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

1.1. ASSISTENTE SOCIAL 8º Patrícia Ferreira da Silva
Saito;

1.2. ENFERMEIRO 166º Valéria Reis Caldas;
1.3. MÉDICO - HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA 4º

André Neder Ramires Abdo;
1.4. MÉDICO - PSIQUIATRIA 6º Bernardo Banducci Rahe;

7º Andiara Mayer de Souza;
1.5. TÉCNICO EM LABORATÓRIO DE PATOLOGIA CLÍ-

NICA 12º Luiza Angelita Pereira de Souza;
2. Os candidatos relacionados neste edital deverão compa-

recer:
2.1. No dia 27/06, a partir das 8h, conforme agendamento, à

Divisão de Gestão de Pessoas do Hospital Universitário Maria Apa-
recida Pedrossian, localizado na Av. Senador Fellinto Muller, S/N -
Vila Ipiranga, para apresentação da habilitação específica dos re-
quisitos dos cargos (original e cópia); entrega de currículo, dos do-
cumentos necessários para sua contratação (original e cópia) e com-
provante 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 28/06, às 7h, ao Laboratório do Hospital, para
realização de exames laboratoriais;

2.3. No dia 29/06, a partir das 7h30, conforme agendamento
prévio, ao Ambulatório Geral do Hospital, localizado na Av. Senador
Filinto Muller, 355, para realização do Exame Admissional.

2.4. No dia 03/07, 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.

KLEBER DE MELO MORAIS

EDITAL No- 335, DE 9 DE JUNHO DE 2017
CONCURSO PÚBLICO Nº 9/2015 - EBSERH/MCO-UFBA

CONVOCAÇÃO DE CANDIDATA

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 9/2015, 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 candidata convocada, conforme ordem de clas-
sificação:

1.1. MÉDICO - CIRURGIA PEDIÁTRICA 3º Ana Carolina
Melo Araujo Muricy;

2. A candidata relacionada neste edital deverá comparecer:
2.1. No dia 19/06, das 8h às 12h, conforme agendamento, à

Maternidade Climério de Oliveira, localizada na Rua do Limoeiro,
137 - Nazaré, Salvador/BA, para apresentação da habilitação espe-
cífica dos requisitos dos cargos (original e cópia); entrega de cur-
rículo, dos documentos necessários para sua contratação (original e
cópia) e comprovante de preenchimento do formulário online de da-
dos cadastrais. A lista da documentação está disponível no site eb-
serh.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 22/06, das 7h às 11h, por ordem de chegada, ao
Serviço de Saúde Ocupacional e Segurança do Trabalho da Ma-
ternidade, em jejum de 10 horas para realização da coleta de san-
gue.

2.3. No dia 27/06, das 7h às 10h, conforme agendamento, ao
Serviço de Saúde Ocupacional e Segurança do Trabalho da Ma-
ternidade para realização do Exame Admissional; e, em seguida, ao
Setor de Gestão de Pessoas para entrega do Atestado de Saúde Ocu-
pacional.

2.4. No dia 03/07, das 8h 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 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 da candidata do pre-
sente concurso público.

KLEBER DE MELO MORAIS

EDITAL No- 325, DE 9 DE JUNHO DE 2017
CONCURSO PÚBLICO Nº 13/2014 - EBSERH/HU-UFGD

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 13/2014, 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. ENFERMEIRO - AUDITORIA E PESQUISA 4º Ga-
brielle Leite dos Santos Rosa

1.2. ENFERMEIRO (listagem específica para negros e par-
dos) 34º Pedro Francisco Sobrinho

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

2.1. No dia 28/06, 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 29/06, às 8h, ao Laboratório do Hospital HU-
UFGD, para realização da Coleta de Sangue.

2.3. No dia 30/06, das 8h às 8h30, conforme agendamento,
ao Ambulatório do HU-UFGD, para realização do Exame Admis-
sional.

2.4. No dia 03/07, às 9h, à Sala da Unidade de Admi-
nistração de Pessoal, 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.

KLEBER DE MELO MORAIS

EDITAL No- 336, DE 9 DE JUNHO DE 2017
CONCURSO PÚBLICO Nº 9/2015 - EBSERH/HE-UFPEL

CONVOCAÇÃO DE CANDIDATA

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 9/2015, visando ao
preenchimento de vagas, com lotação no Hospital Escola da Uni-
versidade Federal de Pelotas - HE-UFPEL, conforme a seguir:

1. Relação de candidata convocada, conforme ordem de clas-
sificação:

1.1. MÉDICO - ANESTESIOLOGIA 3º Fernanda Sant Anna
Bronca

2. A candidata relacionada neste edital deverá comparecer:
2.1. No dia 26/06, das 8h às 11h, ao Auditório do Hospital

Escola - Rua Professor Araújo nº 433 - Centro - Pelotas - RS, 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 27/06, das 7h às 8h, conforme agendamento, ao
Ambulatório de Especialidades do Hospital Escola, Rua Professor
Araújo nº 439 - Centro, para realização da Coleta de Sangue.

