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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
CARLOS ALBERTO CIMINI JUNIOR 423.038.696-68 88881.030398/2013-01 CSF-PVE-S 763/2014 DE: 28/02/2017 PARA: 31/08/2017 20/03/2017

COORDENAÇÃO-GERAL DE PROGRAMAS

EXTRATO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO À 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: HELENA CRISTINA
CARNEIRO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE - Coordenadora Geral de Programas e pelo beneficiário (a).

Beneficiário (a) CPF Processo Programa Valor R$ Vi g ê n c i a Nota de Empenho
ROBERTO VERDUM 362.314.870-91 88887.130208/2017-01 COFECUB 274/2017 35.000,00 DE: 01/01/2017 A: 31/12/2020 2017NE000867 (C)
MARCIEL JOAO STADNIK 625.040.379-53 88887.130209/2017-01 COFECUB 275/2017 35.000,00 DE: 01/01/2017 A: 31/12/2020 2017NE000868 (C)
ALEXANDRE JOSE MACEDO 626.499.570-34 88887.130212/2017-01 COFECUB 386/2017 35.000,00 DE: 01/01/2017 A: 31/12/2020 2017NE000869 (C)
SILVIA HELENA PAIXAO ALENCAR 901.729.146-04 88887.130196/2017-01 COFECUB 272/2017 35.000,00 DE: 01/01/2017 A: 31/12/2020 2017NE000870 (C)

EMPRESA BRASILEIRA
DE SERVIÇOS HOSPITALARES

EDITAL Nº 108, DE 21 DE MARÇO DE 2017
CONCURSO PÚBLICO Nº 1/2015 - EBSERH/HU-UFSCAR

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 1/2015, visando ao
preenchimento de vagas, com lotação no Hospital Escola da Uni-
versidade Federal de São Carlos - HU-UFSCar, conforme a seguir:

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

1.1. ENFERMEIRO (listagem específica para negros e par-
dos) 13º Ana Paula Keller De Matos

1.2. MÉDICO - NEUROLOGIA 9º Patricia Maria Pedrosa
Pantoja;

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

2.1. No dia 27/03, das 08h às 17h, conforme agendamento
enviado por e-mail, à Divisão de Gestão de Pessoas do HU-UFSCar,
localizado na Rua Luiz Vaz de Camões, nº 111 Vila Celina São
Carlos/SP, 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 27/03, das 8h às 12h, ao Laboratório Clínico do
HU-UFSCar, para realização da coleta de sangue, conforme horário
de chegada;

2.3. No dia 31/03, das 7h às 12h, na Unidade de Radiologia
do HU-UFSCar, para entrega dos resultados e realização do Exame
Admissional.

2.4. No dia 03/04, das 8h às 15:30h, na área administrativa
do HU-UFSCar, 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 288, DE 21 DE MARÇO DE 2017
CONCURSO PÚBLICO Nº 9/2015 - 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 9/2015, 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. MÉDICO - ANESTESIOLOGIA 19º Cislene Hitoé Pipa
Kitamura; 20º Raysa Ornelas Chaves Costa;

1.2. MÉDICO - CANCEROLOGIA CLÍNICA 2º Gabriel
Clemente De Brito Pereira;

1.3. MÉDICO - CARDIOLOGIA 5º Roberto Bentes Al-
buquerque;

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

2.1. No dia 27/03, das 8h às 17h, 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.

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 28/03, conforme agendamento, ao local indicado
no dia da entrega dos documentos citados no item anterior, para
realização da Coleta de Sangue.

