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2.1. No dia 28/08, 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 (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

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

2.2. No dia 30/08, das 7h às 10h, ao Hospital (Saúde Ocu-
pacional), para realização do Exame Admissional e apresentação do
Atestado de Saúde Ocupacional - ASO.

2.3. No dia 01/09, 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- 144, DE 10 DE AGOSTO DE 2017
CONCURSO PÚBLICO No- 9/2013 - EBSERH/HU-UFS

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- 9/2013, visando ao
preenchimento de vagas, com lotação no Hospital Universitário da
Universidade Federal de Sergipe - HU-UFS, conforme a seguir:

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

1.1. ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 144o- Lucas da Silva
Pinheiro; 145o- Allana Maria de Souza Araujo;

1.2. MÉDICO - PEDIATRIA 12o- Romerito Oliveira Rocha;
1.3. MÉDICO - PSIQUIATRIA 5o- Alexandre Agacir Sil-

veira;
1.4. TÉCNICO EM ENFERMAGEM 276o- Ione Farias de

Lima;
2. Os candidatos relacionados neste edital deverão compa-

recer:
2.1. No dia 21/08, das 8h às 10h, à sala do RUTE da

Didática I do Hospital, localizado na Rua Cláudio Batista No- 505 -
Bairro Palestina, Aracaju/SE, para apresentação da habilitação es-
pecífica 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 22/08, às 7h30, ao Serviço de Saúde Ocupacional
e Segurança do Trabalho, localizado no Prédio do Ambulatório de
Pesquisas Biomédicas, sala 17, para a coleta de Sangue. O candidato
deverá estar em jejum de, no mínimo, 12 horas.

2.3. No dia 23/08, às 8h, à Sala da Divisão de Gestão de
Pessoas do Hospital, para encaminhamento da realização dos exames
radiológicos.

2.4. No dia 28/08, às 14h, ao Serviço de Saúde Ocupacional
e Segurança do Trabalho para realização do Exame Médico Ad-
missional.

2.5. Nos dias 01 e 04/09, das 8h às 18h, à sala do RUTE da
Didática I do Hospital, para 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 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- 178, DE 10 DE AGOSTO DE 2017
CONCURSO PÚBLICO No- 2/2015 - EBSERH/HE-UFPEL

RETIFICAÇÃO DO EDITAL No- 177/2017

O Presidente da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares
- EBSERH, no uso de suas atribuições legais, torna pública a re-
tificação do Edital no- 177 de 08/08/2017, publicado no dia
09/08/2017, referente ao concurso público no- 2/2015 do Hospital
Escola da Universidade Federal de Pelotas - HE-UFPEL, conforme a
seguir:

1. No item 1.34. TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRA-
BALHO (listagem específica para negros e pardos), excluir da con-
vocação o candidato 2o- MURILO DA SILVEIRA GARCIA.

2. Incluir no item 1.34. TÉCNICO EM SEGURANÇA DO
TRABALHO (listagem específica para negros e pardos), o candidato
2o- IGOR BARBOSA FERNANDES (SUBJUDICE).

3. Permanecem inalteradas as demais condições estabele-
cidas no Edital de Convocação e publicações anteriores.

KLEBER DE MELO MORAIS

EDITAL No- 213, DE 10 DE AGOSTO 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 234o- Carla Simoes
de Souza;

1.2. ENFERMEIRO ASSISTENCIAL 290o- Sayonara Sousa
Lima; 291o- Raimundo Nonato Lima de Sa Barreto; 292o- Ta t i a n a
Gomes De Amorim Menezes; 293o- Ana Gabrielle Pinto dos Santos;
294 o- Cintia Maise Nunes da Silva (Sub Júdice);

1.3. ENFERMEIRO - SAÚDE DA MULHER - OBSTE-
TRÍCIA 18o- Lucianna Maria Mirella Macedo;

1.4. FONOAUDIÓLOGO 16o- Elisandra Vieira da Silva Ri-
bas;

1.5. MÉDICO - PEDIATRIA 36o- Milena Moncao e Silva;
37 o- Laudi Cavalcante Mota Neta;

1.6. TÉCNICO EM ENFERMAGEM 729o- Maria Edilane da
Silva Lima;

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

2.1. No dia 17/08, 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

2.2. No dia 18/08, das 8h às 10h, ao Laboratório do Hospital
Universitário Walter Cantídio, portão de acesso em frente à MEAC -
Serviço de Diagnóstico por Imagem, para realização da Coleta de

