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2.1 Nos dias 01/07/2019, às 8h conforme agendamento enviado por e-mail, à
Divisão de Gestão de Pessoas, Primeira Av. S/N Setor Leste Universitário, Goiânia/GO, para
apresentação da habilitação específica dos requisitos do cargos (original/cópia); entrega de
currículo, dos documentos necessários para sua contratação (original e cópia) e do
formulário 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. Nos dias 01/07/2019, das 9h às 11h, mediante agendamento prévio, o
candidato deverá comparecer em jejum de, no mínimo, 12 horas, cópia do RG e
comprovante de residência, para realização da Coleta de Sangue.

2.3. Nos dias 03/07/2019, das 8h às 12h, mediante agendamento prévio, o
candidato será submetido a exames médico admissional, munido de seu CARTÃO DE
VACINA (original e cópia).

2.4. No dia 04/07/2019, das 8h às 17h, à Divisão de Gestão de Pessoas,
Primeira Av. S/N Setor Leste Universitário, Goiânia/GO, para entrega do Atestado de Saúde
Ocupacional - ASO, 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.

OSWALDO DE JESUS FERREIRA

EDITAL Nº 155, DE 27 DE JUNHO DE 2019
CONCURSO PÚBLICO Nº 4/2016 - EBSERH/HUL-UFS

CONVOCAÇÃO DE CANDIDATA

O Presidente da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares - EBSERH, no uso
de suas atribuições legais, torna pública a convocação dos aprovados no Concurso Público
nº 04/2016, visando ao preenchimento de vagas, excepcionalmente, na Maternidade
Climério de Oliveira da Universidade Federal da Bahia - MCO-UFBA, conforme a seguir:

1. Relação de candidato convocado, conforme ordem de classificação:
1.1. ADVOGADO 3º Tâmara Carla dos Santos Lima;
2. A candidata relacionada neste edital deverá comparecer:
2.1. No dia 22/07, das 08h às 12h, conforme agendamento, à Maternidade

Climério de Oliveira, localizada na Rua do Limoeiro, 137 - Nazaré, Salvador/BA, 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: 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. Deverá ser entregue declaração de ACEITE quanto a sua contratação com
lotação na MCO-UFBA.

2.2. No dia 25/07, das 09h às 12h, ao Serviço de Saúde Ocupacional e
Segurança do Trabalho da Maternidade, em jejum de 10 horas para realização da coleta de
sangue.

2.3. No dia 29/07, das 09h às 12h, conforme agendamento, ao Serviço de
Saúde Ocupacional e Segurança do Trabalho da Maternidade para realização do Exame
Admissional; e, em seguida, ao Setor de Gestão de Pessoas para entrega do Atestado de
Saúde Ocupacional.

2.4. No dia 01/08, a partir das 8h, 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 desistência da candidata nesta convocação implicará na permanência, na
mesma classificação, no cadastro reserva do concurso 04/2016 do Hospital Universitário de
Lagarto - HUL-UFS.

OSWALDO DE JESUS FERREIRA

EDITAL Nº 138, DE 27 DE JUNHO DE 2019
CONCURSO PÚBLICO Nº 5/2016 - EBSERH/HUJB-UFCG

CONVOCAÇÃO DE CANDIDATO

O Presidente da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares - EBSERH, no uso
de suas atribuições legais, torna pública a convocação dos aprovados no Concurso Público
nº 05/2016, visando ao preenchimento de vagas, excepcionalmente, no Hospital das
Clínicas da Universidade Federal de Pernambuco - HC-UFPE, conforme a seguir:

1. Relação de candidato convocado, conforme ordem de classificação:
1.1. ADVOGADO 5º Givaldo Santos da Costa;
2. O candidato relacionado neste edital deverá comparecer:
2.1. No dia 22/07, das 8h às 12h, ao Hospital das Clínicas - HC-UFPE, Avenida

Prof. Moraes Rego, s/n - CDU, Recife/PE - Bloco B, 3º andar, 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: 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. Deverá ser entregue declaração de ACEITE quanto a sua contratação com
lotação no HC-UFPE.

2.2. Após a entrega dos documentos listados acima o candidato será
encaminhado para Coleta de Sangue, devendo estar em jejum de no mínimo 10 (dez)
horas.

2.3. No dia 29/07, das 7h às 16h, ao Serviço de Saúde Ocupacional e Segurança
do Trabalho - SOST, localizado no 8º andar do HC-UFPE, para realização do Exame
Admissional.

2.4. No dia 01/08, a partir das 8h, à Unidade de Desenvolvimento de Pessoas
do HC-UFPE, 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 desistência do candidato nesta convocação implicará na permanência, na
mesma classificação, no cadastro reserva do concurso 05/2016 do Hospital Universitário
Júlio Bandeira da Universidade Federal de Campina Grande - HUJB-UFCG.

OSWALDO DE JESUS FERREIRA

EDITAL Nº 164, DE 27 DE JUNHO DE 2019
CONCURSO PÚBLICO Nº 1/2016 - EBSERH/CHU-UFPA

CONVOCAÇÃO DE CANDIDATOS

O Presidente da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares - EBSERH, no uso
de suas atribuições legais, torna pública a convocação dos aprovados no Concurso Público
nº 01/2016, visando ao preenchimento de vagas, excepcionalmente, no Hospital
Universitário da Universidade Federal do Maranhão - HU-UFMA, conforme a seguir:

1. Relação de candidatos convocados, conforme ordem de classificação:
1.1. ADVOGADO 8º Lais Depra Martins; 9º Juliana Martins Sousa Enéas;
2. Os candidatos relacionados neste edital deverão comparecer:

2.1. No dia 22/07, das 8h às 17h, conforme agendamento enviado por e-mail,
à Divisão de Gestão de Pessoas do Hospital Universitário da Universidade Federal do
Maranhão - Unidade Materno Infantil - 2° Andar, 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. Deverá ser entregue declaração de ACEITE quanto a sua contratação com
lotação no HU-UFMA.

