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EDITAL Nº 138, DE 16 DE SETEMBRO DE 2016
CONCURSO PÚBLICO Nº 9/2015 - EBSERH/HUPAA-UFAL

CONVOCAÇÃO DE CANDIDATO

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 09/2015, visando ao
preenchimento de vagas, com lotação no Hospital Universitário Pro-
fessor Alberto Antunes da Universidade Federal de Alagoas - HU-
PAA-UFAL, conforme a seguir:

1. Relação de candidato convocado, conforme ordem de clas-
sificação:

1.1. MÉDICO - MEDICINA DO TRABALHO 3º Manoel
Juvenal da Costa Neto

2. O candidato relacionado neste edital deverá comparecer:
2.1. No dia 26/09, das 8h às 11h e das 13h às 16h, à Divisão

de Gestão de Pessoas - DivGP/RH - Térreo, 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 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 27/09, das 7h às 9h, ao Laboratório de Análises
Clínicas do Hospital, para realização da Coleta de Sangue, conforme
agendamento prévio.

2.3. No dia 28/09, das 8h às 12h, à Divisão de Gestão de
Pessoas do Hospital, para realização do Exame Admissional, munido
de Cartão de Vacina (original e cópia).

2.4. No dia 03/10, das 8h às 12h e das 13h às 16h, à Sala de
Web-Conferência (Centro de Apoio a Pesquisa - CAP) - Térreo, 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 73, DE 16 DE SETEMBRO DE 2016
CONCURSO PÚBLICO Nº 7/2015 - EBSERH/HDT-UFT

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 07/2015, visando ao
preenchimento de vagas, com lotação no Hospital de Doenças Tro-
picais da Universidade Federal do Tocantins - HDT-UFT, conforme a
seguir:

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

1.1. MÉDICO - GINECOLOGIA E OBSTETRICIA 3° Zo-
raide Andrade da Cruz

1.2. MÉDICO - PSIQUIATRIA 1° Marcos Superbo da Silva
Cardoso Junior

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

2.1. No dia 22/09, das 8h às 12h, conforme agendamento
enviado por e-mail, ao Hospital de Doenças Tropicais da Univer-
sidade Federal do Tocantins - HDT-UFT, sala de Reuniões da GEP
(Antiga sala do ITPAC), Rua Jose de Brito nº 1015, Setor Central,
Araguaína/TO, para apresentação da habilitação específica dos re-
quisitos dos cargos (original e cópia); entrega de currículo, dos do-
cumentos necessários para sua contratação (original e cópia) e com-
provante 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 22/09, das 8h às 12h, conforme agendamento
prévio, para realização dos exames de imagem, exames laboratoriais
e oftalmológicos (TVO).

2.3. No dia 04/10, das 14h às 18h, ao HDT-UFT, área ad-
ministrativa, Sala da Divisão de Gestão de Pessoas, para realização e
entrega do Atestado de Saúde Ocupacional, conforme agendamento
prévio.

2.4. No dia 06/10, das 08h às 10h, à sala de Reuniões da
GEP (Antiga sala do ITPAC), 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 89, DE 16 DE SETEMBRO DE 2016
CONCURSO PÚBLICO Nº 02/2013 - EBSERH/HU-UFMA

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 02/2013, visando ao
preenchimento de vagas, com lotação no Hospital Universitário da
Universidade Federal do Maranhão - HU-UFMA, conforme a se-
guir:

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

1.1. ENFERMEIRO - ASSISTENCIAL 185º - JOELMA
SOUZA PEREIRA;

1.2 - TÉCNICO EM QUÍMICA 5º - SIRLAN DE JESUS
S I LVA ;

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

2.1. No dia 26/09, das 8:30h às 17h, conforme agendamento
enviado por e-mail, ao Hospital Universitário da Universidade Fe-
deral do Maranhão - Unidade Materno Infantil - 2° Andar - Sala da
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 ca-
dastrais. 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 27/09, das 9h às 11h, conforme agendamento, 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 agen-
damento;

2.2.2. A Avaliação Oftalmológica será realizada no dia
27/09, 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 con-
formidade com o edital normativo. Os candidatos devem comparecer
munidos de documento de identificação com foto. A Avaliação Of-
talmológica deverá ser realizada para o cargo de Médico (todas as
especialidades).

2.3. No dia 29/09, das 8h às 16:30h, à Divisão de Gestão de
Pessoas (Serviço de Saúde Ocupacional), 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 nor-
mativo.

