - EBSERH, no uso de suas atribuições legais, torna
pública a convocação dos aprovados no Concurso Público nº 9/2015,
visando ao preenchimento de vagas, com lotação no Hospital Uni-
versitário Professor Alberto Antunes da Universidade Federal de Ala-
goas - HUPAA-UFAL, conforme a seguir:

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

1.1. MÉDICO - ANESTESIOLOGIA 8º Macelle Bastos Ro-
sa Marinho; 9º Maria Stella Barros De Almeida; 10º Giulliano Pei-
xoto Goncalves

1.2. MÉDICO - CIRURGIA TORÁCICA 2º Sergio Henrique
Chagas Valoes

1.3. MÉDICO - DIAGNÓSTICO POR IMAGEM - UL-
TRASSONOGRAFIA GERAL 4º Leandro Soares Lamenha

1.4. MÉDICO - GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA 5º Bre-
na Fernanda Porfirio Silva; 6º Ausdryan Cavalcante Ferreira

1.5. MÉDICO - MEDICINA PALIATIVA 2º Roseana Silvia
De Melo Borba

1.6. MÉDICO - NEONATOLOGIA 4º Mellina Gazzaneo Go-
mes Camelo Montenegro; 5º Ana Celina Santos Da Silva Brandao

2. Os candidatos relacionados neste edital deverão comparecer:
2.1. No dia 27/12, das 8h às 11h e das 13h às 16h, ao Auditório

Geral do Hospital Universitário Prof. Alberto Antunes, localizado na
Av. Lourival Melo Mota, s/n, Tabuleiro do Martins, Maceió/AL, 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 comprovante de preenchimento do
formulário 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 28/12, das 7h às 9h, ao Laboratório de Análises
Clínicas do Hospital, para realização da Coleta de Sangue, conforme
agendamento prévio.

2.3. No dia 29/12, das 7h às 12h, ao Serviço de Saúde Ocu-
pacional e Segurança do Trabalho (SOST) do Hospital, para realização
do Exame Admissional, munido de Cartão de Vacina (original e cópia).

2.4. No dia 02/01/2017, das 8h às 12h e das 13h às 17h, ao
Auditório Geral do Hospital, para conhecimento dos horários de tra-
balho; 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.

LAEDSON BEZERRA SILVA

EDITAL Nº 219, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2016
CONVOCAÇÃO DE CANDIDATO

O Presidente em exercício da Empresa Brasileira de Serviços
Hospitalares - EBSERH, no uso de suas atribuições legais, torna
pública a convocação dos aprovados no Concurso Público nº 9/2015,
visando ao preenchimento de vagas, com lotação no Maternidade
Escola Januário Cicco da Universidade Federal do Rio Grande do
Norte - MEJC-UFRN, conforme a seguir:

1. Relação de candidato convocado, conforme ordem de classificação:
1.1. MÉDICO - PEDIATRIA 9º Alcides De Oliveira Campos

Sobrinho;
2. O candidato relacionado neste edital deverá comparecer:
2.1 No dia 19 ou 20/12, das 9h às 12h e das 14h à 17h, ao

Setor de Gestão de Pessoas da Maternidade Escola Januário Cicco,
localizado na Av. Nilo Peçanha, nº 270, Natal/RN, 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 do formulário de dados cadastrais. A lista da
documentação e o cadastro estão disponíveis no site: www.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 21 ou 22/12, das 6h às 10h, ao Laboratório da
Maternidade, localizado no 1º andar do prédio anexo, para realização
da coleta de sangue;

2.3. No dia 26/12, das 9h às 12h ou das 13h às 15h ou 27/12
das 9h às 12h, ao SSOST da Maternidade (em frente ao ambulatório
de ginecologia), para realização do Exame Admissional.

2.4. No dia 02/01/2017, das 8h às 12h e das 13h às 16h, à
Maternidade, 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.