2.2. No dia 25/07, das 8h às 9h, ao Serviço de Análises Clínicas do Hospital
Universitário do Maranhão - HU-UFMA, Travessa dos Currupiras, 47 - Centro - São Luís -
MA, para realização da coleta de sangue.

2.3. No dia 29/07, das 14h às 18h, à Divisão de Gestão de Pessoas (Serviço de
Saúde Ocupacional) do Hospital - Unidade Materno Infantil - 2° Andar, para realização do
Exame Admissional, para realização do Exame Admissional.

2.4. No dia 01/08, das 8h às 17h, à Sala de Treinamento UDP - Cobertura do
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 desistência do candidato nesta convocação implicará na permanência, na
mesma classificação, no cadastro reserva do concurso nº 01/2016 Complexo Hospitalar da
Universidade Federal do Pará - CHU-UFPA.

OSWALDO DE JESUS FERREIRA

EDITAL Nº 155, DE 27 DE JUNHO DE 2019
CONCURSO PÚBLICO Nº 2/2016 - EBSERH/HUAC-UFCG

CONVOCAÇÃO DE CANDIDATOS

O Presidente da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares - EBSERH, no uso
de suas atribuições legais, torna pública a convocação dos aprovados no Concurso Público
nº 2/2016, 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 candidatos convocados, conforme ordem de classificação:
1.1. ADVOGADO 5º Islander Fernandes De Andrade;
2. Os candidatos relacionados neste edital deverão comparecer:
2.1. No dia 22/07/2019 das 8:00h às 12:00h, no endereço: Divisão de Gestão de

Pessoas do Hospital Universitário Ana Bezerra (Anexo da Administração) - Avenida Rio
Branco, nº 588 - Santa Cruz-RN, mediante agendamento a ser comunicado por e-mail por
parte da Divisão de Gestão de Pessoas do HUAB, 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: 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. Deverá ser entregue declaração de ACEITE quanto a sua contratação com
lotação no HUAB-UFRN.

2.2. No dia 25/07/2019, das 7:30 as 9h no Laboratório do Hospital Universitário
Ana Bezerra (Anexo Miguel Lula de Farias) - Avenida Rio Branco, Santa Cruz - RN, para
realização da coleta de sangue, mediante agendamento. O candidato deverá apresentar
cópia do RG e do comprovante de residência.

2.3. No dia 29/07/2019, das 08:30h às 11:30h e das 13:30 às 16:30h, Divisão de
Gestão de Pessoas do Hospital Universitário Ana Bezerra (Anexo da Administração) -
Avenida Rio Branco, nº 588 - Santa Cruz-RN, para realização do Exame Admissional e
emissão do Atestado de Saúde Ocupacional - ASO, mediante agendamento.

1.4. No dia 01/08/2019, das 08h às 17h, na Administração do HUAB (anexo) -
Divisão de Gestão de Pessoas do Hospital Universitário Ana Bezerra - Avenida Rio Branco,

nº 588 - Santa Cruz-RN, 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 desistência do candidato nesta convocação implicará na permanência, na
mesma classificação, no cadastro reserva do concurso nº 02/2016 do Hospital Universitário
Alcides Carneiro - HUAC - UFCG.

OSWALDO DE JESUS FERREIRA

EDITAL Nº 122, DE 27 DE JUNHO DE 2019
CONCURSO PÚBLICO Nº 6/2016 - EBSERH/HU-UFSC

CONVOCAÇÃO DE CANDIDATOS

O Presidente da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares - EBSERH, no uso
de suas atribuições legais, torna pública a convocação dos aprovados no Concurso Público
nº 06/2016, visando ao preenchimento de vagas, excepcionalmente, no Hospital Escola da
Universidade Federal de São Carlos - HU-UFSCar, conforme a seguir:

1. Relação de candidato convocado, conforme ordem de classificação:
1.1. ADVOGADO 6º Joao Claudio Righetto Moreira;
2. O candidato relacionado neste edital deverá comparecer:
2.1. No dia 22/07, 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 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. Deverá ser entregue declaração de ACEITE quanto a sua contratação com
lotação no HU-UFSCar.

2.2. No dia 25/07, das 8h às 12h, ao Laboratório Clínico do HU-UFSCar, para
realização da coleta de sangue, conforme horário de chegada;

2.3. No dia 29/07, das 7h às 12h, na Unidade de Radiologia do HU-UFSCar, para
entrega dos resultados e realização do Exame Admissional.

2.4. No dia 01/08, a partir das 8h, na área administrativa do HU-UFSCar, 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 do candidato nesta convocação implicará na permanência, na
mesma classificação, no cadastro reserva do concurso 06/2016 do Hospital Universitário da
Universidade Federal de Santa Catarina - HU-UFSC.

OSWALDO DE JESUS FERREIRA

EDITAL Nº 102, DE 27 DE JUNHO DE 2019
CONCURSO PÚBLICO Nº 7/2016 - EBSERH/HUAP-UFF

CONVOCAÇÃO DE CANDIDATOS

O Presidente da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares - EBSERH, no uso
de suas atribuições legais, torna pública a convocação dos aprovados Concurso Público nº
7/2016, visando ao preenchimento de vagas, com lotação no no Hospital Universitário da
Universidade Federal de Juiz de Fora - HU-UFJF, conforme a seguir:
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