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2.3 Nos dias 27/07/2015 e 28/07/2015, das 07:00 às 12:00hs,
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 27/07/2015 e 28/07/2015, 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 03/08/2015 das 09:00 às 17:30 e 04/08/2015
das 08:30 às 17:30hs, o candidato deverá comparecer à Maternidade
Climério 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 03/08/2015 não
será prorrogada.

NEWTON LIMA NETO

EDITAL Nº 79, DE 13 DE JULHO DE 2015
CONCURSO PÚBLICO 7/2014 - EBSERH/CONCURSO REPOSIÇÃO

C O N VO C A Ç Ã O

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 homo-
logado pelo Edital nº 57/2014, visando ao preenchimento de vagas da
Área Médica, com lotação no Hospital Universitário, da Universidade
Federal do Triângulo Mineiro, conforme a seguir:

1 Relação de candidatos convocados, conforme ordem de
classificação:

Área Médica
1.1.810 - MÉDICO INFECTOLOGIA
5º - Rodrigo Juliano Molina.
1.2.814 -MÉDICO MEDICINA NUCLEAR
1º - Danilo da Silva Cunha.
1.2.818 -MÉDICO PEDIATRIA
6º - Milene de Oliveira Reis.
2 O candidato relacionado neste edital deverá comparecer:
2.1 No dia 27/07/2015 , das 8:00 às 17:00 horas, conforme

agendamento enviado por e-mail, no endereço Divisão de Gestão de
Pessoas / Saúde Ocupacional e Segurança do Trabalho - Praça Dr.
Thomaz Ulhôa, 532 - Bairro Abadia, Uberaba - MG, 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; e

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

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 28 e 29/07/2015, das 07:00 às 10:00h, no
endereço supracitado com cópia do RG e comprovante de residência,
para realização da Coleta de Sangue, por ordem de chegada.

2.3 Nos dias 30 e 31/07/2015, das 08:00 às 17:00h, no
endereço Praça Dr. Thomaz Ulhôa, 532 - Bairro Abadia, Uberaba -
MG, para realização do Exame Admissional, conforme agendamento
prévio.

2.4 Nos dias 30 e 31/07/2015, das 08:00 às 17:00h, no
endereço Praça Dr. Thomaz Ulhôa, 532 - Bairro Abadia, Uberaba -
MG, o candidato ou seu procurador, deverá comparecer para apre-
sentação 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/documen-
tos pra contratação.

2.5 Nos dias 03 e 04/08/2015 no endereço: SICOOB/CRE-
DIMED - Rua Castro Alves, - Bairro Abadia - Uberaba - MG, das
8h30min, para Integração, assinatura do Contrato de Trabalho, en-
trega 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 03/08/2015 não
será prorrogada.

NEWTON LIMA NETO

EDITAL Nº 124, DE 13 DE JULHO DE 2015
RETIFICAÇÃO EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 123,

DO CONCURSO PÚBLICO 13/2014

O Presidente da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares
- EBSERH, no uso de suas atribuições legais, torna pública a re-
tificação Edital de Convocação nº 123, do Concurso Público 13/2014,
publicado na página 37, Seção 3, do Diário Oficial da União de

13/07/2015, visando ao preenchimento de vagas da Área Médica, com
lotação no Hospital Universitário Doutor Washington Antônio de
Barros da Universidade Federal do Vale do São Francisco - HU -
UNIVASF, conforme a seguir:

1. No item 1.3. 819 - MÉDICO - NEFROLOGIA - 1º Caio
Petrola Jorge Vieira; 2º Joneuso Tércio Cavalcanti Da Costa Filho,
excluir o candidato 2º Joneuso Tércio Cavalcanti Da Costa Filho.

2. Incluir o item 1.4. 821 - MÉDICO - NEUROLOGIA com
o nome do candidato: 1º Joneuso Tércio Cavalcanti Da Costa Fi-
lho.

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

NEWTON LIMA NETO

EDITAL Nº 125, DE 13 DE JULHO DE 2015
CONCURSO PÚBLICO 13/2014 - EBSERH/HUTM-

UFTM/CONCURSO NACIONAL
C O N VO C A Ç Ã O

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 72/2015, visando ao preenchimento de vagas da Área Médica
e Assistencial, com lotação no Hospital Universitário, da Univer-
sidade Federal do Triangulo Mineiro, conforme a seguir:

1 Relação de candidatos convocados, conforme ordem de
classificação:

Área Médica
1.1.- MÉDICO CARDIOLOGIA
1º - Aldo Aler Tomas.
Área Assistencial
1.2.- ENFERMEIRO TERAPIA INTENSIVA
6º - Ana Claudia Borges.
1.3.- ENFERMEIRO TERAPIA INTENSIVA (Vagas Reser-

vadas aos Candidatos Negros/Pardos)
1º Luciana Gonzaga Lope.
2 Os candidatos relacionados neste edital deverão compa-

recer:
2.1 No dia 27/07/2015, das 8:00 às 17:00 horas, conforme

agendamento enviado por e-mail, no endereço Divisão de Gestão de
Pessoas / Saúde Ocupacional e Segurança do Trabalho - Praça Dr.
Thomaz Ulhôa, 532 - Bairro Abadia, Uberaba - MG, 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; e

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

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 28 e 29/07/2015 , das 07:00 às 10:00h, no
endereço supracitado com cópia do RG e comprovante de residência,
para realização da Coleta de Sangue, por ordem de chegada.

