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1. Relação de candidatos convocados, conforme ordem de
classificação:
1.1. ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 143º Felipe Salge
Silva; 144º Alice Prudente Borges
1.2. PSICÓLOGO - ÁREA HOSPITALAR 17º Elina Machado Carrijo Faria
1.3. PSICÓLOGO - ÁREA ORGANIZACIONAL 7º Thania
Acciari Sampaio
1.4. TÉCNICO EM ENFERMAGEM 530º Renan Afonso
Dias; 531º Lindiane Gomes Fernandes; 532º Luciana Rezende Aquino; 533º Ludimila Ferreira Fernandes
2. Os candidatos relacionados neste edital deverão comparecer:
2.1. No dia 28/03, das 8h às 17h, conforme agendamento
enviado por e-mail, à Divisão de Gestão de Pessoas - Rua Dominicanos, 129 - Bairro Abadia, Uberaba - MG, 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 29/03, das 8h às 10h, conforme agendamento, à
Divisão de Gestão de Pessoas - Unidade de Saúde Ocupacional e
Segurança do Trabalho, Praça Dr. Thomaz Ulhôa, 532 - Bairro Abadia, Uberaba - MG, para realização da Coleta de Sangue.
2.3. No dia 30/03, das 8h às 17h, à Divisão de Gestão de
Pessoas - Unidade de Saúde Ocupacional e Segurança do Trabalho,
para realização do Exame Admissional.
2.4. No dia 30/03, das 08h às 17h, à Divisão de Gestão de
Pessoas, na Rua Dominicanos, 129, Bairro Abadia, para entrega do
Atestado de Saúde Ocupacional - ASO.
2.5. No dia 03/04, a partir das 8h, à Divisão de Gestão de
Pessoas, 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.
KLEBER DE MELO MORAIS
EDITAL Nº 95, DE 17 DE MARÇO DE 2017
CONVOCAÇÃO DE CANDIDATOS
O Presidente da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares
- EBSERH, no uso de suas atribuições legais, torna pública a convocação dos aprovados no Concurso Público nº 9/2014, 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. ASSISTENTE SOCIAL 7º Marilene Mazzetto Correa;
1.2. ENFERMEIRO 159º Andson Rodrigues Areco;
2. Os candidatos relacionados neste edital deverão comparecer:
2.1. No dia 28/03, a partir das 8h, conforme agendamento, à
Divisão de Gestão de Pessoas do Hospital Universitário Maria Aparecida Pedrossian, localizado na Av. Senador Fellinto Muller, S/N Vila Ipiranga, 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 29/03, às 7h, ao Laboratório do Hospital, para
realização de exames laboratoriais;
2.3. No dia 30/03, 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 03/04, das 8h às 12h, ao Hospital, 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.
KLEBER DE MELO MORAIS
EDITAL Nº 96, DE 17 DE MARÇO DE 2017
CONVOCAÇÃO DE CANDIDATOS
O Presidente da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares
- EBSERH, no uso de suas atribuições legais, torna pública a convocação 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. BIOMÉDICO 4º Fabiana Santana Celes;
1.2. MÉDICO - PSIQUIATRIA 2º Mariana Kerner Lacerda;

