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2.1.2. Após a entrega dos documentos listados acima o
candidato será encaminhado para Coleta de Sangue, devendo está em
jejum de no mínimo 10 (dez) horas.

2.2. No dia 27/04, das 7h às 10h, ao HUJM-UFMT (Saúde
Ocupacional), para realização do Exame Admissional e apresentação
do Atestado de Saúde Ocupacional - ASO.

2.3. Nos dias 02 e 03/05, das 8h às 17h, ao HUJM-UFMT,
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.

PAULO HENRIQUE BEZERRA RODRIGUES COSTA

EDITAL Nº 468, DE 17 DE ABRIL DE 2018
CONVOCAÇÃO DE CANDIDATOS CONCURSO PÚBLICO

Nº 9/2015 - EBSERH/HUPAA-UFAL

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 Universitário Professor Alberto Antunes da Universidade
Federal de Alagoas - HUPAA-UFAL, conforme a seguir:

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

1.1. MÉDICO - ANGIOLOGIA 3º Edson Hugo Ferreira de
Lima Cardoso;

1.2. MÉDICO - GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA 20º
Bianca Dias Matias;

1.3. MÉDICO - NEUROFISIOLOGIA CLÍNICA 3º
Lucyana Karla Lima de Paula Oliveira;

2. Os candidatos relacionados neste edital deverão
comparecer:

2.1. No dia 24/04, das 8h às 11h e das 13h às 16h, à
Divisão de Gestão de Pessoas - DivGP do Hospital Universitário
Prof. Alberto Antunes, localizado na Av. Lourival Melo Mota, s/n,
Tabuleiro do Martins, Maceió/AL, 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 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 25/04, das 7h às 9h, ao Laboratório de
Análises Clínicas do Hospital, para realização da Coleta de
Sangue.

2.3. No dia 26/04, das 7h às 12h e das 13h às 14h30, ao
Serviço de Saúde Ocupacional e Segurança do Trabalho (SOST) do
Hospital, para realização do Exame Admissional, munido de Cartão
de Vacina (original e cópia).

2.4. No dia 02/05, das 8h às 12h e das 13h às 17h, à
Divisão de Gestão de Pessoas - DivGP do Hospital, 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.

PAULO HENRIQUE BEZERRA RODRIGUES COSTA

EDITAL Nº 91, DE 17 DE ABRIL DE 2018
CONVOCAÇÃO DE CANDIDATOS CONCURSO PÚBLICO

Nº 5/2013 - EBSERH/HUAB-UFRN

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
5/2013, 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 candidatos convocados, conforme ordem de
classificação:

1.1. ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 95º Raissa De
Medeiros Ribeiro;

1.2. ENFERMEIRO - TERAPIA INTENSIVA 23º Thaisy
Luzia Campos Fernandes;

1.3. TÉCNICO EM ENFERMAGEM 249º Rosilene
Cardoso De Lima Bezerra;

2. Os candidatos relacionados neste edital deverão
comparecer:

2.1. No dia 26/04, 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
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 26/04, 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 27/04, 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 02 e 03/05, 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 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.

PAULO HENRIQUE BEZERRA RODRIGUES COSTA

EDITAL Nº 467, DE 17 DE ABRIL DE 2018
CONVOCAÇÃO DE CANDIDATOS CONCURSO PÚBLICO

Nº 9/2015 - EBSERH/HC-UFMG

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 Minas Gerais -
HC-UFMG, conforme a seguir:

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

1.1. MÉDICO - ANESTESIOLOGIA 46º Érica Carla Lage
de Oliveira;

1.2. MÉDICO - CIRURGIA CARDIOVASCULAR 4º Hugo
Monteiro Neder Issa;

1.3. MÉDICO - CLÍNICA MÉDICA 31º Leandro Lima da
Silva;

1.4. MÉDICO - DIAGNÓSTICO POR IMAGEM -
ULTRASSONOGRAFIA GERAL 9º Samuel Mendonça Mendes de
Souza; 10º Thiago Coelho Pettersen;

1.5. MÉDICO - PEDIATRIA 14º Flávia Cristina
Diamantino;

2. Os candidatos relacionados neste edital deverão
comparecer:

2.1. No dia 23/04, das 08h30 às 12h, conforme
agendamento enviado por e-mail, 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, e comprovante de preenchimento do
formulário online de dados cadastrais. 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. Entre os dias 24, 25, 26 e 27/04, das 7h às 17h,
conforme agendamento e local a ser definido no dia 23/04, para
realização da coleta de sangue e Exame Admissional.