2.3. No dia 29/06, das 8h às 12h, conforme agendamento, ao
Ambulatório de Especialidades do HE-UFPEL, para realização do
Exame Admissional, munido de Cartão de Vacina (original e có-
pia).

2.4. No dia 03/07, das 8h às 17h, ao Auditório do Hospital
Escola, 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 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 da candidata do pre-
sente concurso público.

KLEBER DE MELO MORAIS

EDITAL No- 142, DE 9 DE JUNHO DE 2017
CONCURSO PÚBLICO Nº 8/2014 - EBSERH/HULW-UFPB

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 8/2014, visando ao
preenchimento de vagas, com lotação no Hospital Universitário Lauro
Wanderley da Universidade Federal da Paraíba - HULW-UFPB, con-
forme a seguir:

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

1.1. ENFERMEIRO ASSISTENCIAL 186º Edith Stefanie
Lopes Nobrega

1.2. ENGENHEIRO CLÍNICO 4º Kersey Wirleide Anacleto
Xavier da Silva

1.3. MÉDICO - INFECTOLOGIA 9º Erika Guimaraes Ara-
runa

1.4. MÉDICO - NEONATOLOGIA 14º Andrea Lucena Be-
zerra Massa

1.5. TÉCNICO EM ENFERMAGEM 388º Marilene Batista
das Chagas

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

2.1. No dia 26/06, das 8h às 12h e das 13h às 16h, ao
Auditório Lindbergh Farias do Hospital Universitário Lauro Wan-
derley 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 contra-
tação (original e cópia) e comprovante de preenchimento do for-
mulário 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 27/06, das 08h às 12h, ao Laboratório de Aná-
lises Clínicas, situado no Ambulatório do Hospital, para realização da
Coleta de Sangue.

2.3. No dia 29/06, das 08h às 12h e das 13h às 17h, ao
Serviço de Saúde Ocupacional e Segurança do Trabalho - SOST,
situado no Ambulatório do Hospital, para realização do Exame Ad-
missional e à Divisão de Gestão de Pessoas para apresentação do
Atestado de Saúde Ocupacional - ASO.

2.4. No dia 03/07, das 7h30 às 18h, ao Auditório Lindbergh
Farias, 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.

KLEBER DE MELO MORAIS

EDITAL No- 112, DE 9 DE JUNHO DE 2017
CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2015 - EBSERH/HU-UFSCAR

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 01/2015, visando ao
preenchimento de vagas, com lotação no Hospital Universitario da
Universidade Federal de São Carlos - HU-UFSCar, conforme a se-
guir:

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

1.1. BIÓLOGO 1º Roberto Augusto Silva Molina;
1.2. ENFERMEIRO - INFECÇÃO HOSPITALAR 2º Isa-

bella Gerin De Oliveira Bomfim;
1.3. ENFERMEIRO - VIGILÂNCIA 10º Juliana Guisardi

Pereira;
1.4. MÉDICO - PSIQUIATRIA 5º Natália Mota De Souza

Chagas;
1.5. NUTRICIONISTA (listagem específica para negros e

pardos) 1º Ana Carollina Santana Pinheiro Moreira;
1.6. TÉCNICO EM ENFERMAGEM 85º Juliana Alves; 86º

Carla Patrícia Dos Reis; 87º Dirleandra Franco De Oliveira Da Sil-
va;

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

2.1. No dia 20/06, 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. 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 20/06, das 8h às 12h, ao HU-UFSCar, para
realização da coleta de sangue, conforme horário de chegada;

2.3. No dia 03/07, das 7h às 12h, na Unidade de Radiologia
do HU-UFSCar, para entrega dos resultados e realização do Exame
Admissional.

2.4. No dia 04/07, das 8h às 15:30h, ao 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 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.

KLEBER DE MELO MORAIS

EDITAL No- 338, DE 9 DE JUNHO DE 2017
CONCURSO PÚBLICO Nº 9/2015 - EBSERH/HU-UFMA

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 9/2015, visando ao
preenchimento de vagas, com lotação no Hospital Universitário da
Universidade Federal do Maranhão - HU-UFMA, conforme a se-
guir:

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

1.1. ENFERMEIRO - CARDIOLOGIA - PERFUSIONISTA
1º Andderson Sousa Gomes Castro;

1.2. MÉDICO - ANESTESIOLOGIA 8º Patricia Meneses De
Sousa Santos;

1.3. MÉDICO - CARDIOLOGIA 9º Mayara Viana De Oli-
veira;

paulo.querino
Realce
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1.4. MÉDICO - CLÍNICA MÉDICA 8º Bruno Rafael Santos
Brito;

