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

2.1. No dia 20/02, 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 21/02, 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 22/02, 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 03/03, das 09h às 18h, ao Hospital Universitário
Onofre Lopes, Sala RUTE, 3º Andar do Prédio Administrativo, 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- 119, DE 15 DE FEVEREIRO DE 2017
CONCURSO PÚBLICO No- 8/2015 - EBSERH/HU-FURG

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 8/2015,
visando ao preenchimento de vagas, com lotação no Hospital Uni-
versitário Dr. Miguel Riet Corrêa Jr. da Universidade Federal do Rio
Grande - HU-FURG, conforme a seguir:

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

1.1. ASSISTENTE ADMINISTRATIVO (listagem específica
para pessoas com deficiência) 2º Mariane Coelho Amaral;

1.2. ENFERMEIRO (listagem específica para negros e par-
dos) 7º Cristiana Gomes De Araujo;

1.3. MÉDICO - OFTALMOLOGIA 1º Guilherme Barros
Zanotta;

1.4. TÉCNICO EM ENFERMAGEM 108º Alda Maria Pe-
droso Garcia; 109º Ana Paula Silva Da Rosa;

1.5. TÉCNICO EM INFORMÁTICA 5º Gabriela Todeschi-
ni;

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

2.1. No dia 22/02, as 8h30 na sala de reuniões da Su-
perintendência do Hospital Universitário, no quarto andar do prédio
administrativo, na rua Gal. Osório, esquina Gal. Canabarro, 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. Assim como a entrega das
carteiras de vacinação. A lista da documentação está disponível no
site 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 22/02, às 8h, no Laboratório do Hospital Uni-
versitário Dr. Miguel Riet Correa Jr., na rua General Canabarro, s/n°
- Centro - Rio Grande-RS, para realização da coleta de sangue.

2.3. No dia 24/02, no ambulatório do Hospital Universitário
Dr. Miguel Riet Correa Jr., na rua General Canabarro, s/n° - Centro -
Rio Grande/ RS, para realização do Exame Admissional.

2.4. No dia 02/03, os candidatos considerados aptos nos
exames de saúde e que tenham comprovado a titulação exigida para
a posse, sem que exista qualquer pendência, deverão comparecer às
08h, no Auditório da área acadêmica do Campus Saúde da FURG, no
endereço Rua Gen. Osório, s/n° - Centro - Rio Grande/ RS, 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- 256, DE 15 DE FEVEREIRO DE 2017
CONCURSO PÚBLICO No- 9/2015 - EBSERH/HC-UFPE

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 das
Clínicas da Universidade Federal de Pernambuco - HC-UFPE, con-
forme a seguir:

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

1.1. MÉDICO - MEDICINA INTENSIVA 10º Denis De Al-
buquerque Goncalves Do Santos; 11º Ingrid Vanessa De Sousa Pe-
reira; 12º Adriana Belo Lopes Dos Prazeres;

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

2.1. No dia 20/02, das 08:00 às 12:00, conforme agenda-
mento enviado por e-mail, no endereço Hospital das Clínicas, Ave-
nida Prof. Moraes Rego, s/n - CDU, Recife/PE - Sala de Treina-
mentos, para apresentação da habilitação específica dos requisitos dos
cargos (original e cópia); entrega de currículo, dos documentos ne-
cessários 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 21/02, das 7h às 10h, ao Laboratório do Hospital
das Clínicas, localizado no térreo do bloco D, para realização da
coleta de sangue, conforme agendamento;

2.3. Nos dias 22/02 e 23/02, das 8h às 12h ao Serviço de
Saúde Ocupacional e Segurança do Trabalho, localizado no 4º andar,
para realização do Exame Admissional.

2.4. Nos dias 22/02 e 23/02, das 8h às 17h, ao Divisão de
Gestão de Pessoas, localizado no térreo (Corredor Administrativo),
para entrega dos resultados dos exames admissionais.

2.5. Nos dias 06/03, das 8h às 17h, à Sala de Treinamentos
do HC-UFPE, Campus Universitário - UFPE, 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- 258, DE 14 DE FEVEREIRO DE 2017
CONCURSO PÚBLICO No- 09/2015 - EBSERH/HU-UFGD

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 09/2015,
visando ao preenchimento de vagas, com lotação no Hospital Uni-
versitário 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 12º Maria Barbosa da
Silva; 13º Rogerio Pacheco;

1.2. TÉCNICO EM ENFERMAGEM (listagem específica
para negros e pardos) 4º Kesia Carla dos Santos;

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

2.1. No dia 22/02, 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 23/02, às 8h, conforme agendamento, ao La-
boratório do Hospital HU-UFGD, para realização da Coleta de San-
gue.

2.3. No dia 24/02, das 13h às 17h, conforme agendamento,
ao Ambulatório do HU-UFGD, para realização do Exame Admis-
sional.

