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3. A ausência da candidata nas datas e horários acima definidos ou a não

EDITAL Nº 410, DE 24 DE ABRIL DE 2019
CONCURSO PÚBLICO Nº 13/2014 - EBSERH/HUGD-UFGD
CONVOCAÇÃO DE CANDIDATOS

apresentação de qualquer um dos documentos exigidos para a contratação implicará na
exclusão da candidata do presente concurso público.

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 13/2014, visando ao preenchimento de vagas, com lotação no Hospital Universitário da
Universidade Federal da Grande Dourados - HUGD-UFGD, conforme a seguir:
1. Relação de candidatos convocados, conforme ordem de classificação:
1.1. ENFERMEIRO 128º Jessica De Fatima Gomes Pereira; 129º Renata Melo
Maroto; 130º Jairo Oliveira Dos Santos;
1.2. ENFERMEIRO (listagem específica para negros e pardos) 43º Ana Paula
Caetano Pereira;
1.3. ENFERMEIRO (listagem específica para pessoas com deficiência) 14º
Ronilson Reis Brito;
1.4. FÍSICO - FÍSICA MÉDICA - RADIODIAGNÓSTICO 1º Matheus Alvarez;
2. Os candidatos relacionados neste edital deverão comparecer:
2.1. No dia 29/04, das 8h às 11h, à Sala da Unidade de Administração de
Pessoal 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
(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. O cadastro deverá, obrigatoriamente, ser preenchido pelo site:
cadastro.ebserh.gov.br.
2.2. No dia 29/04, a partir das 8h, mediante agendamento, ao Laboratório do
HU-UFGD, para realização da Coleta de Sangue. O candidato deverá estar em jejum de, no
mínimo, 12 horas, com original e cópia do RG e comprovante de residência.
2.3. No dia 30/04, a partir das 8h, conforme agendamento, à Sala da Equipe de
Saúde Ocupacional e Segurança do Trabalho do HU-UFGD, para realização do Exame
Admissional, munido de seu Cartão de Vacina (original e cópia).
2.4. No dia 02/05, das 8h às 11h, ao Auditório do HU-UFGD, 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 411, DE 24 DE ABRIL DE 2019
CONCURSO PÚBLICO Nº 13/2014 - EBSERH/HC-UFMG
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 13/2014, visando ao preenchimento de vagas, com lotação no Hospital das Clínicas da
Universidade Federal de Minas Gerais - HC-UFMG, conforme a seguir:
1. Relação de candidatos convocados, conforme ordem de classificação:
1.1. ENFERMEIRO - HEMOTERAPIA 1º Leylane Porto Bittencourt; 2º Antonia
Costa De Souza; 3º Patricia Da Silva Luz;
2. Os candidatos relacionados neste edital deverão comparecer:
2.1. No dia 29/04, das 08h30 às 12h, conforme agendamento enviado por email, ao UAMAP. (Primeiro andar - ala norte, Hospital das Clínicas UFMG), para
apresentação da habilitação específica dos requisitos dos cargos (original e cópia); entrega
de currículo, dos documentos necessários para sua contratação (original e cópia),
Agendamento do Exame Admissional 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. O cadastro deverá, obrigatoriamente, ser preenchido pelo site:
cadastro.ebserh.gov.br
2.2. No dia 30/04, a partir das 7h, ao Setor de Coleta Laboratório Central, para
realização da coleta de sangue;
2.3. No dia 06/05 das 9h às 12h, em local a ser definido no dia 23/04, 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.
OSWALDO DE JESUS FERREIRA
EDITAL Nº 125, DE 24 DE ABRIL DE 2019
CONCURSO PÚBLICO Nº 1/2018 - EBSERH/HC-UFMG
CONVOCAÇÃO DE CANDIDATO

OSWALDO DE JESUS FERREIRA
EDITAL Nº 118, DE 24 DE ABRIL DE 2019
CONCURSO PÚBLICO Nº 1/2018 - EBSERH/ HU-UFGD
CONVOCAÇÃO DE CANDIDATOS

O Presidente da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares - EBSERH, no uso
de suas atribuições legais, torna pública a convocação de aprovado no Concurso Público nº
001/2018, visando ao preenchimento de vagas, com lotação no HC-UFMG - Hospital das
Clínicas da Universidade Federal de Minas Gerais, conforme a seguir:
1. Relação de candidato convocado, conforme ordem de classificação:
1.1. MÉDICO - CARDIOLOGIA - Ampla: 1º Fabio Valério dos Santos Modesto
2. O candidato relacionado neste edital deverá comparecer:
2.1. No dia 29/04/2019, de 8h às 12h, ao Hospital das Clínicas da Universidade
Federal de Minas Gerais - HC-UFMG, Av. Prof. Alfredo Balena, 110, Prédio Principal - 1°
Andar/Ala Norte, Bairro Santa Efigênia, Belo Horizonte/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 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-qualificação-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 30/04/2019, a partir das 7h, ao Setor de Coleta Laboratório Central,
para realização da Coleta de Sangue.
2.3. A realização do Exame Admissional será agendada no dia da entrega dos
documentos (29/04/2019).
2.4. No dia 06/05/2019, em local a ser definido no dia 29/04/2019, para
conhecimento dos horários de trabalho; assinatura de 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.

