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b) não aceitar assumir a vaga, sendo excluído da listagem
regional, continuando a figurar nas listagens prioritária, secundárias e
nacional.

c) não aceitar assumir a vaga e desistir do concurso,
mediante assinatura do termo de desistência definitiva,
disponibilizado no site: http://www.ebserh.gov.br/web/portal-
ebserh/nacional-concurso-n-01/2018, isso implicará na exclusão do
candidato do presente concurso público.

ARNALDO CORREIA DE MEDEIROS

EDITAL Nº 74, DE 23 DE OUTUBRO DE 2018
CONCURSO PÚBLICO Nº 1/2018 - EBSERH/HUB-UNB

CONVOCAÇÃO DE CANDIDATOS

O Presidente da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares
- EBSERH, no uso de suas atribuições legais, torna pública a
convocação de aprovados(as) no Concurso Público nº 001/2018,
visando ao preenchimento de vagas, com lotação no HUB-UnB -
Hospital Universitário da Universidade de Brasília, conforme a
seguir:

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

1.1. ASSISTENTE ADMINISTRATIVO - Ampla: 8º
FLAVIA MENDONCA MARTINS 12º PAULA WAGNER GROSSI

1.2. MÉDICO / ANESTESIOLOGIA - Ampla: 3º
EMANUEL FREITAS CARDOSO

1.3. MÉDICO RADIOTERAPIA - Ampla: 1º RICARDO DE
ALENCAR VILELA

1.4. TÉCNICO EM ENFERMAGEM - Ampla: 4º
SAMELLA DE FIGUEIREDO SACRAMENTO

2. Os(as) candidatos relacionados(as) neste edital deverão
comparecer:

2.1. No dia 26/10/2018, das 08h às 12h, conforme
agendamento enviado por e-mail ao seguinte endereço: 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/cópia): entrega de
currículo, dos documentos necessários para sua contratação (original
e cópia) e comprovante de preenchimento do formulário online de
dados cadastrais do CadastroWeb; impressão da consulta de situação
regular dos dados de qualificação cadastral on-line do E-Social feita
no site: http://portal.esocial.gov.br/institucional/consulta-qualificacao-
cadastral.

2.1.1 A apresentação dos documentos poderá ser efetuada
por procuração registrada em cartório

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

2.2 No dia 29/10/2018, 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 31/10/2018, 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 01/11/2018, ao HUB, 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
definidos ou a não apresentação de qualquer um dos documentos
exigidos para a contratação implicará na exclusão do candidato do
presente concurso público.

ARNALDO CORREIA DE MEDEIROS

EDITAL Nº 75, DE 23 DE OUTUBRO DE 2018
CONCURSO PÚBLICO Nº 1/2018-EBSERH/MCO-UFBA

CONVOCAÇÃO DE CANDIDATOS

O Presidente da Empresa Brasileira de Serviços
Hospitalares - EBSERH, no uso de suas atribuições legais, torna
pública a convocação de aprovados(as) no Concurso Público nº
001/2018, visando ao preenchimento de vagas, com lotação no
MCO-UFBA - Maternidade Climério de Oliveira da Universidade
Federal da Bahia, conforme a seguir:

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

1.1. MÉDICO / NEONATOLOGIA - Ampla: 1º MAISA
DAMASCENO SILVA 2º ANA LUISA VILAS BOAS

2. Os(as) candidatos relacionados(as) neste edital deverão
comparecer:

2.1 No dia 25/10, das 08h às 12h, conforme agendamento
enviado por e-mail ao seguinte endereço: Maternidade Climério de
Oliveira, localizada na Rua do Limoeiro, 137 - Nazaré,
Salvador/BA, para apresentação da habilitação específica dos
requisitos dos cargos (original/cópia): entrega de currículo, dos
documentos necessários para sua contratação (original e cópia) e
comprovante de preenchimento do formulário online de dados
cadastrais do CadastroWeb; impressão da consulta de situação
regular dos dados de qualificação cadastral on-line do E-Social
feita no site: http://portal.esocial.gov.br/institucional/consulta-
qualificacao-cadastral.

2.1.1 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 26/10, das 7h às 9h, ao Laboratório de
Análises Clínicas, situado no Ambulatório do Hospital, para
realização da Coleta de Sangue.

2.3. No dia 29/10, das 7:30h às 10h, ao Serviço de Saúde
Ocupacional e Segurança do Trabalho - SOST, situado na
Maternidade, para apresentação do Atestado de Saúde Ocupacional
- ASO.

