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ÁREA MÉDICA
1.1 034 MÉDICO - DOR
2º Ana Virgínia Tomaz Portella.
ÁREA ASSISTENCIAL
1.2 602 TÉCNICO EM RADIOLOGIA
6º Renan Alves Rocha; 7º Gleidson Passos Benicio; 8º Mar-

celo Oliveira Araújo.
1.3 602 TÉCNICO EM RADIOLOGIA (listagem específica

para candidatos negros)
2º Lindemberg Costa De Lima
2 Os candidatos relacionados neste edital deverão comparecer:
2.1 Nos dias 21 e 22/10/2015, das 08h às 11h30 e das 13h30

às 16h30, conforme agendamento enviado por e-mail, na Unidade de
Pesquisa Clínica do Hospital Walter Cantídio, Rua Coronel Nunes de
Melo, s/n, Rodolfo Teófilo, Fortaleza, CE, ao lado da Maternidade
Escola Assis Chateaubriand (MEAC), para:

a) apresentação e entrega dos documentos exigidos no Anexo
II do Edital regulador do Concurso, (original e cópia) - A apre-
sentação dos documentos poderá ser efetuada por procuração re-
gistrada em cartório;

b) entrega do formulário de dados cadastrais disponibilizado
no endereço eletrônico da EBSERH: www.ebserh.mec.gov.br, e

c) entrega do curriculum vitae.
2.2 Nos dias 22 e 23/10/2015, das 08h às 10h, no endereço:

Laboratório do Hospital Universitário Walter Cantídio, Rua Coronel
Nunes de Melo, s/nº, Rodolfo Teófilo, Fortaleza - CE portão de
acesso em frente à Maternidade Escola Assis Chateaubriand - Serviço
de Diagnóstico por Imagem, para realização da Coleta de Sangue,
conforme agendamento. O candidato deverá estar em jejum de, no
mínimo, 12 (doze) horas, com cópia do RG e do comprovante de
residência.

2.3 Nos dias 22, 23, e 26/10/2015, das 08h às 11h30 e das
13h às 16h30, na Unidade de Pesquisa Clínica do Hospital Walter
Cantídio, Rua Coronel Nunes de Melo, s/n, Rodolfo Teófilo, For-
taleza, CE, ao lado da Maternidade Escola Assis Chateaubriand
(MEAC), para realização do Exame Admissional, também conforme
agendamento.

2.4 Nos dias 23, 26 e 27/10/2015, das 08h às 11h30 e das
13h30 às 16h30 (conforme agendamento), o candidato ou seu pro-
curador deverá comparecer na Unidade de Pesquisa Clínica do Hos-
pital Walter Cantídio, Rua Coronel Nunes de Melo, s/n, Rodolfo
Teófilo, Fortaleza, CE, ao lado da Maternidade Escola Assis Cha-
teaubriand (MEAC), para apresentação do Atestado de Saúde Ocu-
pacional (ASO) e dos documentos necessários para sua contratação,
relacionados no endereço eletrônico da EBSERH: www.eb-
s e r h . m e c . g o v. b r.

2.5 Nos dias 03 e 04/11/2015, das 09h às 12hs e das 14h às
18h, no Auditório do Departamento de Odontologia da FFOE (Fa-
culdade de Farmácia, Odontologia e Enfermagem da UFC) - Rua
Alexandre Baraúna, 949 - Rodolfo Teófilo - Fortaleza - CE, para
escolha dos horários de trabalho com assinatura do termo de jornada
de trabalho, assinatura do Contrato de Trabalho, entrega da Carteira
de Trabalho e Previdência Social (CTPS) e atividades de integra-
ção.

3 O não comparecimento do candidato nas datas e horários
acima definidos caracterizará sua exclusão em caráter irrevogável e
irretratável do concurso público.

4 A não apresentação de qualquer um dos documentos exi-
gidos para a contratação implicará na sua exclusão em caráter ir-
revogável e irretratável do concurso público.