1.5. MÉDICO - GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA 2º Lilia
Araujo Moura Lima De Oliveira;

1.6. MÉDICO - PEDIATRIA 7º Anne Sheila Pinho Bezerra
Costa; 8º Cinthia Valeria Oliveira Medeiros; 9º Erica Fernanda Mes-
quita Galvez Valdez;

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

2.1. No dia 20/06, das 8:30h às 17h, conforme agendamento
enviado por e-mail, ao Hospital Universitário da Universidade Fe-
deral do Maranhão - Unidade Materno Infantil - 2° Andar Divisão de
Gestão de Pessoas, 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 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 21/06, das 9h às 11h ao Serviço de Análises
Clínicas do Hospital Universitário do Maranhão - HUUFMA, Tra-
vessa dos Currupiras, 47 - Centro - São Luís - MA, para realização da
coleta de sangue, conforme agendamento no momento na entrega de
documentos;

2.2.1 O Teste Visual Ocupacional - TVO será realizado no
dia 21/06, no Centro de Referência em Oftalmologia do Hospital
Universitário do Maranhão - HUUFMA, mediante prévio agenda-
mento que ocorrerá no momento da apresentação e entrega dos do-
cumentos exigidos no Anexo II do Edital regulador do Concurso. Os
candidatos deverão comparecer munidos de documento de identi-
ficação com foto. O Teste Visual Ocupacional - TVO deverá ser
realizado para todo os cargos, com exceção do cargo de Médico.

2.2.2. A Avaliação Oftalmológica será realizada nos dias
21/06, no Centro de Referência em Oftalmologia do Hospital Uni-
versitário 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 conformidade com
o edital normativo. Os candidatos devem comparecer munidos de
documento de identificação com foto. A Avaliação Oftalmológica
deverá ser realizada para o cargo de Médico (todas as especiali-
dades).

2.3. No dia 27/06, das 13h às 17h, Hospital Universitário da
Universidade Federal do Maranhão, na Divisão de Gestão de Pessoas
(Serviço de Saúde Ocupacional) - 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 nor-
mativo.

2.4. No dia 03/07 das 8h às 17h, ao Hospital Universitário da
Universidade Federal do Maranhão - Unidade Materno Infantil - Sala
de Treinamento UDP - Cobertura; 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 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.

KLEBER DE MELO MORAIS

EDITAL No- 99, DE 9 DE JUNHO DE 2017
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 con-
vocação 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. ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 87º Daisy Cruz
Santos; 88º Rozeli da Silva Oliveira;

1.2. ASSISTENTE SOCIAL 11º Ieda Maria dos Santos Me-
deiros;

1.3. FARMACÊUTICO 32º Gildeon Nepomuceno dos San-
tos;

1.4. MÉDICO - CIRURGIA GERAL 3º Breno Valadares
Galvao Ribeiro;

1.5. TÉCNICO EM ENFERMAGEM 260º Daniela Lago de
Matos Pereira;

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

2.1. No dia 19/06, das 8h às 12h, conforme agendamento, à
Maternidade Climério de Oliveira, localizada na Rua do Limoeiro,
137 - Nazaré, Salvador/BA, para apresentação da habilitação espe-
cífica dos requisitos dos cargos (original e cópia); entrega de cur-
rículo, dos documentos necessários para sua contratação (original e
cópia) e comprovante de preenchimento do formulário online de da-
dos cadastrais. A lista da documentação está disponível no site eb-
serh.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 22/06, das 7h às 11h, por ordem de chegada, ao
Serviço de Saúde Ocupacional e Segurança do Trabalho da Ma-
ternidade, em jejum de 10 horas para realização da coleta de san-
gue.

2.3. No dia 27/06, das 7h às 10h, conforme agendamento, ao
Serviço de Saúde Ocupacional e Segurança do Trabalho da Ma-
ternidade para realização do Exame Admissional; e, em seguida, ao
Setor de Gestão de Pessoas para entrega do Atestado de Saúde Ocu-
pacional.