1.3. PROFISSIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA 3º Jorge
Itamar Pinheiro Sacramento Junior;
2. Os candidatos relacionados neste edital deverão comparecer:
2.1. No dia 23/03, das 8h às 10h, conforme agendamento, à
Maternidade Climério de Oliveira, localizada na Rua do Limoeiro,
137 - Nazaré, Salvador/BA, 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 27/03, das 8h às 11h, por ordem de chegada, ao
Serviço de Saúde Ocupacional e Segurança do Trabalho da Maternidade, em jejum de 10 horas para realização da coleta de sangue.
2.3. No dia 30/03, das 7h às 9h, conforme agendamento, ao
Serviço de Saúde Ocupacional e Segurança do Trabalho da Maternidade para realização do Exame Admissional; e, em seguida, ao
Setor de Gestão de Pessoas para entrega do Atestado de Saúde Ocupacional.
2.4. No dia 03/04, 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 96, DE 17 DE MARÇO DE 2017
CONVOCAÇÃO DE CANDIDATOS
O Presidente da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares
- EBSERH, no uso de suas atribuições legais, torna pública a convocação dos aprovados no Concurso Público nº 02/2013, visando ao
preenchimento de vagas, com lotação no Hospital Universitário da
Universidade Federal do Maranhão - HU-UFMA, conforme a seguir:
1. Relação de candidatos convocados, conforme ordem de
classificação:
1.1. ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO BANCO DE DADOS 3º Tassio Luz Campos;
1.2. ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 234º Altair Da
Trindade Rosas Junior; 235º Yone Correia De Oliveira;
1.3. ASSISTENTE ADMINISTRATIVO (listagem específica
para pessoas com deficiência) 14º Deferson Cruz Lima;
1.4. ENFERMEIRO 204º Wildilene Leite Carvalho;
1.5. ENFERMEIRO - TERAPIA INTENSIVA NEONATAL
10º Dalia De Sousa Viegas Azoubel;
1.6. TÉCNICO EM ENFERMAGEM 898º Vilma Duarte Silva; 899º Aldine Shirley Duarte Neves Dos Santos; 900º Ana Lice
Vieira Fonseca;
1.7. TÉCNICO EM INFORMÁTICA 19º Jairo Sousa De
Figueiredo;
2. Os candidatos relacionados neste edital deverão comparecer:
2.1. No dia 23/03, das 8:30h às 17h, conforme agendamento
enviado por e-mail, ao Hospital Universitário da Universidade Federal do Maranhão - Unidade Materno Infantil - 2° Andar - Divisão
de Gestão de Pessoas, endereço: 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 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 24/03, das 9h às 11h ao Serviço de Análises
Clínicas do Hospital Universitário do Maranhão - HUUFMA, endereço: Travessa dos Currupiras, 47 - Centro - São Luís - MA, para
realização da coleta de sangue, conforme agendamento no momento
na entrega de documentos;
2.2.1. A Avaliação Oftalmológica será realizada nos dias
24/03, das 14h às 17h no Centro de Referência em Oftalmologia do
Hospital Universitário 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
especialidades).
2.3. No dia 28/03, das 8h às 16:30h, Hospital Universitário da
Universidade Federal do Maranhão - 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 normativo.
2.4. No dia 03/04 das 8h às 17h, ao Hospital Universitário da Universidade Federal do Maranhão - Unidade Presidente Dutra - Auditório Central
- 4º andar; Endereço: Rua Barão de Itapary, Nº 227, 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 definidos ou
a não apresentação de qualquer um dos documentos exigidos para a contratação implicará na exclusão do candidato do presente concurso público.
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Nº 54, segunda-feira, 20 de março de 2017
EDITAL Nº 109, DE 17 DE MARÇO DE 2017
CONVOCAÇÃO DE CANDIDATOS
O Presidente da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares EBSERH, no uso de suas atribuições legais, torna pública a convocação dos aprovados no Concurso Público nº 2/2014, visando ao
preenchimento de vagas, com lotação no Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Pernambuco - HC-UFPE, conforme a seguir:
1. Relação de candidatos convocados, conforme ordem de
classificação:
1.1. BIOMÉDICO 6º Aleide Santos De Melo Lima;
1.2. ENFERMEIRO 181º Karinna De Abreu Lima;
1.3. MÉDICO - CIRURGIA GERAL 17º Carlos Alfredo
Ramirez Gonzalez;
1.4. MÉDICO - REUMATOLOGIA 8º Aline Ranzolin;
1.5. NUTRICIONISTA 12º Amanda Mirelle Costa Xavier;
2. Os candidatos relacionados neste edital deverão comparecer:
2.1. No dia 27/03, das 08:00 às 12:00, conforme agendamento
enviado por e-mail, no endereço Hospital das Clínicas, Avenida Prof.
Moraes Rego, s/n - CDU, Recife/PE - Sala de Treinamentos, 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 28/03, das 7h às 10h, ao Laboratório do Hospital
das Clínicas, localizado no térreo do bloco D, para realização da
coleta de sangue, conforme agendamento;
2.3. No dia 29/03, das 8h às 12h ao Serviço de Saúde
Ocupacional e Segurança do Trabalho, localizado no 4º andar, para
realização do Exame Admissional.
2.4. No dia 29/03, das 8h às 17h, à Divisão de Gestão de
Pessoas, localizado no térreo (Corredor Administrativo), para entrega
dos resultados dos exames admissionais.
2.5. Nos dias 03/04, das 8h às 17h, ao Auditório Jorge Lobo,
Campus Universitário - UFPE, 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.
KLÉBER DE MELO MORAIS
EDITAL Nº 124, DE 17 DE MARÇO DE 2017
CONVOCAÇÃO DE CANDIDATOS
O Presidente da Empresa Brasileiraadasdsa de Serviços Hospitalares - EBSERH, no uso de suas atribuições legais, torna pública
a convocação dos aprovados no Concurso Público nº 08/2015, visando ao preenchimento de vagas, com lotação no Hospital Universitário Dr. Miguel Riet Corrêa Jr. da Universidade Federal do Rio
Grande - HU-FURG, conforme a seguir:
1. Relação de candidatos convocados, conforme ordem de
classificação:
1.1. ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 15º Luciana Vasconcelos Da Costa (Sub Júdice);
1.2. ASSISTENTE ADMINISTRATIVO (listagem específica
para pessoas com deficiência) 3º Iva Nice Del Pino Da Silva Mello;
1.3. ENFERMEIRO - TERAPIA INTENSIVA PEDIÁTRICA 2º Oberti Galho Martins;
1.4. MÉDICO - CLÍNICA MÉDICA 17º Guilherme Amaral Velho;
1.5. MÉDICO - ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA 8º
Marcelo Ribeiro Mendes;
1.6. TÉCNICO EM ENFERMAGEM 110º Kayo Rennan Da
Silva Benvindo;
1.7. TÉCNICO EM INFORMÁTICA 6º Flavio Correa De Moraes;
2. Os candidatos relacionados neste edital deverão comparecer:
2.1. No dia 27/03, conforme agendamento por e-mail, no
Auditório da área acadêmica do Campus Saúde da FURG, no endereço Rua Gen. Osório, s/n° - Centro - Rio Grande/ RS, 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. Assim como a entrega das
carteiras de vacinação. 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 27/03, conforme agendamento por e-mail, no
Laboratório do Hospital Universitário Dr. Miguel Riet Correa Jr., na
rua General Canabarro, s/n° - Centro - Rio Grande-RS, para realização da coleta de sangue.
2.3. Nos dias 29 e 30/03, conforme agendamento por e-mail,
no ambulatório do Hospital Universitário Dr. Miguel Riet Correa Jr.,
na rua General Canabarro, s/n° - Centro - Rio Grande/ RS, para
realização do Exame Admissional.
2.4. No dia 03/04, os candidatos considerados aptos nos exames de saúde e que tenham comprovado a titulação exigida para a
posse, sem que exista qualquer pendência, deverão comparecer no
Auditório da área acadêmica do Campus Saúde da FURG, no endereço
Rua Gen. Osório, s/n° - Centro - Rio Grande/ RS, para conhecimento
dos horários de trabalho; assinatura do contrato de trabalho e da Carteira de Trabalho e Previdência Social; e atividades de integração.