2.4. No dia 01/11/2018, das 08h às 12h e das 13h às 17h,
à Maternidade, 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
definidos ou a não apresentação de qualquer um dos documentos
exigidos para a contratação implicará na exclusão do candidato do
presente concurso público.

ARNALDO CORREIA DE MEDEIROS

EDITAL Nº 110, DE 23 DE OUTUBRO DE 2018
CONCURSO PÚBLICO Nº 3/2016-EBSERH/HUGG-UNIRIO

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 3/2016,
visando ao preenchimento de vagas, com lotação no HOSPITAL
UNIVERSITÁRIO GAFFRÉE E GUINLE - HUGG - HUGG -
UNIRIO, conforme a seguir:

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

1.1. ADVOGADO 2º Germano Giovanni Correia Ferreira;
2. Os candidatos relacionados neste edital deverão

comparecer:
2.1. No dia 26/10, das 7h30 às 12h, conforme agendamento

prévio, ao HUGG-UNIRIO, localizado na Rua Mariz e Barros, 775,
Tijuca - Rio de Janeiro, Prédio da Direção, 2º andar, Divisão de
Gestão de Pessoas, 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; impressão da consulta de situação regular dos dados de
qualificação cadastral on-line do E-Social feita no site:
h t t p : / / p o r t a l . e s o c i a l . g o v. b r / i n s t i t u c i o n a l / c o n s u l t a - q u a l i f i c a c a o -
cadastral

2.1.1. A apresentação dos documentos poderá ser efetuada
por procuração registrada em cartório.

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

2.2. No dia 29/10, das 7h30 às 9h30, conforme agendamento,
ao HUGG-UNIRIO, para realização da coleta de sangue.

2.3. No dia 31/10, horário conforme agendamento, ao
HUGG-UNIRIO, para realização do Exame Admissional.

2.4. No dia 01/11, das 7h às 17h, ao Anfiteatro Geral do
HUGG-UNIRIO, 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
definidos ou a não apresentação de qualquer um dos documentos
exigidos para a contratação implicará na exclusão da candidata do
presente concurso público.

ARNALDO CORREIA DE MEDEIROS

EDITAL Nº 113, DE 23 DE OUTUBRO DE 2018
CONCURSO PÚBLICO Nº 2/2013-EBSERH/HU-UFMA

CONVOCAÇÃO DE CANDIDATO-SUB JUDICE

O Presidente em exercício da Empresa Brasileira de Serviços
Hospitalares - EBSERH, no uso de suas atribuições legais, torna
pública a convocação (Sub Judice) do Concurso Público nº 02/2013,
em cumprimento ao disposto no Processo nº 0001860-
83.2016.403.6134 da 1ª VARA FEDERAL DA 34ª SUBSEÇÃO
JUDICIÁRIA DE AMERICANA DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DO
ESTADO DE SÃO PAULO, do candidato SAULO GANEO, cargo
Engenheiro de Segurança do Trabalho, com lotação no Hospital
Universitário da Universidade Federal do Maranhão - HU-UFMA.

1. O candidato relacionado neste edital deverá comparecer:
2.1. No dia 29/10 das 8h30 às 17h, conforme agendamento

enviado por e-mail, no endereço Hospital Universitário da
Universidade Federal do Maranhão - Unidade Materno Infantil - 2°
Andar - Divisão de Gestão de Pessoas, endereço: Rua Silva Jardim,
Nº 215, Centro - São Luís - MA, 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 do
Cadastroweb, de dados cadastrais; impressão da consulta de situação
regular dos dados de qualificação cadastral on-line do E-Social feita
no site: http://portal.esocial.gov.br/institucional/consulta-qualificacao-
cadastral.

2.1.1. A apresentação dos documentos poderá ser efetuada
por procuração registrada em cartório.

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

2.2. No dia 30/10, das 9h às 11h, conforme agendamento, ao
Serviço de Análises Clínicas do Hospital Universitário do Maranhão
- HUUFMA, Travessa dos Currupiras, 47 - Centro - São Luís - MA,
para realização da coleta de sangue, conforme agendamento no
momento na entrega de documentos

2.2.1 O Teste Visual Ocupacional - TVO será realizado no
dia 30/10, no Centro de Referência em Oftalmologia do Hospital
Universitário do Maranhão - HUUFMA, mediante prévio
agendamento que ocorrerá no momento da apresentação e entrega dos
documentos exigidos no Anexo II do Edital regulador do Concurso.
Os candidatos deverão comparecer munidos de documento de
identificação com foto. O Teste Visual Ocupacional - TVO deverá ser
realizado para todo os cargos, com exceção do cargo de Médico.