5 A data da contratação marcada para o dia 03/11/2015 não
será prorrogada.

NEWTON LIMA NETO

EDITAL No- 184, DE 13 DE OUTUBRO DE 2015
CONCURSO PÚBLICO No- 13/2014 - EBSERH

CONVOCAÇÃO DOS APROVADOS

O Presidente da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares
- EBSERH, no uso de suas atribuições legais, torna pública a con-
vocação dos aprovados nos concursos públicos homologados pelos
Editais nº 71 e 72/2015, visando ao preenchimento de vagas nas áreas
médica e assistencial com lotação no Hospital Universitário de Bra-
sília, conforme a seguir:
1 Relação de candidatos convocados, conforme ordem de
classificação:

ÁREA MÉDICA
1.1. 020 MÉDICO - CIRURGIA DE CABEÇA E PESCOÇO
1º Clarissa De Albuquerque Guilherme Vieira
1.2. 094 MÉDICO - PEDIATRIA
18º Renata Vitorino Frossard; 19º Fabiana de Luccas dos

Santos; 20° Carolina de Andrade Stallone Judice; 21º Camila Tayana
Rosso Bizarria.

1.3. 069 MÉDICO - MEDICINA INTENSIVA
7º Raquel Mamedes Dos Santos
1.4. 077 MÉDICO - NEFROLOGIA PEDIÁTRICA
1º Claudia Janaina Silva Cruz.
ÁREA ASSISTENCIAL
1.5. 368 ENFERMEIRO - TERAPIA INTENSIVA
4º Clarissa De Albuquerque Guilherme Vieira; 5º Marcela

Sobreira Assunção; 6º Marcia Andrea Seibert Campara; 7º Samanta
Belo da Silva Melo; 8º Thalyta Coelho de Sousa; 9º Naruna Mesquita
Freire.

1.6. 472 FÍSICO - FÍSICA MEDICINA RADIODIAGNÓSTICO
2º Marcos Henrique Gabriel da Cruz dos Santos.
2 Os candidatos relacionados neste edital deverão comparecer:
2.1 Nos dias 22 e 23/10/2015, das 9 às 17 horas, comparecer

no endereço do HUB - Hospital Universitário de Brasília, SGAN 605,
Avenida L2 Norte, Brasília/DF - prédio da Administração, para:

a) apresentação e entrega dos documentos exigidos no Anexo
II do Edital regulador do Concurso, (original e cópia) - apresentação
dos documentos poderá ser efetuada por procuração;

b) agendamento para a realização da coleta de sangue e do
exame admissional; e

c) O candidato deverá entregar o Curriculum Vitae e o for-
mulário do cadastro constante da relação dos documentos dispo-
nibilizada no eletrônico da EBSERH: www.ebserh.mec.gov.br/con-
cursos e seleções/documentos para contratação/formulário de dados
cadastrais

2.2 Nos dias 23, 24 e 26/10/2015, após a entrega dos do-
cumentos citados no item anterior, dirigir-se ao local que será in-
dicado no dia da entrega dos documentos citados no item anterior,
para realização da Coleta de Sangue, conforme agendamento.

2.3 Nos dias 28, 29 e 30/10/2015, dirigir-se ao local a ser
indicado no dia da entrega dos documentos mencionados no item 2.1,
para realização do Exame Admissional.

2.4 Nos dias 28, 29 e 30/10/2015, das 9 às 17 horas, o
candidato ou seu procurador, deverá comparecer no endereço do HUB
- Hospital Universitário de Brasília, SGAN 605, Avenida L2 Norte,
Brasília/DF - prédio da Administração, para apresentação do Atestado
de Saúde Ocupacional - ASO e dos documentos necessários para sua
contratação, relacionados no endereço eletrônico da EBSERH:
www.ebserh.mec.gov.br/concursos e seleções/documentos para con-
tratação.

2.5 Nos dias 03 e 04/11/2015, conforme informado na data
de entrega da documentação, das 8:00 às 17:30h, no endereço do
HUB - Hospital Universitário de Brasília, SGAN 605, Avenida L2
Norte, Brasília/DF - Auditório I do Hospital, para escolha dos ho-
rários de trabalho, assinatura do Contrato de Trabalho, entrega da
Carteira de Trabalho e Previdência Social e atividades de Integra-
ção.

3 O não comparecimento do candidato nas datas e horários
acima definidos caracterizará sua exclusão em caráter irrevogável e
irretratável do concurso público.

4 A não apresentação de qualquer um dos documentos exi-
gidos para a contratação implicará na sua exclusão em caráter ir-
revogável e irretratável do concurso público.