2.3. No dia 31/03, 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 Ad-
missional.

2.4. No dia 03/04, 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 89, DE 21 DE MARÇO 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 6/2013, 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. ASSISTENTE SOCIAL 15º Maria Dalina Cavalcante E
Silva;

1.2. ENFERMEIRO - TERAPIA INTENSIVA PEDIÁTRI-
CA 4º Maria Da Guia Lima De Lucena Brasil;

1.3. FARMACÊUTICO 22º Flavia Evelyn Medeiros Fer-
nandes;

1.4. MÉDICO - CIRURGIA PEDIÁTRICA 3º Marx Ma-
riano De Melo;

1.5. MÉDICO - CLÍNICA MÉDICA 24º Aline Maria Ca-
valcante Gurgel;

1.6. MÉDICO - MEDICINA DO TRABALHO 7º Diene
Portela Freitas;

1.7. TÉCNICO EM LABORATÓRIO DE PATOLOGIA CLÍ-
NICA 34º Magnole Delgado Da Silva;

1.8. TÉCNICO EM ENFERMAGEM 641º Francisco Das
Chagas Dos Santos;

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

2.1. No dia 27/03, das 09h às 12h e das 14h às 18h, 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 28/03, 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 29/03, 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 03/04, das 09h às 18h, ao Hospital Universitário
Onofre Lopes, Auditório Mariano Coelho. 4º subsolo, 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 71, DE 21 DE MARÇO DE 2017
CONCURSO PÚBLICO Nº 5/2013 - EBSERH/HUAB-UFRN

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 5/2013, visando ao
preenchimento de vagas, com lotação no Hospital Universitário Ana
Bezerra da Universidade Federal do Rio Grande do Norte - HUAB-
UFRN, conforme a seguir:

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

1.1. ADVOGADO 6º Douglas Pinheiro Bezerra;
2. O candidato relacionado neste edital deverá comparecer:
2.1. No dia 23/03, das 9h às 16h, conforme agendamento

enviado por e-mail, à Divisão de Gestão de Pessoas do Hospital
Universitário Ana Bezerra (Anexo da Administração) - Rua Passos de
Miranda, nº 4 - Santa Cruz-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 do formulário de dados cadastrais. A lista da documentação
e o cadastro estão disponíveis no site: www.ebserh.gov.br. A apre-
sentação dos documentos poderá ser efetuada por procuração re-
gistrada em cartório.

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

2.2. No dia 23/03, das 8h às 10h, ao Laboratório do Hospital
localizado na Praça Tequinha Farias, para realização da coleta de
sangue, conforme agendamento. O candidato deverá apresentar cópia
do RG e do comprovante de residência.

2.3. No dia 24/03, das 9h às 16h, à Divisão de Gestão de
Pessoas do Hospital, para realização do Exame Admissional e emis-
são do Atestado de Saúde Ocupacional - ASO.

2.4. No dia 24/03, das 9h às 16h, à Divisão de Gestão de
Pessoas, 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 284, DE 21 DE MARÇO DE 2017
CONCURSO PÚBLICO Nº 9/2015 - EBSERH/HU-UFGD

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 9/2015, visando ao
preenchimento de vagas, com lotação no Hospital Universitário da
Universidade Federal da Grande Dourados - HU-UFGD, conforme a
seguir:

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

1.1. TÉCNICO EM ENFERMAGEM 14º Vera Araujo Ca-
fure; 15º Guilherme Luiz Alvarenga Da Silva

1.2. TÉCNICO EM ENFERMAGEM (listagem específica
para negros e pardos) 5º Adnilton Pereira Da Conceição

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

eliete.melo
Realce
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2.1. No dia 29/03, das 8h às 11h, conforme agendamento
enviado por e-mail, ao Auditório do HU-UFGD, localizado na Rua
Ivo Alves da Rocha, 558, Altos do Indaiá - Dourados/MS, 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 30/03, às 8h, conforme agendamento, ao La-
boratório do Hospital HU-UFGD, para realização da Coleta de San-
gue.

2.3. No dia 31/03, das 13h às 17h, conforme agendamento,
ao Ambulatório do HU-UFGD, para realização do Exame Admis-
sional.