2.3. No dia 31/10, das 8h às 17h, à Divisão de Gestão de
Pessoas (Serviço de Saúde Ocupacional) do Hospital Universitário da
Universidade Federal do Maranhão - Unidade Materno Infantil - 2°
Andar; Endereço: Rua Silva Jardim, Nº 215, Centro - São Luís - MA,
para realização do Exame Admissional, apenas aos candidatos que
apresentaram a documentação em conformidade com o edital
normativo.

2.4. No dia 01/11, das 8h às 17h, ao Hospital Universitário
da Universidade Federal do Maranhão - Unidade Materno Infantil -
Auditório Central - 4º andar; Endereço: Rua Silva Jardim, nº 215,
Centro - São Luís - MA, 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
definidos ou a não apresentação de qualquer um dos documentos
exigidos para a contratação implicará na exclusão do candidato do
presente concurso público

ARNALDO CORREIA DE MEDEIROS

EDITAL Nº 396, DE 23 DE OUTUBRO DE 2018
CONCURSO PÚBLICO Nº 13/2014-EBSERH/HUWC-UFC

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 13/2014,
visando ao preenchimento de vagas, com lotação no Hospital
Universitário Walter Cantídio da Universidade Federal do Ceará -
HUWC-UFC, conforme a seguir:

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

1.1. MÉDICO - DOR 4º Vicente De Paula Melo Filho;
1.2. TÉCNICO EM RADIOLOGIA 15º Joao Brigido

Honorio De Freitas Neto;
2. Os candidatos relacionados neste edital deverão

comparecer:
2.1. No dia 26/10/2018, das 10h às 11h, conforme

agendamento enviado por e-mail, à Divisão de Gestão de Pessoas do
Hospital Universitário Walter Cantídio, Rua Capitão Francisco Pedro,
nº 1290, Rodolfo Teófilo, Fortaleza, CE, 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 do CadastroWeb; impressão da
consulta de situação regular dos dados de qualificação cadastral on-
line do E-Social feita no site:
h t t p : / / p o r t a l . e s o c i a l . g o v. b r / i n s t i t u c i o n a l / c o n s u l t a - q u a l i f i c a c a o -
cadastral.

2.1.1. A apresentação dos documentos poderá ser efetuada
por procuração registrada em cartório.

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

2.2. No dia 29/10/2018, das 8h às 10h, ao Laboratório do
Hospital Universitário Walter Cantídio, portão de acesso em frente à
MEAC - Serviço de Diagnóstico por Imagem, para realização da
Coleta de Sangue, conforme agendamento.

2.3. No dia 30/10/2018, das 8h às 12h e 13h às 16h30,
conforme agendamento, à Unidade de Saúde Ocupacional e
Segurança do Trabalho do Complexo Hospitalar da UFC, Rua Costa
Mendes, nº 1609 - Sala 108, 1º andar, para realização do Exame
Admissional.

2.4. No dia 01/11/2018, das 8h às 12h e das 13h às 17h, à
Divisão de Gestão de Pessoas do Hospital Universitário Walter
Cantídio, Rua Capitão Francisco Pedro, nº 1290, Rodolfo Teófilo,
Fortaleza, CE, 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
definidos ou a não apresentação de qualquer um dos documentos
exigidos para a contratação implicará na exclusão do candidato do
presente concurso público.

ARNALDO CORREIA DE MEDEIROS
EBSERH - FILIAL HOSPITAL DE DOENÇAS

TROPICAIS DA UFTO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 12/2018 - UASG 155905

Nº Processo: 23761000601201843. Objeto: A escolha da proposta
mais vantajosa para a aquisição de MATERIAIS DE EXPEDIENTE,
conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste
Edital e seus anexos.. Total de Itens Licitados: 39. Edital: 24/10/2018
das 08h00 às 12h00 e das 14h00 às 17h59. Endereço: Rua Jose de
Brito Soares 1015 - St Anhanguera, - Araguaína/TO ou
w w w. c o m p r a s g o v e r n a m e n t a i s . g o v. b r / e d i t a l / 1 5 5 9 0 5 - 5 - 0 0 0 1 2 - 2 0 1 8 .
Entrega das Propostas: a partir de 24/10/2018 às 08h00 no site
www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 06/11/2018 às
09h00 no site www.comprasnet.gov.br. Informações Gerais.

THIAGO ALVES RIBEIRO
Agente de Licitação

(SIASGnet - 23/10/2018) 155905-26443-2018NE800014
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