LAEDSON BEZERRA SILVA

EDITAL Nº 220, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2016
CONVOCAÇÃO DE CANDIDATOS

O Presidente em exercício da Empresa Brasileira de Serviços
Hospitalares - EBSERH, no uso de suas atribuições legais, torna
pública a convocação dos aprovados no Concurso Público nº 9/2015,
visando ao preenchimento de vagas, com lotação no Hospital Uni-
versitário Onofre 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. MÉDICO - ANESTESIOLOGIA 21º Leonardo Ferreira
Nobre De Souza; 22º Arthur Caldas Leite Raposo; 23º Bruno Erick
Sinedino De Araújo;

1.2. MÉDICO - MEDICINA INTENSIVA 5º Juliana Alves
Aguiar Da Silva Costa;

2. Os candidatos relacionados neste edital deverão comparecer:
2.1. No dia 20/12, das 09h às 12h e das 14h às 17h, con-

forme agendamento enviado por e-mail, ao Hospital Universitário
Onofre Lopes, Av. Nilo Peçanha, nº 620, 1º andar do prédio Ad-
ministrativo - 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. 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 21/12, das 06h30min às 10h30min, ao Labo-
ratório do Hospital Universitário Onofre Lopes, 1º subsolo do prédio
do Ambulatório, para realização da coleta de sangue;

2.3. No dia 22/12, das 08h às 11h e das 14h às 17h, con-
forme agendamento, ao Hospital Universitário Onofre Lopes, 3º sub-
solo do prédio do Ambulatório, para realização do Exame Admis-
sional. 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 03/01/2017, das 09h às 18h, ao Hospital Uni-
versitário Onofre Lopes, Sala RUTE, 3º Andar do Prédio Admi-
nistrativo, 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.

LAEDSON BEZERRA SILVA

EDITAL Nº 221, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2016
CONVOCAÇÃO DE CANDIDATOS

O Presidente em exercício da Empresa Brasileira de Serviços
Hospitalares - EBSERH, no uso de suas atribuições legais, torna pú-
blica a convocação dos aprovados no Concurso Público nº 9/2015,
visando ao preenchimento de vagas, com lotação no Hospital Escola
da Universidade Federal de Pelotas - HE-UFPEL, conforme a seguir:

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

1.1. MÉDICO - CANCEROLOGIA CLÍNICA 3º Joao Paulo
Aureliano Silva;

1.2. MÉDICO - INFECTOLOGIA 3º Marcos Davi Gomes
De Sousa;

2. Os candidatos relacionados neste edital deverão comparecer:
2.1. No dia 23/12, das 8h às 12h, ao Auditório do Hospital

Escola- HE-UFPEL - Rua Professor Araújo nº 433, Centro - Pelotas -
RS, para apresentação da habilitação específica dos requisitos dos car-
gos (original e cópia); entrega de currículo, dos documentos necessários
para sua contratação (original e cópia) e comprovante de preenchi-
mento do formulário online de dados cadastrais. A lista da documen-
tação está disponível no site ebserh.gov.br. A apresentação dos docu-
mentos 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 26/12, das 7h às 10h, conforme agendamento, ao
Auditório do Hospital, para realização da Coleta de Sangue.

2.3. No dia 27/12, das 8h às 17h, conforme agendamento, ao
Ambulatório de Especialidades do Hospital Escola, para realização do
Exame Admissional, munido de Cartão de Vacina (original e cópia).

2.4. No dia 02/01/2017, das 8h às 17h, ao Auditório, anexo
ao Hospital Escola, 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.

LAEDSON BEZERRA SILVA

AVISO DE ALTERAÇÃO
PREGÃO Nº 120/2016

Comunicamos que o edital da licitação supracitada, publi-
cada no D.O.U de 05/12/2016 foi alterado. Objeto: Pregão Eletrônico
- Aquisição de materiais destinados a cirurgia de artroplastia, para
utilização nos pacientes submetidos a procedimentos cirúrgicos, no
âmbito do HUMAP - Hospital Universitário Maria Aparecida Pe-
drossian/UFMS. Total de Itens Licitados: 00042 Novo Edital:
15/12/2016 das 08h00 às 11h00 e de13h00 às 17h00. Endereço:
Avenida Senador Filinto Muller, 355 CAMPO GRANDE - MS. En-
trega das Propostas: a partir de 15/12/2016 às 08h00 no site
www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 09/01/2017, às
09h00 no site www.comprasnet.gov.br.

SANDRA MARIA DA ROCHA SOUZA
Chefe da Unidade de Licitação

(SIDEC - 14/12/2016) 155124-26443-2016NE800090

EBSERH - FILIAL HOSPITAL UNIVERSITÁRIO
DE JUIZ DE FORA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO Nº 81/2016 - UASG 155903

Nº Processo: 23765001680201616 . Objeto: Pregão Eletrônico - Pres-
tação de serviços gráficos para atender as demandas do HU-UFJF,
Filial Ebserh, conforme descrições, exigências e quantitativos citados
no Edital. Total de Itens Licitados: 00023. Edital: 15/12/2016 de

eliete.melo
Realce
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