2.4. No dia 03/04, às 8h, ao Auditório do HU-UFGD, 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 90, DE 21 DE MARÇO DE 2017
CONCURSO PÚBLICO Nº 4/2015 - EBSERH/CHC-UFPR

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 4/2015, visando ao
preenchimento de vagas, com lotação no Hospital de Clínicas da
Universidade Federal do Paraná - CHC-UFPR, conforme a seguir:

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

1.1. ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 20º Carlos Antonio
Goncalves de Oliveira

1.2. ENFERMEIRO 49º Karine Fontana Maciel
1.3. MÉDICO - GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA 50º Da-

niel Massamatsu Pianovski Kato
1.4. MÉDICO - PEDIATRIA 56º Vanessa da Matta; 57º

Ingrid Herta Rotstein Grein
1.5. TÉCNICO EM ENFERMAGEM 214º Iracema Tere-

zinha Hoffmam de Mattos; 215º Adriana Carneiro Santana
1.6. TÉCNICO EM RADIOLOGIA 3º Geoge da Silva Go-

mes
2. Os candidatos relacionados neste edital deverão compa-

recer:
2.1. No dia 27/03, das 8h às 12h e das 13h às 17h, ao

Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Paraná - CHC-
UFPR, Rua General Carneiro, 181, na UAPES, 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 28/03, das 7h às 11h, conforme agendamento, ao
Laboratório de Análises Clínicas do Hospital, localizado na Rua Pa-
dre Camargo 280, para realização da Coleta de Sangue e Exames
Laboratoriais.

2.3. No dia 30/03, das 8h às 19h, conforme agendamento, ao
Ambulatório dos Funcionários do Hospital, localizado na Rua Padre
Camargo 530, para realização do Exame Admissional e entrega da
cópia da Carteira de Vacinação.

2.4. No dia 03/04, a partir das 9h, à Sala de Reuniões da
Superintendência (Hall Central), na Rua General Carneiro, 181 -
prédio central, para conhecimento dos horários de trabalho; assinatura
do contrato de trabalho e entrega da Carteira de Trabalho e Pre-
vidência 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 95, DE 21 DE MARÇO 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 211º Suzane De
Souza Oliveira;

1.2. PSICÓLOGO - ÁREA HOSPITALAR 18º Christiane
Xavier Ramos Magalhaes;

1.3. TÉCNICO EM ENFERMAGEM 612º Jessica Alves Dos
Santos;

1.4. TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL 17º Liliane De Araujo
Dos Santos;

1.5. TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO 9º Ka-
ren Cristina De Moraes;

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

2.1. No dia 27/03, das 8h às 17h, 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.
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 28/03, conforme agendamento, ao local indicado
no dia da entrega dos documentos citados no item anterior, para
realização da Coleta de Sangue.

2.3. No dia 31/03, 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 Ad-
missional.

2.4. No dia 03/04, 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 301, DE 21 DE MARÇO DE 2017
CONCURSO PÚBLICO Nº 13/2014 - EBSERH/HU-UFGD

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 13/2014, visando ao
preenchimento de vagas, com lotação no Hospital Universitário da
Universidade Federal da Grande Dourados - HU-UFGD, conforme a
seguir:

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

1.1. ENFERMEIRO 101º Janne Mila Docio Lima
2. A candidata relacionada neste edital deverá comparecer:
2.1. No dia 29/03, das 8h às 11h, conforme agendamento

enviado por e-mail, ao Auditório do HU-UFGD, localizado na Rua
Ivo Alves da Rocha, 558, Altos do Indaiá - Dourados/MS, 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 30/03, às 8h, conforme agendamento, ao La-
boratório do Hospital HU-UFGD, para realização da Coleta de San-
gue.

2.3. No dia 31/03, das 13h às 17h, conforme agendamento,
ao Ambulatório do HU-UFGD, para realização do Exame Admis-
sional.

2.4. No dia 03/04, às 8h, ao Auditório do HU-UFGD, 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 da candidata nas datas e horários acima de-
finidos ou a não apresentação de qualquer um dos documentos exi-
gidos para a contratação implicará na exclusão da candidata do pre-
sente concurso público.

