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

1.1. ANALISTA ADMINISTRATIVO - CONTABILIDADE
4º Deocresio Cleber Dos Santos;

1.2. ANALISTA ADMINISTRATIVO - ECONOMIA 2º Ro-
drigo Donizetti De Souza;

1.3. ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 40º Mauro Cezar
De Souza Maia; 41º Wilian Lira Silva;

1.4. FARMACÊUTICO 21º Flavia Santos Araujo; 22º De-
bora Frossard Pasquali Yamamoto;

1.5. FISIOTERAPEUTA 23º Felipe De Souza Serenza;
1.6. MÉDICO - CIRURGIA GERAL 5º Carlos Fernando Rio

Lima Filho; 6º Janaina Franceschi; 7º Tatyanne Ferreira Da Silva;
1.7. MÉDICO - PNEUMOLOGIA 2º Fernando Seiji Ueno

Gil;
1.8. MÉDICO - PSIQUIATRIA 4º Adriana Linhares Fumes

Guardini;
1.9. TÉCNICO EM LABORATÓRIO DE PATOLOGIA CLÍ-

NICA 22º David Geovanni De Almeida Banhara;
1.10. TÉCNICO EM ENFERMAGEM 370º Natallia Maria

Martino.
2. Os candidatos relacionados neste edital deverão compa-

recer:
2.1. No dia 25/11, das 8h às 11h e das 13h às 16h, conforme

agendamento enviado por e-mail, ao Auditório do HU-UFGD, lo-
calizado na Rua Ivo Alves da Rocha, 558, Altos do Indaiá - Dou-
rados/MS, 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. Nos dias 28/11 e 29/11, às 8h, conforme agendamento,
ao Laboratório do Hospital HU-UFGD, para realização da Coleta de
Sangue.

2.3. Nos dias 29/11 e 30/11, das 7h às 11h, ao Ambulatório
do HU-UFGD, para realização do Exame Admissional.

2.4. No dia 01/12, 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 273, DE 11 DE NOVEMBRO DE 2016
CONCURSO PÚBLICO Nº 13/2014 - EBSERH/HC-UFPE

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 das Clínicas da
Universidade Federal de Pernambuco - HC-UFPE, conforme a se-
guir:

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

1.1. TÉCNICO EM ÓPTICA 2º Antonio Fernando Maximo
Da Silva;

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

2.1. Nos dias 21 a 23/11, das 08:00 às 17:00, conforme
agendamento enviado por e-mail, no endereço Hospital das Clínicas,
Avenida Prof. Moraes Rego, s/n - CDU, Recife/PE - Sala de Trei-
namentos, 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 22 a 24/11, das 7h às 10h, ao Laboratório do
Hospital das Clínicas, localizado no térreo do bloco D, para rea-
lização da coleta de sangue, conforme agendamento;

2.3. No dia 24 a 29/11/2016, das 8h às 12h ao Serviço de
Saúde Ocupacional e Segurança do Trabalho, localizado no 4º andar,
para realização do Exame Admissional.

2.4. No dia 24 a 29/11/2016, das 8h às 12h e das 14h às 17h,
ao Divisão de Gestão de Pessoas, localizado no térreo (Corredor
Administrativo), para entrega dos resultados dos exames admissio-
nais.

2.5. No dia 01/12, das 8h às 17h, ao Auditório do De-
partamento de Enfermagem, Campus Universitário - UFPE, 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 91, DE 14 DE NOVEMBRO DE 2016
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. CIRURGIÃO - DENTISTA - IMAGINOLOGIA DEN-
TO-MAXILO-FACIAL 2º Bianca Menezes Piccin;

1.2. MÉDICO - MEDICINA DO TRABALHO 6º Clara Ri-
beiro Machado;

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

2.1. Nos dias 21, 22 e 23/11, 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 (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 dis-
poníveis no site: www.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 23 e 24/11, 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 28 e 29/11, 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 01/12, 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 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 do candidato do pre-
sente concurso público.

