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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 02/04, 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.

KLEBER DE MELO MORAIS

EDITAL Nº 419, DE 16 DE FEVEREIRO DE 2018
CONCURSO PÚBLICO Nº 9/2015

EBSERH/HUWC/MEAC/UFC CONVOCAÇÃO DE
C A N D I D ATO S

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 9/2015, visando
ao preenchimento de vagas, com lotação no Hospital Universitário
Walter Cantídio da Universidade Federal do Ceará - HUWC-UFC e
na Maternidade Escola Assis Chateaubriand-MEAC-UFC, conforme a
seguir:

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

1.1. ENFERMEIRO - CARDIOLOGIA - PERFUSIONISTA
4º Rodrigo Azevedo Ribeiro; 5º José Vilmar Gomes;

1.2. MÉDICO - CIRURGIA PEDIÁTRICA 2º Rocino
Marinho de Oliveira Neto;

1.3. MÉDICO - HEMODINÂMICA E CARDIOLOGIA
INTERVENCIONISTA 1º Breno de Alencar Araripe Falcão; 2º
Gentil Barreira de Aguiar Filho;

1.4. MÉDICO - NEUROFISIOLOGIA CLÍNICA 1º Claudia
Carvalho Mendes Schiavon; 2º Samir Câmara Magalhães;

2. Os candidatos relacionados neste edital deverão
comparecer:

2.1. No dia 21/02, das 9h às 11h30 e das 13h às 16h30,
conforme agendamento enviado por e-mail, à Sala da Recepção de
Documentos da Unidade de Pesquisa Clínica, situada à Rua Coronel
Nunes de Melo, s/n, Rodolfo Teófilo, Fortaleza - CE, ao lado da
Maternidade Escola Assis Chateaubriand (MEAC), 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 22 e 23/02, 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. Nos dias 22,23 e 26/02, das 8h às 12h e das 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 05/03, das 8h às 12h e das 13h às 17h, à Sala C
da Biblioteca, localizada no 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 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.

KLEBER DE MELO MORAIS

EDITAL Nº 108, DE 16 DE FEVEREIRO DE 2018
CONCURSO PÚBLICO Nº 3/2014 - 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 dos aprovados no Concurso Público nº 3/2014, visando
ao preenchimento de vagas, com lotação no Maternidade Climério de
Oliveira da Universidade Federal da Bahia - MCO-UFBA, conforme
a seguir:

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

1.1. ANALISTA ADMINISTRATIVO -
ADMINISTRAÇÃO 9º Karolina Freitas Andrade; 10º Paulo Roberto
Aziz Yokoshiro;

1.2. CIRURGIÃO - DENTISTA 1º Vinicius Da Costa
Vi e i r a ;

1.3. ENFERMEIRO - SAÚDE DA MULHER -
OBSTETRÍCIA 28º Ariana Novais Gomes; 29º Anisia Araujo De
Oliveira;

1.4. MÉDICO - CARDIOLOGIA 3º Rebecca Reis Silva
Franca;

1.5. MÉDICO - CIRURGIA GERAL 4º Diego De Oliveira
E Almeida Silva;

1.6. MÉDICO - CLÍNICA MÉDICA 3º Cristina Brasileiro
Silva;

1.7. TERAPEUTA OCUPACIONAL 4º Aline Nunes Silva;
2. Os candidatos relacionados neste edital deverão

comparecer:
2.1 No dia 23/02, das 08h às 13h, 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. 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 26/02 das 07h às 10h, por ordem de chegada, 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 01/03, das 07h 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 05/03, das 08h às 12h e das 13h às 17h, 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 dos candidatos nas datas e horários acima
definidos ou a não apresentação de qualquer um dos documentos
exigidos para a contratação implicará na exclusão dos candidatos do
presente concurso público.

KLEBER DE MELO MORAIS

EDITAL Nº 418, DE 15 DE FEVEREIRO DE 2018
CONCURSO PÚBLICO Nº 9/2015 - EBSERH/HUAB-UFRN

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 9/2015,
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 candidata convocada, conforme ordem de
classificação:

1.1. MÉDICO - MASTOLOGIA 2º Betina Menezes de
Albuquerque Marques;

2. A candidata relacionada neste edital deverá
comparecer:

2.1. No dia 28/02/2018, das 8:00h às 14:00h, no endereço:
Divisão de Gestão de Pessoas do Hospital Universitário Ana Bezerra
(Anexo da Administração) - Rua Passos de Miranda, nº 4 - 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 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
efetuada por procuração registrada em cartório.