Sangue, conforme agendamento.
2.3. No dia 21/08, das 8h às 12h e das 13h30 às 16h30,

conforme agendamento, à Unidade de Saúde Ocupacional e Segu-
rança do Trabalho do Complexo Hospitalar da UFC, Rua Costa Men-
des, no- 1609 - Sala 108, 1o- andar, para realização do Exame Ad-
missional.

2.4. No dia 01/09, das 8h às 12h e das 13h às 17h, à Sala de
Apoio 3 da Unidade de Pesquisa Clínica, 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 10 DE AGOSTO DE 2017
CONCURSO PÚBLICO No- 13/2014 - EBSERH/HUJM-UFMT

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 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 43o- Karoline Avila dos
Santos; 44o- Elaine da Cruz Figueiredo;

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

2.1. No dia 28/08, 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 (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

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

2.2. No dia 30/08, das 7h às 10h, ao Hospital (Saúde Ocu-
pacional), para realização do Exame Admissional e apresentação do
Atestado de Saúde Ocupacional - ASO.

2.3. No dia 01/09, 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- 364, DE 10 DE AGOSTO DE 2017
CONCURSO PÚBLICO No- 9/2015 - EBSERH/HUJM-UFMT

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 Júlio
Müller da Universidade Federal do Mato Grosso - HUJM-UFMT,
conforme a seguir:

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

1.1. ENGENHEIRO CLÍNICO 4o- Nathália Rocha Alves;
1.2. MÉDICO - PEDIATRIA 4o- Márcia Maeda Miura de

Siqueira;
2. Os candidatos relacionados neste edital deverão compa-

recer:
2.1. No dia 28/08, 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 (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

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

2.2. No dia 30/08, das 7h às 10h, ao Hospital (Saúde Ocu-
pacional), para realização do Exame Admissional e apresentação do
Atestado de Saúde Ocupacional - ASO.

2.3. No dia 01/09, 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- 365, DE 10 DE AGOSTO DE 2017
CONCURSO PÚBLICO No- 09/2015 - EBSERH/HC-UFTM

CONVOCAÇÃO DE CANDIDATOS

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- 09/2015,
visando ao preenchimento de vagas, excepcionalmente, com lotação
no Hospital Universitário da Universidade Federal de São Carlos -
HU-UFSCar, conforme a seguir:

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

1.1. MÉDICO - PEDIATRIA 14o- Luciana Nisihara Chagas;
15 o- Raissa Ferreira Lelis; 16o- Vanessa De Paula Tiago; 17o- Larissa
Nunes Souki; 18o- Pedro Samora Costa Pereira; 19o- Frederico Go-
mides Dumont; 20o- Fernanda Cristina Mattos Dib; 21o- Maria Fer-
nanda Oliveira Santos;

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

2.1. No dia 29/08, das 09h às 17h, 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 do formulário de dados cadastrais. A lista da documentação
e o cadastro estão disponíveis no site: www.ebserh.gov.br. A apre-
sentação dos documentos poderá ser efetuada por procuração re-
gistrada em cartório.

2.1.1. Deverá ser entregue declaração de ACEITE quanto a
sua contratação com lotação no HU-UFSCAR.

2.2. No dia 29/08, das 9h às 13h, ao HU-UFSCAR, para
realização da coleta de sangue, conforme agendamento. A candidata
deverá apresentar cópia do RG e do comprovante de residência.

2.3. No dia 03/10, das 9h às 13h, ao HU-UFSCAR, para
realização do Exame Admissional.

2.4. No dia 03/10, das 8h30 às 16h, 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 na data de entrega de docu-
mentação estabelecida no item 2.1 será considerada como desistência
desta convocação.

4. A desistência dos candidatos nesta convocação implicará
na permanência, na mesma classificação, no cadastro reserva do con-
curso no- 09/2015, no Hospital de Clínicas da Universidade Federal do
Triângulo Mineiro - HC-UFTM.

KLEBER DE MELO MORAIS
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