2.4. No dia 03/07, das 8h 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- 337, DE 9 DE JUNHO DE 2017
CONCURSO PÚBLICO Nº 9/2015 - EBSERH/HUMAP-UFMS

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 9/2015, 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 candidatos convocados, conforme ordem de
classificação:

1.1. ENFERMEIRO - URGÊNCIA E EMERGÊNCIA 3º
Emerson Bonifácio Custódio;

1.2. MÉDICO - ANESTESIOLOGIA 23º Cynthia Fortunato
da Silva (Sub Júdice);

1.3. MÉDICO - NEUROLOGIA 7º Gabriel Pereira Braga;
2. Os candidatos relacionados neste edital deverão compa-

recer:
2.1. No dia 27/06, a partir das 8h, conforme agendamento, à

Divisão de Gestão de Pessoas do Hospital Universitário Maria Apa-
recida Pedrossian, localizado na Av. Senador Fellinto Muller, S/N -
Vila Ipiranga, para apresentação da habilitação específica dos re-
quisitos dos cargos (original e cópia); entrega de currículo, dos do-
cumentos necessários para sua contratação (original e cópia) e com-
provante 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 28/06, às 7h, ao Laboratório do Hospital, para
realização de exames laboratoriais;

2.3. No dia 29/06, a partir das 7h30, conforme agendamento
prévio, ao Ambulatório Geral do Hospital, localizado na Av. Senador
Filinto Muller, 355, para realização do Exame Admissional.

2.4. No dia 03/07, 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.

KLEBER DE MELO MORAIS

EDITAL No- 339, DE 9 DE JUNHO DE 2017
CONCURSO PÚBLICO Nº 9/2015 - EBSERH/HU-UFGD

CONVOCAÇÃO DE CANDIDATO

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 9/2015, 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. MÉDICO - OFTALMOLOGIA 2º Daniel de Paiva
2. O candidato relacionado neste edital deverá comparecer:
2.1. No dia 28/06, 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 29/06, às 8h, ao Laboratório do Hospital HU-
UFGD, para realização da Coleta de Sangue.

2.3. No dia 30/06, das 8h às 8h30, conforme agendamento,
ao Ambulatório do HU-UFGD, para realização do Exame Admis-
sional.

2.4. No dia 03/07, às 9h, à Sala da Unidade de Admi-
nistração de Pessoal, 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.

KLEBER DE MELO MORAIS

EDITAL No- 173, DE 9 DE JUNHO DE 2017
CONCURSO PÚBLICO Nº 2/2015 - EBSERH/HE-UFPEL

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 2/2015, visando ao
preenchimento de vagas, com lotação no Hospital Escola da Uni-
versidade Federal de Pelotas - HE-UFPEL, conforme a seguir:

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

1.1. ANALISTA ADMINISTRATIVO - ADMINISTRAÇÃO
5º Katia Loana Carolino Rodrigues

1.2. ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 34º Neuseli Kroetz
Fang; 35º Luciane Higa

1.3. MÉDICO - GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA 36º Ma-
bel Tavares Barum

1.4. MÉDICO - MEDICINA DO TRABALHO 5º Mariana
Perrucci Morbeck

1.5. TÉCNICO EM ANÁLISES CLÍNICAS 24º Luane Gon-
çalves de Lima; 25º Eduardo Flores

1.6. TÉCNICO EM ENFERMAGEM (listagem específica
para negros e pardos) 80º Carlos Eduardo Silva Cardoso

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

2.1. No dia 26/06, das 8h às 11h, ao Auditório do Hospital
Escola - Rua Professor Araújo nº 433 - Centro - Pelotas - RS, 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 27/06, das 7h às 8h, conforme agendamento, ao
Ambulatório de Especialidades do Hospital Escola, Rua Professor
Araújo nº 439 - Centro, para realização da Coleta de Sangue.

2.3. No dia 29/06, das 8h às 12h, conforme agendamento, ao
Ambulatório de Especialidades do HE-UFPEL, para realização do
Exame Admissional, munido de Cartão de Vacina (original e có-
pia).

2.4. No dia 03/07, das 8h às 17h, ao Auditório do Hospital
Escola, 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.

KLEBER DE MELO MORAIS

EDITAL No- 209, DE 9 DE JUNHO DE 2017
CONCURSO PÚBLICO Nº 6/2014 -

EBSERH/HUWC/MEAC/UFC
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 6/2014, visando ao
preenchimento de vagas, com lotação no Hospital Universitário Wal-
ter 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. ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 231º Priscilla Arau-
jo Lopes; 232º Nathalia Ribeiro da Silva

1.2. ASSISTENTE SOCIAL (listagem específica para pes-
soas com deficiência) 3º Raquel Malhas Miranda

1.3. ENFERMEIRO ASSISTENCIAL 280º Mariano Leal de
Morais Filho; 281º Bruno de Andrade Silva; 282º Dalila Cavalcante
Feitosa;

1.4. MÉDICO - CLÍNICA MÉDICA 32º Raul Fava Alencar;
33º Bruno Bezerra de Menezes Cavalcante

1.5. MÉDICO - RADIOLOGIA E DIAGNÓSTICO POR
IMAGEM 14º Francisco Jose Rodrigues de Moura Filho

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

2.1. No dia 19/06, das 9h às 11h30, conforme agendamento
enviado por e-mail, à Sala de Apoio 4 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

paulo.querino
Realce