5 A data da contratação marcada para o dia 03/11/2015 não
será prorrogada.

NILTON LIMA NETO

EDITAL No- 185, DE 14 DE OUTUBRO DE 2015
CONCURSO PÚBLICO No- 13/2014 - EBSERH

CONVOCAÇÃO DOS APROVADOS

O Presidente da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares
- EBSERH, no uso de suas atribuições legais, torna pública a re-
tificação Edital de Convocação nº 184, do Concurso Público 13/2014,
publicado na página 26, Seção 3, do Diário Oficial da União de
13/10/2015, visando ao preenchimento de vagas da Área Médica, com
lotação no Hospital Universitário de Brasília, conforme a seguir:

1. Onde se lê: 1.1. 020 MÉDICO - CIRURGIA DE CA-
BEÇA E PESCOÇO

1ºclarissa de Albuquerque Guilherme Vieira, substituir por:
2.1.1 020 MÉDICO - CIRURGIA DE CABEÇA E PESCOÇO
1º Wilma De Vasconcelos Sousa.
3. Permanecem inalteradas as demais condições estabele-

cidas no Edital de Convocação e publicações anteriores.

NILTON LIMA NETO

EDITAL No- 186, DE 14 DE OUTUBRO DE 2015
CONCURSO PÚBLICO No- 13/2014 - HUMAP-UFMS

CONVOCAÇÃO DOS APROVADOS

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 homologado pelos Edi-
tais nº 71, 72 e 73/2015, visando ao preenchimento de vagas das
Áreas Médica, Assistencial e Administrativa, com lotação no Hospital
Universitário Maria Aparecida Pedrossian, da Universidade Federal
do Mato Grosso do Sul, conforme a seguir:

1 Relação de candidatos convocados, conforme ordem de
classificação:

ÁREA MÉDICA
1.1.848 MÉDICO - NEONATOLOGIA
2º Valdineia Lemes Vieira Peixoto
1.2.8852 MÉDICO - NEUROLOGIA PEDIÁTRICA
1º Andrea Rizzuto De Oliveira Weinmann
1.3.847 MÉDICO - NEFROLOGIA PEDIÁTRICA
1º Oreste Angelo Ferra Neto
2 Os candidatos relacionados neste edital deverão compa-

recer:
2.1 No dia 23 ou 26/10/2015, das 7:00 às 11:00 horas e das

13:00h às 17:00h, conforme agendamento enviado por e-mail, no
endereço Av. Fellinto Muller, S/N - Vila Ipiranga - Sala da Divisão de
Gestão de Pessoas do Hospital Universitário Maria Aparecida Pe-
drossian, para:

a) apresentação e entrega da documentação completa re-
lacionada no endereço eletrônico da EBSERH: www.ebserh.gov.br -
concursos e seleções - documentos para contratação - a apresentação
dos documentos poderá ser efetuada por procuração; e

b) agendamento para a realização da coleta de sangue e do
exame admissional;

c) entrega de currículo, e

d) entrega do formulário de dados cadastrais disponível no
rol da relação de documentos necessários para a contratação no en-
dereço eletrônico da EBSERH: www.ebserh.gov.br - concursos e se-
leções - documentos para contratação - formulário de dados cadas-
trais.

2.2 No dia 27/10/2015, das 7:00h às 11:00h, no endereço Av.
Fellinto Muller, S/N - Vila Ipiranga - no Laboratório do Hospital
Universitário Maria Aparecida Pedrossian, para realização de exames
laboratoriais

2.3 No dia 28 ou 29/10/2015, das 7:00h às 11:00h e das
13:00h às 17:00h, no endereço Av. Fellinto Muller, S/N - Vila Ipi-
ranga - no Ambulatório Geral do Hospital Universitário Maria Apa-
recida Pedrossian, para realização do Exame Admissional, conforme
agendamento prévio.

2.4 Nos dias 03/11/2015 das 8:00 às 17:00hs e 04/11/2015
das 8:00 às 12:00h, para as Atividades de Integração e Procedimentos
de Contratação, para escolha dos horários de trabalho, assinatura do
Contrato de Trabalho, entrega da Carteira de Trabalho e Previdência
Social.

3 O não comparecimento do candidato nas datas e horários
acima definidos caracterizará sua exclusão em caráter irrevogável e
irretratável do concurso público.

4 A não apresentação de qualquer um dos documentos exi-
gidos para a contratação implicará na sua exclusão em caráter ir-
revogável e irretratável do concurso público.