Documento assinado digitalmente conforme MP n o- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
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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.
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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.

KLÉBER DE MELO MORAIS

KLEBER DE MELO MORAIS

EDITAL Nº 135, DE 17 DE MARÇO DE 2017
CONVOCAÇÃO DE CANDIDATOS

EDITAL Nº 163, DE 17 DE MARÇO DE 2017
CONVOCAÇÃO DE CANDIDATOS

O Presidente da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares
- EBSERH, no uso de suas atribuições legais, torna pública a convocação 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, conforme a seguir:
1. Relação de candidatos convocados, conforme ordem de
classificação:
1.1. ENFERMEIRO - TERAPIA INTENSIVA 20º Mariana
Augusta de Sa
1.2. ENGENHEIRO CLÍNICO 3º Leonardo Rezende Freire Ribeiro
1.3. MÉDICO - MEDICINA INTENSIVA PEDIÁTRICA 6º
Fernanda Bastos de Castro Machado
1.4. MÉDICO - NEONATOLOGIA 11º Nadja Naira Marques de Aquino
1.5. MÉDICO - RADIOLOGIA E DIAGNÓSTICO POR
IMAGEM 9º Cecilia Gabriela de Arruda Castelo Branco Brito
1.6. TÉCNICO EM ANÁLISES CLÍNICAS 12º Tatiana Simoes Pontes
1.7. TÉCNICO EM ENFERMAGEM 376º Helciandro Bezerra de Andrade; 377º Luciana Conrado Costa
2. Os candidatos relacionados neste edital deverão comparecer:
2.1. No dia 27/03, das 8h às 12h e das 13h às 16h, ao
Auditório Lindbergh Farias do Hospital Universitário Lauro Wanderley 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 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 28/03, das 08h às 12h, ao Laboratório de Análises Clínicas, situado no Ambulatório do Hospital, para realização da
Coleta de Sangue.
2.3. No dia 29/03, 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 Admissional e apresentação do Atestado de Saúde Ocupacional (ASO)
na Divisão de Gestão de Pessoas.
2.4. No dia 03/04, das 7h30 ás 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 definidos ou a não apresentação de qualquer um dos documentos exigidos para a contratação implicará na exclusão do candidato do presente concurso público.

