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RETIFICAÇÕES

Na Publicação do DOU de 31/03/2016, Seção 3, Página 25,
Diretoria de Relações Internacionais; Extratos de Termos Aditivos;
Beneficiário(a): Rosemary Hoffmann Ribani; CPF: 567061899-87...
Onde se lê: Valor R$ DE:45.014,40 PARA: 49.912,40... Leia-se: Va-
lor R$ DE:54.392,60 PARA: 59.290,60...

Na Publicação do DOU de 31/03/2016, Seção 3, Página 25,
Diretoria de Relações Internacionais; Extrato de Termo Aditivo; Be-
neficiário(a): Lino Bittencourt Monteiro; CPF: 301672480-49... Onde
se lê: Valor R$ DE:33.889,76 PARA: 48.498,76... Leia-se: Valor R$
DE:65.900,16 PARA: 80.509,16...

EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS
H O S P I TA L A R E S

EDITAL Nº 46, DE 6 DE MAIO DE 2016
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 10/2013, visando ao
preenchimento de vagas, com lotação no Hospital Universitário Ge-
túlio Vargas da Universidade Federal do Amazonas - HUGV-Ufam,
conforme a seguir:

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

1.1. MÉDICO - CIRURGIA GERAL 14º Rubem Alves Da
Silve Neto; 15º Paulo Inacio Alves Ramos Diniz;

1.2. MÉDICO - MEDICINA INTENSIVA 4º Carlos Roberto
Rohenkohl Evangelista Santos;

1.3. MÉDICO - PSIQUIATRIA 5º Wagner Caldeira Mo-
reira;

1.4. NUTRICIONISTA 13º Patricia Da Silva Martins;
2. Os candidatos relacionados neste edital deverão compa-

recer:
2.1 No dia 23/05, das 08h às 12h e 13h às 16h, conforme

agendamento enviado por e-mail, ao auditório do prédio anexo
HUGV, localizado no 3º andar, na Rua Santos Dumont, nº 218,
esquina com a Av. Ayrão, Centro, Edifício Luiza Melo, Manaus/AM,
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 No dia 24/05, das 6h30 às 8h30, conforme agendamento,
ao Laboratório de Análises Clínicas do HUGV, endereço: Acesso via
Rua Afonso Pena, ao lado do Ambulatório Araújo Lima, para rea-
lização da Coleta de Sangue.

2.3 No dia 27/05, das 13h às 17h, ao Serviço de Saúde
Ocupacional e Segurança do Trabalho do HUGV, para realização do
Exame Admissional.

2.4 No dia 27/05, das 13h às 17h, ao auditório do prédio
anexo HUGV, para apresentação do Atestado de Saúde Ocupacional

2.5 No dia 01/06, das 8 às 17h, ao Auditório do prédio anexo
HUGV, 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.

NEWTON LIMA NETO

EDITAL Nº 57, DE 6 DE MAIO DE 2016
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 07/2013, visando ao
preenchimento de vagas, com lotação no 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 - ANESTESIOLOGIA 52º Cynthia Cristina
Bastia Vieira De Sousa; 53º Joyci Florida R Maciel

1.2. TÉCNICO EM ENFERMAGEM 261º Francileide Ci-
riaco Tavares

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

2.1. No dia 17/05, das 9h às 12h e 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 apresentação dos
documentos poderá ser efetuada por procuração registrada em car-
tório.

2.2. No dia 18/05, das 6h às 10h, por ordem de chegada, ao
Laboratório da MEJC, localizado no 1º andar do Anexo, para rea-
lização da coleta de sangue,

2.3. No dia 19/05, das 7h às 11h, SSOST da Maternidade,
para realização do Exame Admissional.

2.4. No dia 01/06, 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 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.

NEWTON LIMA NETO

EDITAL Nº 58, DE 6 DE MAIO DE 2016
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 07/2013, visando ao
preenchimento de vagas, excepcionalmente, 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 MÉDICO - ANESTESIOLOGIA 54º Urbano Fernandes
De Assuncao Junior; 55º Diego Nobrega Figueiredo; 56º Fabiola Baia
Fernandes De Araujo; 57º Luiz Carlos Torres Porpino; 58º Aline
Andrea De Oliveira; 59º Sostenes De Holanda Paiva; 60º Julianne
Borges Marinho.

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

2.1 No dia 12/05, das 8h às 17h, conforme agendamento
enviado por e-mail, à Divisão de Gestão de Pessoas do Hospital
(Anexo II da Administração), localizado na Rua Cosme Ferreira Mar-
ques, 337, Santa Cruz/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 apresentação dos
documentos poderá ser efetuada por procuração registrada em car-
tório.

2.1.1. Também deverá ser entregue declaração de ACEITE
quanto a sua contratação com lotação no HUAB.

2.2. No dia 12/05, das 8h às 10h, conforme agendamento, ao
Laboratório do Hospital, localizado na Praça Tequinha Farias, para
realização da coleta de sangue.