5 A data da contratação marcada para o dia 03/11/2015 não
será prorrogada.

NEWTON LIMA NETO

EDITAL No- 187, DE 14 DE OUTUBRO DE 2015
CONCURSO PÚBLICO No- 13/2014 - EBSERH/MCO - UFBA

CONVOCAÇÃO DOS APROVADOS

O O Presidente da Empresa Brasileira de Serviços Hos-
pitalares - EBSERH, no uso de suas atribuições legais, torna pública
a convocação dos aprovados no concurso público homologado pelo
Edital nº xx/2015, visando ao preenchimento de vagas da Área Mé-
dica, com lotação na Maternidade Climério de Oliveira da Univer-
sidade Federal da Bahia, conforme a seguir:

1 Relação de candidatos convocados, conforme ordem de
classificação:

Área Médica
1.1078 MÉDICO - NEONATOLOGIA
8º Paula Karine Correia Santos 9ºMaria Inah Domingues Cury
Área Assistencial
1.2 ENFERMEIRO SAÚDE DA MULHER
1º Jussilene Jesus Sousa Boer 2º Hemmily Nóbrega Ventura

3º Diana Cilene Oliveira Figueiredo 4º Anna Karolinna Barbosa Car-
valho Vaz

2 Os candidatos relacionados neste edital deverão comparecer:
2 Os candidatos relacionados neste edital deverão comparecer:
2.1 No dia 21/10/2015, das 08:00 ás 16:00 horas, conforme

horário marcado e encaminhado aos candidatos por e-mail, o can-
didato, ou seu procurador, deverá comparecer à Maternidade Climério
de Oliveira - Rua do Limoeiro, 137 - Nazaré, Salvador/BA, para:

a) apresentação e entrega dos documentos exigidos no Anexo
II do Edital regulador do Concurso, (original e cópia) - apresentação
dos documentos poderá ser efetuada por procuração registrada em
cartório;

b) entrega de Curriculum Vitae simplificado e o cadastro
disponibilizado no endereço eletrônico da EBSERH: www.eb-
serh.mec.gov.br; e

c) agendamento para a realização da coleta de sangue e do
exame admissional.

2.2 No dia 22/10/2015, das 07:00 às 10:00hs, o candidato
deverá comparecer à Maternidade Climério de Oliveira - Rua do
Limoeiro, 137 - Nazaré, Salvador/BA, em jejum de 10 horas para
realização da Coleta de Sangue, conforme agendamento prévio rea-
lizado na data do item anterior.

2.3 Nos dias 26,27,28 e 29/10/2015, das 07:00 às 11:30hs, o
candidato deverá comparecer à Maternidade Climério de Oliveira -
Rua do Limoeiro, 137 - Nazaré, Salvador/BA, para realização do
Exame Admissional, conforme agendamento prévio.

2.4 Nos dias 26,27,28 e 29/10/2015, das 08:00 às 11:00
horas e 14:00 ás 16:00 horas, o candidato, ou seu procurador, deverá
comparecer à Maternidade Climério de Oliveira - Rua do Limoeiro,
137 - Nazaré, Salvador/BA, para apresentação do Atestado de Saúde
Ocupacional - ASO e dos documentos necessários para sua con-
tratação, relacionados no endereço eletrônico da EBSERH: www.eb-
s e r h . m e c . g o v. b r.

2.5 Nos dias 05/11/2015 das 09:00 às 17:30 e 06/11/2015 das
08:30 às 17:30hs, o candidato deverá comparecer à Maternidade Cli-
mério de Oliveira - Rua do Limoeiro, 137 - Nazaré, Salvador/BA,
para leitura e conferência do contrato de trabalho, escolha dos ho-
rários de trabalho, assinatura do Contrato de Trabalho, entrega da
Carteira de Trabalho e Previdência Social e atividades de Integra-
ção.

3 O não comparecimento do candidato nas datas e horários
acima definidos caracterizará sua exclusão em caráter irrevogável e
irretratável do concurso público.

4 A não apresentação de qualquer um dos documentos exi-
gidos para a contratação implicará na sua exclusão em caráter ir-
revogável e irretratável do concurso público.

5 A data da contratação marcada para o dia 05/11/2015 não
será prorrogada.

NEWTON LIMA NETO
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