O Presidente da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares
- EBSERH, no uso de suas atribuições legais, torna pública a convocação dos aprovados no Concurso Público nº 2/2015, visando ao
preenchimento de vagas, com lotação no Hospital Escola da Universidade Federal de Pelotas - HE-UFPEL, conforme a seguir:
1. Relação de candidatos convocados, conforme ordem de
classificação:
1.1. ENGENHEIRO CLÍNICO 2º Cleiton da Gama Garcia
1.2. MÉDICO - GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA 29º Jenifer Rodriguez Figueroa
1.3. MÉDICO - NEONATOLOGIA 10º Luciana Soares da
Luz de Freitas
1.4. MÉDICO - PEDIATRIA 15º Priscila da Silva Echevarria
1.5. TÉCNICO EM FARMÁCIA 21º Joviana Pinheiro Barbosa
2. Os candidatos relacionados neste edital deverão comparecer:
2.1. No dia 27/03, das 8h às 11h, ao Auditório do Prédio das
Fundações - Rua Marcilio Dias nº 939, Centro - Pelotas - RS, 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 28/03, das 7h às 10h, conforme agendamento, ao
Ambulatório de Especialidades do Hospital Escola, Rua Professor
Araújo nº 433 - Centro, para realização da Coleta de Sangue.
2.3. No dia 30/03, das 8h às 12h, conforme agendamento, ao
Ambulatório de Especialidades do Hospital Escola, para realização do
Exame Admissional, munido de Cartão de Vacina (original e cópia).
2.4. No dia 03/04, das 8h às 17h, ao Auditório do Prédio das
Fundações, 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.