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

2.2. No dia 28/02/2018, das 7:30h às 9:00h, no Laboratório
do Hospital Universitário Ana Bezerra - Praça Tequinha Farias,
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 01/03/2018, 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) - Rua Passos de Miranda, nº
4 - Santa Cruz-RN, para realização do Exame Admissional e
emissão do Atestado de Saúde Ocupacional - ASO, mediante
agendamento.

2.4. Nos dias 05/03 e 06/03/0218, das 8:00h às 17:00h, na
Administração do HUAB (anexo) - Divisão de Gestão de Pessoas do
Hospital Universitário Ana Bezerra - Rua Passos de Miranda, nº 4 -

Santa Cruz-RN, para conhecimento dos horários de trabalho,
entrega da Carteira de Trabalho e Previdência Social, Atividades de
Integração e assinatura do Contrato de Trabalho.

3. A ausência da candidata nas datas e horários acima
definidos ou a não apresentação de qualquer um dos documentos
exigidos para a contratação, como também o não cumprimento das
exigências estabelecidas neste edital e no edital normativo do
concurso público, implicará na exclusão em caráter irrevogável e
irretratável da candidata do presente concurso público.

4. Fica estabelecida a data de contratação em 05/03/2018.

KLEBER DE MELO MORAIS

EDITAL Nº 421, DE 16 DE FEVEREIRO DE 2018
CONCURSO PÚBLICO Nº 9/2015 EBSERH/HULW UFPB

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 9/2015, visando
ao preenchimento de vagas, com lotação no Hospital Universitário
Lauro Wanderley da Universidade Federal da Paraíba - HULW-
UFPB, conforme a seguir:

1. Relação de candidata convocada, conforme ordem de
classificação:

1.1. ENFERMEIRO - VIGILANCIA 2º Lecidamia Cristina
Leite Damascena;

2. A candidata relacionada neste edital deverá comparecer:
2.1. Nos dias 22 e 23/02, das 8h às 11h e das 13h às 16h, ao

Auditório Lindemberg Farias do Hospital Universitário Lauro
Wanderley da Universidade Federal da Paraíba - HULW/UFPB,
Campus I, S/N - Cidade Universitária - João Pessoa-PB, 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 23 e 26/02, das 8h às 12h, ao Laboratório de
Análises Clínicas, situado no Ambulatório do Hospital, para
realização da Coleta de Sangue.

2.3. No dia 26/02, das 8h às 12h e no dia 27/02, das 8h às
12h e das 13h às 16h, ao Serviço de Saúde Ocupacional e Segurança
do Trabalho - SOST, situado no Ambulatório do Hospital, para
realização do Exame Admissional e ao Auditório Lindemberg Farias
para apresentação do Atestado de Saúde Ocupacional - ASO.

2.4. No dia 01/03, das 8h às 16h, ao Auditório Lindemberg
Farias, 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 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.

KLEBER DE MELO MORAIS

EDITAL Nº 422, DE 16 DE FEVEREIRO DE 2018
CONCURSO PÚBLICO Nº 9/2015 EBSERH/HC UFTM

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
9/2015, visando ao preenchimento de vagas, com lotação no
Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Triângulo Mineiro
- HC-UFTM, conforme a seguir:

1. Relação de candidata convocada, conforme ordem de
classificação:

1.1. MÉDICO - GERIATRIA 1º Valéria Maria de Azeredo
Passos;

2. A candidata relacionada neste edital deverá
comparecer:

2.1. No dia 26/02, das 8h às 17h, conforme agendamento
enviado por e-mail, à Divisão de Gestão de Pessoas - Rua
Dominicanos, 129 - Bairro Abadia, Uberaba - MG, 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 27/02, das 8h às 10h, conforme agendamento,
à Divisão de Gestão de Pessoas - Unidade de Saúde Ocupacional
e Segurança do Trabalho - DivGP-USOST, Praça Doutor Thomáz
Ulhoa, 532, para realização da Coleta de Sangue.

2.3. No dia 28/02, das 8h às 17h, à Divisão de Gestão de
Pessoas - Unidade de Saúde Ocupacional e Segurança do Trabalho
- DivGP-USOST, para realização do Exame Admissional.

2.4. No dia 28/02, das 8h às 17h, à Divisão de Gestão de
Pessoas, Rua Dominicanos, 129 - Bairro Abadia, para entrega do
Atestado de Saúde Ocupacional - ASO.

2.5. No dia 02/04, a partir das 8h, à Divisão de Gestão de
Pessoas, 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 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.

KLEBER DE MELO MORAIS

eliete.melo
Realce
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