2.4. No dia 03/10, das 8h às 18h, 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 Pre-
vidência 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- 98, DE 16 DE SETEMBRO DE 2016
CONCURSO PÚBLICO Nº 02/2014 - EBSERH/HC-UFPE

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 02/2014, visando ao
preenchimento de vagas, com lotação no Hospital das Clínicas da
Universidade Federal de Pernambuco - HC-UFPE, conforme a se-
guir:

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

1.1 - ADVOGADO 3º - GISELLE CHRISTINE MALZAC
PAT R I A R C H A ;

1.2. MÉDICO - GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA 48º -
CLARISSA QUEIROZ BEZERRA DE ARAUJO;

1.3. MÉDICO - PEDIATRIA 26º - PAULA ROBERTA
MONTEIRO MACHADO;

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

2.1. No dia 22/09, das 8h às 12h, conforme agendamento
enviado por e-mail, ao Hospital das Clínicas, Avenida Prof. Moraes
Rego, s/n - CDU, Recife/PE - Divisão de Gestão de Pessoas, 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.

2.2. No dia 22/09, das 7h às 10h, conforme agendamento, ao
Laboratório do Hospital das Clínicas, localizado no térreo do bloco
D, para realização da coleta de sangue, conforme agendamento;

2.3. No dia 29/09, 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 29/09, das 8h às 17h, ao Divisão de Gestão de
Pessoas, localizado no térreo (Corredor Administrativo), para entrega
dos resultados dos exames admissionais.

2.5. No dia 04/10, das 8h às 17h, ao Auditório do De-
partamento de Enfermagem, Campus Universitário - UFPE, 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 141, DE 16 DE SETEMBRO DE 2016
CONCURSO PÚBLICO Nº 9/2015 - EBSERH/MEJC-UFRN

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 09/2015, visando ao
preenchimento de vagas, com lotação no Maternidade Escola Januário
Cicco da Universidade Federal do Rio Grande do Norte - MEJC-
UFRN, conforme a seguir:

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

1.1. MÉDICO - PEDIATRIA 6º Marcelo Cândido De An-
drade Leitão; 7º Anelise Maria Fonseca Pinheiro;

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

2.1. No dia 20/09 e 21/09, das 9h às 12h e das 14h à 17h,
conforme agendamento enviado por e-mail, no Setor de Gestão de
Pessoas da Maternidade Escola Januário Cicco, localizado na Av.
Nilo Peçanha, nº 270, Natal/RN, 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. O cadastro deverá, obrigatoriamente, ser preenchido
pelo site: cadastro.ebserh.gov.br

2.2. No dia 22/09 e 23/09, das 6h às 10h, por ordem de
chegada, ao Laboratório da MEJC, localizado no 1º andar do Anexo,
para realização da coleta de sangue,

2.3. No dia 26/09 e 27/09, das 9h às 12h e das 13h às 15h,
SSOST da Maternidade, para realização do Exame Admissional.

2.4. No dia 04/10, das 8h às 12h e das 13h às 15h, 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 da candidata 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 139, DE 16 DE SETEMBRO DE 2016
CONCURSO PÚBLICO Nº 09/2015 - EBSERH/HC-UFPE

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 09/2015, visando ao
preenchimento de vagas, com lotação no Hospital das Clínicas da
Universidade Federal de Pernambuco - HC-UFPE, conforme a se-
guir:

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

1.1. MÉDICO - NEONATOLOGIA 5º - ANDRÉ DE BAR-
ROS CORREIA MATOS; 6º MARIA EDUARDA CAPIBERIBE
MOREIRA

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

2.1. No dia 22/09, das 8h às 12h, conforme agendamento
enviado por e-mail, ao Hospital das Clínicas, Avenida Prof. Moraes
Rego, s/n - CDU, Recife/PE - Divisão de Gestão de Pessoas, 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.

2.2. No dia 22/09, das 7h às 10h, conforme agendamento, ao
Laboratório do Hospital das Clínicas, localizado no térreo do bloco
D, para realização da coleta de sangue, conforme agendamento;

2.3. No dia 29/09, das 8h às 12h, ao Serviço de Saúde
Ocupacional e Segurança do Trabalho, localizado no 4º andar, para
realização do Exame Admissional.

paulo.querino
Realce

paulo.querino
Realce


		ouvidoria@in.gov.br
	2016-09-19T04:57:40-0300
	Imprensa Nacional
	*.in.gov.br
	Diário Oficial