2.3 Nos dias 30 e 31/07/2015, das 08:00 às 17:00h, no
endereço Praça Dr. Thomaz Ulhôa, 532 - Bairro Abadia, Uberaba -
MG, para realização do Exame Admissional, conforme agendamento
prévio.

2.4 Nos dias 30 e 31/07/2015, das 08:00 às 17:00h, no
endereço Praça Dr. Thomaz Ulhôa, 532 - Bairro Abadia, Uberaba -
MG, o candidato ou seu procurador, deverá comparecer para apre-
sentação 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/documen-
tos pra contratação.

2.5 Nos dias 03 e 04/08/2015 no endereço: SICOOB/CRE-
DIMED - Rua Castro Alves, - Bairro Abadia - Uberaba - MG, das
8h30min, para Integração, assinatura do Contrato de Trabalho, en-
trega 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 03/08/2015 não
será prorrogada.

NEWTON LIMA NETO

EDITAL Nº 126, DE 13 DE JULHO DE 2015
CONCURSO PÚBLICO 13/2014 - EBSERH/MCO - UFBA

CONVOCAÇÃO CONCURSO NACIONAL

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 pelo Edital
nº 71, 72 e 73/2015, visando ao preenchimento de vagas da Área
Médica, Assistencial e Administrativa, com lotação na Maternidade
Climério de Oliveira da Universidade Federal da Bahia, conforme a
seguir:

1 Relação de candidatos convocados, conforme ordem de
classificação:

Área Médica
1.1078 MÉDICO - NEONATOLOGIA
4º RENATA BARRETTO LORENZO 5º ANA CARMEN

COSTA DIAS 6º MARIA RAFAELA LOPES DA GUIA DALMEI-
DA 7º PATRICIA LOBO MENDES.

2 Os candidatos relacionados neste edital deverão compa-
recer:

2.1 Nos dias 21/07/2015, 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 Nos dias 22/07/2015, 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 27/07/2015 e 28/07/2015, das 07:00 às 12:00hs,
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 27/07/2015 e 28/07/2015, 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 03/08/2015 das 09:00 às 17:30 e 04/08/2015
das 08:30 às 17:30hs, o candidato deverá comparecer à Maternidade
Climério 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 03/08/2015 não
será prorrogada.

NEWTON LIMA NETO

FILIAL HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UFSE

EXTRATO DE CONTRATO Nº 24/2015 - UASG 155017

Nº Processo: 23113027159201411.
PREGÃO SISPP Nº 27/2015. Contratante: EMPRESA BRASILEIRA
DE SERVICOS -HOSPITALARES - EBSERH. CNPJ Contratado:
03284595000142. Contratado : GRUPO NILDO SANEAMENTO E -
CONSTRUCAO LTDA - ME. Objeto: Contratação de empresa para a
prestaçãodo serviço contínuo de desinsetização, desratização e des-
cupinizaçao nas dependências do HU-SE/EBSERH, inclusive Am-
bulatório, Centro de Pesquisas Biomédicas, Anexo Hospitalar,Han-
seníase e área externa (49093,15 m2). Fundamento Legal: Lei nº
8.666/93 . Vigência: 09/07/2015 a 08/07/2016. Valor Total:
R$33.000,00. Fonte: 250264430 - 2015NE800331. Data de Assina-
tura: 09/07/2015.

(SICON - 13/07/2015) 155017-26443-2015NE800007

EXTRATO DE CONTRATO Nº 26/2015 - UASG 155017

Nº Processo: 23113011773201453.
PREGÃO SISPP Nº 33/2015. Contratante: EMPRESA BRASILEIRA
DE SERVICOS -HOSPITALARES - EBSERH. CNPJ Contratado:
18876112000176. Contratado : GIBBOR PUBLICIDADE E PUBLI-
CACOES -DE EDITAIS LTDA - EPP. Objeto: Contratação de em-
presa para realizar publicações de avisos de licitação e outras pu-
blicaçoes de interesse do HU-SE/EBSERH, a serem veiculadas em
jornal de grande circulação regional ou nacional, cuja publicação seja
diária. Fundamento Legal: Lei 8.666/93 . Vigência: 13/07/2015 a
12/07/2016. Valor Total: R$6.713,00. Fonte: 250264430 -
2015NE800384. Data de Assinatura: 13/07/2015.

(SICON - 13/07/2015) 155017-26443-2015NE800007

luana.santos
Realce
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