2.4. No dia 02/03, 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.

LAEDSON BEZERRA SILVA

EDITAL No- 259, DE 15 DE FEVEREIRO DE 2017
CONCURSO PÚBLICO No- 9/2015 - EBSERH/HUB-UNB

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 da Universidade de Brasília - HUB-UnB, conforme a se-
guir:

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

1.1. MÉDICO - ANESTESIOLOGIA 16º Daniel Lima Mu-
niz De Albuquerque; 17º Renato Victor Batista; 18º Maria Heloisa
Alves Dos Santos;

1.2. MÉDICO - CANCEROLOGIA CLÍNICA 1º Guilherme
Urano De Carvalho Machado;

1.3. MÉDICO - CARDIOLOGIA (listagem específica para
negros e pardos) 1º Nathalia Santos E Costa Lupatini Chrispim;

1.4. MÉDICO - CLÍNICA MÉDICA 31º Alexandre José Dos
Santos Silva; 32º Mariana Profírio França; 33º Monique Amaral De
Pretto; 34º Jordana De Melo Silva

1.5. MÉDICO - INFECTOLOGIA 4º Luciana Oliveira De
Medeiros;

1.6. MÉDICO - NEONATOLOGIA 5º Adriane Maria De
Paiva Sportitsch Linhares Soares;

2.1. Nos dias 21 e 22/02, das 8h às 17h, conforme agen-
damento enviado por e-mail, ao prédio da Administração do HUB -
Hospital Universitário de Brasília, SGAN 605 Av. L2 Norte, Bra-
sília/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 24/02, 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 02 e 03/03, 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
Admissional.

2.4. No dia 06/03, 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.

LAEDSON BEZERRA SILVA

EDITAL No- 265, DE 15 DE FEVEREIRO DE 2017
CONCURSO PÚBLICO No- 09/2015 - EBSERH/HU-UFMA

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 09/2015,
visando ao preenchimento de vagas, com lotação no Hospital Uni-
versitário da Universidade Federal do Maranhão - HU-UFMA, con-
forme a seguir:

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

1.1. ANALISTA ADMINISTRATIVO - ESTATÍSTICA 3º
José Dival Ferreira Aragão;

1.2. ANALISTA ADMINISTRATIVO - ESTATÍSTICA (lis-
tagem específica para negros e pardos) 1º Geisa Rodrigues Novais

1.3. MÉDICO - CARDIOLOGIA 7º Mario Jose De Carvalho
Reis Filho;

1.4. MÉDICO - CIRURGIA PEDIÁTRICA 6º Luiz Hen-
rique Duarte Ribeiro;

1.5. MÉDICO - CLÍNICA MÉDICA 4º Thayse Mayara Ara-
gao Siqueira; 5º Carlos Eduardo Everton Machado;

1.6. MÉDICO - INFECTOLOGIA PEDIÁTRICA 2º Val-
denia Costa Gonçalves;

1.7. MÉDICO - NEUROFISIOLOGIA CLÍNICA 3º Thiago
Oliveira Chaves;

1.8. MÉDICO - PEDIATRIA 3º Suely Margareth Pereira De
Castro; 4º Lenisse Estelle Abrantes Gonçalves Amorim;

1.9. MÉDICO - PEDIATRIA (listagem específica para ne-
gros e pardos) 1º Jennefer Guimaraes De Sousa;

1.10. MÉDICO - UROLOGIA 7º Wildebert Aires De Sou-
sa;

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

2.1. No dia 23/02, das 8:30h às 17h, conforme agendamento
enviado por e-mail, ao Hospital Universitário da Universidade Fe-
deral do Maranhão - Unidade Materno Infantil - 4° Andar - Auditório,
endereço: Rua Silva Jardim, No- 215, Centro - São Luís - MA, 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 24/02, das 9h às 11h ao Serviço de Análises
Clínicas do Hospital Universitário do Maranhão - HUUFMA, en-
dereço: 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. A Avaliação Oftalmológica será realizada nos dias
24/02, das 14h às 17h no Centro de Referência em Oftalmologia do
Hospital Universitário do Maranhão - HUUFMA, no endereço Rua
dos Prazeres, 81 - Centro - São Luís - MA, por ordem de chegada,
apenas aos candidatos que apresentaram a documentação em con-
formidade com o edital normativo. Os candidatos devem comparecer
munidos de documento de identificação com foto. A Avaliação Of-
talmológica deverá ser realizada para o cargo de Médico (todas as
especialidades).

2.3. No dia 02/03, das 8h às 16:30h, 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 06/03 das 8h às 17h, ao Hospital Universitário da
Universidade Federal do Maranhão - Unidade Presidente Dutra -
Auditório Central - 4º andar; Endereço: Rua Barão de Itapary, No- 227,
Centro - São Luís - MA, para conhecimento dos horários de trabalho;
assinatura 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

savana.dantas
Realce
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