KLEBER DE MELO MORAIS
EDITAL Nº 141, DE 17 DE MARÇO DE 2017
CONVOCAÇÃO DE CANDIDATOS
O Presidente da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares EBSERH, no uso de suas atribuições legais, torna pública a convocação dos aprovados no Concurso Público nº 04/2014, visando ao
preenchimento de vagas, com lotação no Hospital Universitário Edgard
Santos - Univ. Federal da Bahia - HUPES-UFBA, conforme a seguir:
1. Relação de candidatos convocados, conforme ordem de
classificação:
1.1. ANALISTA ADMINISTRATIVO - ADMINISTRAÇÃO
20º Erika Maria Lirio Andrade;
1.2. ENFERMEIRO 154º Indaiane Rosario Abade dos Santos;
1.3. TÉCNICO EM ENFERMAGEM 495º Ueslei Leao Barbosa;
2. Os candidatos relacionados neste edital deverão comparecer:
2.1. No dia 21/03, das 7h às 9h, conforme agendamento
enviado por e-mail, à Divisão de Gestão de Pessoas, localizado na
Rua Augusto Viana S/N, Canela, Salvador/Bahia, 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. Nos dias 21 a 24/03, das 7h às 16h, conforme agendamento, ao Centro Pediátrico, localizado no 1º andar do Hospital,
para realização para realização dos exames laboratoriais.
2.3. Nos dias 27 a 31/03, conforme agendamento prévio, ao
Serviço de Saúde Ocupacional, localizado no 3º andar do Ambulatório Magalhães Neto, para realização do Exame Admissional.
2.4. No dia 03/04, às 8h, ao Hospital, para conhecimento dos
horários de trabalho; assinatura do contrato de trabalho e da Carteira
de Trabalho e Previdência Social; e atividades de integração.
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EDITAL Nº 280, DE 17 DE MARÇO DE 2017
CONVOCAÇÃO DE CANDIDATOS
O Presidente 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 Pernambuco - HC-UFPE, conforme a seguir:
1. Relação de candidatos convocados, conforme ordem de
classificação:
1.1. MÉDICO - MEDICINA INTENSIVA 13º Adriana Valentina Lopes Padilha; 14º Rodrigo Rodrigues De Sousa Moura;
2. Os candidatos relacionados neste edital deverão comparecer:
2.1. No dia 27/03, das 08:00 às 12:00, conforme agendamento
enviado por e-mail, no endereço Hospital das Clínicas, Avenida Prof.
Moraes Rego, s/n - CDU, Recife/PE - Sala de Treinamentos, 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 28/03, das 7h às 10h, ao Laboratório do Hospital
das Clínicas, localizado no térreo do bloco D, para realização da
coleta de sangue, conforme agendamento;
2.3. No dia 29/03, das 8h às 12h ao Serviço de Saúde
Ocupacional e Segurança do Trabalho, localizado no 4º andar, para
realização do Exame Admissional.
2.4. No dia 29/03, das 8h às 17h, à Divisão de Gestão de
Pessoas, localizado no térreo (Corredor Administrativo), para entrega
dos resultados dos exames admissionais.
2.5. Nos dias 03/04, das 8h às 17h, ao Auditório Jorge Lobo,
Campus Universitário - UFPE, 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.
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EDITAL Nº 281, DE 17 DE MARÇO DE 2017
CONVOCAÇÃO DE CANDIDATOS
O Presidente 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 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. MÉDICO - CLÍNICA MÉDICA 13º Ítalo Bruno Bossay Cândia;
1.2. MÉDICO - NEUROLOGIA 4º Elisson Antonio Francelino dos Santos;
2. Os candidatos relacionados neste edital deverão comparecer:
2.1. No dia 28/03, a partir das 8h, conforme agendamento, à
Divisão de Gestão de Pessoas do Hospital Universitário Maria Aparecida Pedrossian, localizado na Av. Senador Fellinto Muller, S/N Vila Ipiranga, 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 29/03, às 7h, ao Laboratório do Hospital, para
realização de exames laboratoriais;
2.3. No dia 30/03, 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 03/04, das 8h às 12h, ao Hospital, 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.
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EDITAL Nº 283, DE 17 DE MARÇO DE 2017
CONVOCAÇÃO DE CANDIDATOS
O Presidente 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 da
Universidade Federal do Maranhão - HU-UFMA, conforme a seguir:
1. Relação de candidatos convocados, conforme ordem de
classificação:
1.1. MÉDICO - ANESTESIOLOGIA 1º José Wilker Bezerra
Bilio; 2º Richelane Da Costa Reis Leite; 3º Caio De Mello Sales;
1.2. MÉDICO - CLÍNICA MÉDICA 6º Erika Sales Lopes;
2. Os candidatos relacionados neste edital deverão comparecer:
2.1. No dia 23/03, das 8:30h às 17h, conforme agendamento
enviado por e-mail, ao Hospital Universitário da Universidade Federal do Maranhão - Unidade Materno Infantil - 2° Andar - Divisão
de Gestão de Pessoas, endereço: 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 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 24/03, das 9h às 11h ao Serviço de Análises
Clínicas do Hospital Universitário do Maranhão - HUUFMA, endereço: Travessa dos Currupiras, 47 - Centro - São Luís - MA, para
realização da coleta de sangue, conforme agendamento no momento
na entrega de documentos;
2.2.1. A Avaliação Oftalmológica será realizada nos dias
24/03, das 14h às 17h no Centro de Referência em Oftalmologia do
Hospital Universitário 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
especialidades).
2.3. No dia 28/03, das 8h às 16:30h, Hospital Universitário da
Universidade Federal do Maranhão - 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 normativo.
2.4. No dia 03/04 das 8h às 17h, ao Hospital Universitário da
Universidade Federal do Maranhão - Unidade Presidente Dutra Auditório Central - 4º andar; Endereço: Rua Barão de Itapary, Nº 227,
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 definidos ou a não apresentação de qualquer um dos documentos exigidos para a contratação implicará na exclusão do candidato do presente concurso público.
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