KLEBER DE MELO MORAIS

EDITAL Nº 81, DE 14 DE NOVEMBRO DE 2016
CONCURSO PÚBLICO 06/2013 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, excepcionalmente, com lotação na Mater-
nidade Escola Januário Cicco da Universidade Federal do Rio Grande
do Norte - MEJC-UFRN, conforme a seguir:

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

1.1 ENGENHEIRO ELETRICISTA 5º Carlos Eduardo de
Carvalho e Souza

1.2 MÉDICO - CLÍNICA MÉDICA 19º Francisco Denis
Aragão de Souza; 20º Rodolfo Augusto Bacelar de Athayde

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

2.1. Nos dias 22 e 23/11, das 9h às 12h ou das 14h à 17h,
conforme agendamento enviado por e-mail, 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 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. Também deverá ser entregue declaração de ACEITE
quanto a sua contratação com lotação na MEJC.

2.2. Nos dias 23 a 25/11, das 6h às 10h, ao Laboratório da
MEJC, localizado no 1º andar do Anexo, para realização da coleta de
sangue,

2.3. Nos dias 28/11, das 9h às 12h ou das 13h às 15h, e 29
e 30/11, das 9h às 12h, ao SSOST da Maternidade, para realização do
Exame Admissional.

2.4. No dia 01/12, das 8h às 12h e das 13h às 15h, 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, implicará na permanência, na mesma classificação, no ca-
dastro reserva do concurso nº 06/2013 do Hospital Universitário Ono-
fre Lopes - HUOL-UFRN.

KLEBER DE MELO MORAIS

EDITAL Nº 85, DE 14 DE NOVEMBRO DE 2016
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 dos candidatos convocados, em ordem alfabé-
tica:

1.1. Médico - Endocrinologia e Metabologia JULIANO
COELHO DE OLIVEIRA ZAKIR; THOMAS ALVES DE SOUZA
LIMA;

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

2.1. Nos dias 21, 22 e 23/11, 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 (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 dis-
poníveis no site: www.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 23 e 24/11, 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 28 e 29/11, 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 01/12, 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 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 do candidato do pre-
sente concurso público.

KLEBER DE MELO MORAIS

EDITAL Nº 189, DE 14 DE NOVEMBRO DE 2016
CONCURSO PÚBLICO Nº 9/2015 - EBSERH/MEJC-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 9/2015, visando ao
preenchimento de vagas, com lotação na Maternidade Escola Januário
Cicco da Universidade Federal do Rio Grande do Norte - MEJC-
UFRN, conforme a seguir:

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

1.1. MÉDICO - ENDOSCOPIA GINECOLÓGICA 1º Ha-
roldo Adrian Gusmão De Macedo

1.2. MÉDICO - GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA 3º Aline
De Mello Pessoa Sousa; 4º Sthéphano Fernandes De Freitas

1.3. MÉDICO - PEDIATRIA 8º Vanessa Cristina Bezerra De
Medeiros Godeiro

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

2.1. Nos dias 22 e 23/11, das 9h às 12h ou das 14h à 17h,
conforme agendamento enviado por e-mail, 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 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. Nos dias 23 a 25/11, das 6h às 10h, ao Laboratório da
MEJC, localizado no 1º andar do Anexo, para realização da coleta de
sangue,

2.3. Nos dias 28/11, das 9h às 12h ou das 13h às 15h, e 29
e 30/11, das 9h às 12h, ao SSOST da Maternidade, para realização do
Exame Admissional.

2.4. No dia 01/12, das 8h às 12h e das 13h às 15h, 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.

KLEBER DE MELO MORAIS

EDITAL Nº 91, DE 14 DE NOVEMBRO DE 2016
CONCURSO PÚBLICO Nº 9/2014 - 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 9/2014, 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 candidatos convocados, conforme ordem de
classificação:

1.1. ANALISTA ADMINISTRATIVO - ADMINISTRAÇÃO
5º Elisabeth De Souza Andrade;

1.2. ENFERMEIRO - CARDIOLOGIA - PERFUSIONISTA
6º Andrea Araujo Bezerra;

paulo.querino
Realce
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