2.3. No dia 02/05 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.

PAULO HENRIQUE BEZERRA RODRIGUES COSTA

EDITAL Nº 364, DE 17 DE ABRIL DE 2018
CONVOCAÇÃO DE CANDIDATOS

CONCURSO PÚBLICO Nº 13/2014 - EBSERH/HUJM-UFMT

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 13/2014, 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. TÉCNICO EM ENFERMAGEM 47º Lucival
Figueiredo Dias;

2. Os candidatos relacionados neste edital deverão
comparecer:

2.1. No dia 25/04, das 7h às 9h, conforme agendamento
enviado por e-mail, em jejum, ao Hospital Universitário Júlio
Müller, Saúde Ocupacional (entrada pelos fundos-estacionamento) -
Rua Luís Philippe Pereira Leite, s/n, Bairro Alvorada - Cuiabá -
MT, 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
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

2.1.2. Após a entrega dos documentos listados acima o
candidato será encaminhado para Coleta de Sangue, devendo está
em jejum de no mínimo 10 (dez) horas.

2.2. No dia 27/04, das 7h às 10h, ao HUJM-UFMT
(Saúde Ocupacional), para realização do Exame Admissional e
apresentação do Atestado de Saúde Ocupacional - ASO.

2.3. Nos dias 02 e 03/05, das 8h às 17h, ao HUJM-
UFMT, 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.

PAULO HENRIQUE BEZERRA RODRIGUES COSTA

EDITAL Nº 106, DE 17 DE ABRIL DE 2018
CONVOCAÇÃO DE CANDIDATAS CONCURSO PÚBLICO

Nº 10/2014 - EBSERH/HUPAA-UFAL

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
10/2014, visando ao preenchimento de vagas, com lotação no
Hospital Universitário Professor Alberto Antunes da Universidade
Federal de Alagoas - HUPAA-UFAL, conforme a seguir:

1. Relação de candidatas convocadas, conforme ordem de
classificação:

1.1. MÉDICO - PATOLOGIA 5º Maria Eduarda Baia
Correia de Oliveira;

1.2. MÉDICO - PEDIATRIA 40º Anna Marcia Maranhao
Santana de Medeiros;

2. As candidatas relacionadas neste edital deverão
comparecer:

2.1. No dia 24/04, das 8h às 11h e das 13h às 16h, à
Divisão de Gestão de Pessoas - DivGP do Hospital Universitário
Prof. Alberto Antunes, localizado na Av. Lourival Melo Mota, s/n,
Tabuleiro do Martins, Maceió/AL, 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 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 25/04, das 7h às 9h, ao Laboratório de
Análises Clínicas do Hospital, para realização da Coleta de
Sangue.

2.3. No dia 26/04, das 7h às 12h e das 13h às 14h30, ao
Serviço de Saúde Ocupacional e Segurança do Trabalho (SOST) do
Hospital, para realização do Exame Admissional, munido de Cartão
de Vacina (original e cópia).

2.4. No dia 02/05, das 8h às 12h e das 13h às 17h, à
Divisão de Gestão de Pessoas - DivGP do Hospital, 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.

PAULO HENRIQUE BEZERRA RODRIGUES COSTA

EDITAL Nº 104, DE 17 DE ABRIL DE 2018
CONVOCAÇÃO DE CANDIDATOS CONCURSO PÚBLICO

Nº 6/2013 - EBSERH/HUOL-UFRN

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
06/2013, visando ao preenchimento de vagas, excepcionalmente,
com lotação no Hospital Universitário Ana Bezerra - HUAB-UFRN,
conforme a seguir:

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

1.1. TÉCNICO EM FARMÁCIA; Jacqueline Iris
Vasconcelos Costa

2. A candidata relacionada neste edital deverá
comparecer:

2.1. No dia 26/04 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
apresentação dos documentos poderá ser efetuada por procuração
registrada em cartório.
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