KLEBER DE MELO MORAIS

EDITAL Nº 97, DE 21 DE MARÇO DE 2017
CONCURSO PÚBLICO Nº 7/2014 - 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 7/2014, 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. MÉDICO - PSIQUIATRIA 11º Thadeu Francisco Re-
zende Lima Teixeira;

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

2.1. No dia 27/03, das 8h às 17h, 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.
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 28/03, conforme agendamento, ao local indicado
no dia da entrega dos documentos citados no item anterior, para
realização da Coleta de Sangue.

2.3. No dia 31/03, 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 Ad-
missional.

2.4. No dia 03/04, 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 103, DE 21 DE MARÇO DE 2017
CONCURSO PÚBLICO Nº 8/2013 - EBSERH/HU-UFGD

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 8/2013, visando ao
preenchimento de vagas, com lotação no Hospital Universitário da
Universidade Federal da Grande Dourados - HU-UFGD, conforme a
seguir:

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

1.1. FARMACÊUTICO 24º Magda Laise Oliveira
2. A candidata relacionada neste edital deverá comparecer:
2.1. No dia 29/03, das 8h às 11h, conforme agendamento

enviado por e-mail, ao Auditório do HU-UFGD, localizado na Rua
Ivo Alves da Rocha, 558, Altos do Indaiá - Dourados/MS, 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 30/03, às 8h, conforme agendamento, ao La-
boratório do Hospital HU-UFGD, para realização da Coleta de San-
gue.

2.3. No dia 31/03, das 13h às 17h, conforme agendamento,
ao Ambulatório do HU-UFGD, para realização do Exame Admis-
sional.

2.4. No dia 03/04, às 8h, ao Auditório do HU-UFGD, 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 da candidata nas datas e horários acima de-
finidos ou a não apresentação de qualquer um dos documentos exi-
gidos para a contratação implicará na exclusão da candidata do pre-
sente concurso público.

KLEBER DE MELO MORAIS

EBSERH - FILIAL HOSPITAL UNIVERSITÁRIO
DE JUIZ DE FORA

EXTRATO DE CONTRATO Nº 5/2017 - UASG 155903

Nº Processo: 23765002087201689.
PREGÃO SISPP Nº 105/2016. Contratante: EMPRESA BRASILEI-
RA DE SERVICOS -HOSPITALARES - EBSERH. CNPJ Contra-
tado: 00810852000144. Contratado : OXIGAS RESIDUOS ESPE-
CIAIS LTDA - -EPP. Objeto: Serviços de coleta, transporte, tra-
tamento e disposição final de resíduos de serviços de saúde (RSS).
Fundamento Legal: Lei 8.666/1993. Vigência: 11/03/2017 a
10/03/2018. Valor Total: R$225.888,00. Fonte: 6153000400 -
2017NE800171. Data de Assinatura: 20/02/2017.

(SICON - 21/03/2017) 155903-26443-2017NE800219

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 3/2017 - UASG 150231

Número do Contrato: 00006/2016, subrogado pelaUASG: 150231 -
HOSPITAL UNIVERSITÁRIO.
Nº Processo: 23765000256201646.
PREGÃO SISPP Nº 31/2015. Contratante: UNIVERSIDADE FE-
DERAL DE JUIZ DE -FORA UFJF. CNPJ Contratado:
71208516000174. Contratado : ALGAR TELECOM S/A -.Objeto:
Prorrogação do prazo de vigência por 12 (doze) meses. Os valores
dos serviços, objeto deste contrato, não sofrerão reajuste. Fundamento
Legal: Lei 8666/93 . Vigência: 14/01/2017 a 13/01/2018. Valor Total:
R$379.184,73. Fonte: 6153000300 - 2017NE800028. Data de As-
sinatura: 11/01/2017.

(SICON - 21/03/2017) 155903-26443-2017NE800219

eliete.melo
Realce