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 001/2018, visando ao preenchimento de vagas, com lotação no Hospital Universitário 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 (Listagem específica para Negros e Pardos)
PNP: 2º Luana Carvalho 3º Vani Aparecida Ferreira dos Anjos
1.2. TÉCNICO EM ENFERMAGEM - Ampla: 4º Simone Freire Valeriano, 5º Sueli
de Souza Delmondes, 6º Michelle Vasconcelos Bernardi, 7º Luciana Flores, 8º Joao Carlos
Barbosa de Alvarenga, 9º Rosangela dos Santos Martins, 10º Daniele Neves dos Santos
2. No dia 29/04/2019, das 8h às 11h, conforme agendamento enviado por email ao seguinte endereço: Rua Ivo Alves da Rocha, 558, Altos do Indaiá - Dourados/MS,
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 ESocial feita no site: http://portal.esocial.gov.br/institucional/consulta-qualificacaocadastral.
2.1. O 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 29/04/2019, a partir das 8h, ao Laboratório de Análises Clínicas,
situado no HU-UFGD, para realização da Coleta de Sangue.
2.3. No dia 30/04/2019, a partir das 8h, à Sala da Equipe de Saúde Ocupacional
e Segurança do Trabalho - SOST, situado no HU-UFGD, para realização do Exame
Admissional, munido(a) de seu CARTÃO DE VACINA (original e cópia)
2.4. No dia 02/05/2019, das 8h às 11h, ao Auditório do HU-UFGD 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 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.

OSWALDO DE JESUS FERREIRA
EDITAL Nº 95, DE 24 DE ABRIL DE 2019
CONCURSO PÚBLICO Nº 7/2016 - EBSERH/HUAP-UFF
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 07/2016 do Hospital Universitário Antonio Pedro (Niterói / RJ) - HUAP-UFF,
visando ao preenchimento de vagas, excepcionalmente, com lotação na Empresa
Brasileira de Serviços Hospitalares - EBSERH - SEDE, conforme a seguir:
1. Relação de candidata convocada, conforme ordem de classificação:
1.1. ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO 4º Ludmila Nascimento
Sousa;
2. A candidata relacionada neste edital deverá comparecer:
2.1. No dia 26/04, das 8h às 11h e das 14h às 16h, à EBSERH - SEDE,
localizada no Setor Comercial Sul - SCS, Quadra 09, Lote C Ed. Parque Cidade
Corporate, Bloco C - 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 do formulário de dados cadastrais.
A lista da documentação está disponível no site: www.ebserh.gov.br; 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 EBSERH - SEDE.
2.2. No dia 07/05, conforme agendamento, à EBSERH - SEDE, para realização
do Exame Admissional.
2.3. No dia 09/05, a partir das 9h, à EBSERH - SEDE, 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 da candidata nesta convocação implicará na permanência,
na mesma classificação, no cadastro reserva do concurso nº 07/2016, do Hospital
Universitário Antonio Pedro - HUAP-UFF.

OSWALDO DE JESUS FERREIRA
EDITAL Nº 413, DE 24 DE ABRIL DE 2019
CONCURSO PÚBLICO Nº 13/2014 - EBSERH/HUMAP-UFMS
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 13/2014, visando ao preenchimento de vagas, com lotação no Hospital
Universitário Maria Aparecida Pedrossian da Universidade Federal de Mato Grosso do
Sul - HUMAP-UFMS, conforme a seguir:
1. Relação de candidata convocada, conforme ordem de classificação:
1.1. MÉDICO - GERIATRIA 1º Rafaela Moreira Soares;
2. A candidata relacionada neste edital deverá comparecer:
2.1. No dia 29/04, a partir das 8h, conforme agendamento, à Divisão de
Gestão de Pessoas do Hospital Universitário Maria Aparecida Pedrossian, localizado na
Av. Senador Fellinto Muller, 355 - Vila Ipiranga, Campo Grande/MS, 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 30/04, das 7h30 às 08h30, conforme agendamento, ao
Laboratório do Hospital, para realização de exames laboratoriais.
2.3. No dia 02/05, a partir das 8h, conforme agendamento prévio, ao
Ambulatório Geral do Hospital para realização do Exame Admissional e entrega da
cópia da carteira de vacinação.
2.4. No dia 06/05, das 8h às 11h30 e das 13h às 16h, ao Hospital, para
conhecimento dos horários de trabalho; assinatura do contrato de trabalho e da
Carteira de Trabalho e Previdência Social; e atividades de integração.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico
http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo código 05302019042500079
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