2.3. No dia 13/05, das 8h às 17h, à Divisão de Gestão de
Pessoas do HUAB, para realização do Exame Admissional; conhe-
cimento dos horários de trabalho; assinatura do contrato de trabalho e
da Carteira de Trabalho e Previdência Social; e atividades de in-
tegração

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 07/2013, da Maternidade Escola Ja-
nuário Cicco (MEJC-UFRN).

NEWTON LIMA NETO

EDITAL Nº 70, DE 6 DE MAIO DE 2016
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 UTI da
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 - CLÍNICA MÉDICA 16° José Humberto
Martins da Costa, 17º Isabel Diniz Herbster

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

2.1 No dia 17/05, das 9h às 12h e 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 apresentação dos
documentos poderá ser efetuada por procuração registrada em car-
tório.

2.1.1. Também deverá ser entregue declaração de ACEITE
quanto a sua contratação com lotação na MEJC.

2.2. No dia 18/05, das 6h às 10h, por ordem de chegada, ao
Laboratório da Maternidade, localizado no 1º andar do prédio anexo,
para realização da coleta de sangue;

2.3. No dia 19/05, das 7h às 11h, ao SSOST da Maternidade
(em frente ao ambulatório de ginecologia), para realização do Exame
Admissional.

2.4. No dia 01/06, 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 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.

NEWTON LIMA NETO

EDITAL Nº 71, DE 6 DE MAIO DE 2016
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 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. MÉDICO - PEDIATRIA 5º Natalia Azevedo Da Costa;
6º Daniel Carlos Da Rocha Gementi; 7º Karoline Viana Nobrega; 8º
Maria Inaldi De Mendonca Borges; 9º Geisa Menezes Chaves; 10º
Patricia Kelli Rocha Freire; 11º Mariana Veras Diniz Maia; 12º Van-
dete Marques De Medeiros Venancio; 13º Leonardo Cabral Caval-
cante;

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

2.1 No dia 12/05, das 8h às 17h, conforme agendamento
enviado por e-mail, à Divisão de Gestão de Pessoas do Hospital
(Anexo II da Administração), localizado na Rua Cosme Ferreira Mar-
ques, 337, Santa Cruz/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 apresentação dos
documentos poderá ser efetuada por procuração registrada em car-
tório.

2.1.1. Também deverá ser entregue declaração de ACEITE
quanto a sua contratação com lotação no HUAB.

2.2. No dia 12/05, das 8h às 10h, conforme agendamento, ao
Laboratório do Hospital, localizado na Praça Tequinha Farias, para
realização da coleta de sangue.

2.3. No dia 13/05, das 8h às 17h, à Divisão de Gestão de
Pessoas do HUAB, para realização do Exame Admissional; conhe-
cimento dos horários de trabalho; assinatura do contrato de trabalho e
da Carteira de Trabalho e Previdência Social; e atividades de in-
tegração

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
Onofre Lopes (HUOL-UFRN).

NEWTON LIMA NETO

EDITAL Nº 85, DE 6 DE MAIO DE 2016
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 11/2013, visando ao
preenchimento de vagas, com lotação no Hospital Universitário Júlio
Müller da Universidade Federal do Mato Grosso - HUJM-UFMT,
conforme a seguir:

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

1.1. ENFERMEIRO - ASSISTENCIAL 71º Flavia Lucia Ve-
nancio Mineo; 72º Natália Araujo De Almeida; 73º Lauren Logsdon;
74º Elaine Biazin Bellato;

1.2. FONOAUDIÓLOGO 4º Lygia Cristina Metello Alécio;
2. Os candidatos relacionados neste edital deverão compa-

recer:
2.1. No dia 25/05 das 07h às 09hs, comparecer, em jejum, ao

Serviço de Saúde Ocupacional (entrada pelos fundos) do Hospital
Universitário Júlio Müller, localizado na Rua Luís Philippe Pereira
Leite, s/n, Bairro Alvorada, Cuiabá/MT, para apresentação da ha-
bilitação específica dos requisitos dos cargos (original e cópia); en-
trega 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.eb-
serh.gov.br. A apresentação dos documentos poderá ser efetuada por
procuração registrada em cartório

2.2 Após a entrega dos documentos listados acima o can-
didato será encaminhado para coleta de sangue, em jejum de no
mínimo 10 (dez) horas.

2.3. No dia 30/05, das 13h às 15h, ao serviço de Saúde
Ocupacional do Hospital, para realização do Exame Admissional; e
apresentação do Atestado de Saúde Ocupacional - ASO.

2.4 No dia 01/06, das 8h às 12h, ao Hospital, 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.

NEWTON LIMA NETO

EDITAL No- 93, DE 6 DE MAIO DE 2016
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 02/2014, visando ao
preenchimento de vagas, com lotação no Hospital das Clínicas da
Universidade Federal de Pernambuco - HC-UFPE, conforme a se-
guir:

paulo.querino
Realce
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