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2.1.1. O cadastro deverá, obrigatoriamente, ser preenchido
pelo site: cadastro.ebserh.gov.br.

2.2. Nos dias 15 e 16/05, das 9h às 11h, conforme
agendamento, à Divisão de Análises Clínicas, térreo do Hospital, para
realização da coleta de sangue.

2.3. Nos dias 25; 28; 29 e 30/05 das 7h às 17h, conforme
agendamento, ao Prédio do Núcleo de Capacitação do Hospital, para
realização do Exame Admissional.

2.4. No dia 04/06, às 8h30, 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 dos candidatos do
presente concurso público.

PAULO HENRIQUE BEZERRA
RODRIGUES COSTA

EDITAL Nº 100, DE 10 DE MAIO DE 2018
CONCURSO PÚBLICO Nº 7/2013 - EBSERH/MEJC/UFRN

CONVOCAÇÃO DE CANDIDATO

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 07/2013,
visando ao preenchimento de vagas, excepcionalmente, com lotação
no Hospital Universitário Onofre Lopes da Universidade Federal do
Rio Grande do Norte - HUOL-UFRN, conforme a seguir:

1. Relação de candidato convocado, conforme ordem de
classificação:

1.1. ENGENHEIRO CLÍNICO 4º RICARDO LUIZ
SOARES DE FRANCA;

2. O candidato relacionado neste edital deverá comparecer:
2.1. No dia 16/05, das 09h às 12h, conforme agendamento

enviado por e-mail, ao Hospital Universitário Onofre Lopes, Av. Nilo
Peçanha, nº 620, 1º andar do prédio Administrativo - Petrópolis/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 apresentação dos
documentos poderá ser efetuada por procuração registrada em
cartório.

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

2.2. No dia 17/05, das 6h30 às 10h30, ao HUOL-UFRN,
para realização da coleta de sangue, conforme agendamento. O
candidato deverá apresentar cópia do RG e do comprovante de
residência.

2.3. No dia 18/05, das 14h às 17h, ao HUOL-UFRN, para
realização do Exame Admissional.

2.4. No dia 04/06, das 9h às 12h, no HUOL-UFRN, 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 desistência do candidato nesta convocação implicará na
permanência, na mesma classificação, no cadastro reserva do
concurso nº 07/2013, na Maternidade Escola Januário Cicco- MEJC-
UFRN.

PAULO HENRIQUE BEZERRA
RODRIGUES COSTA

EDITAL Nº 107, DE 10 DE MAIO DE 2018
CONCURSO PÚBLICO Nº 10/2014 - EBSERH/HUPAA-UFAL

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 10/2014, visando ao preenchimento de vagas, com
lotação no Hospital Universitário Professor Alberto Antunes da
Universidade Federal de Alagoas - HUPAA-UFAL, conforme a
seguir:

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

1.1. ENFERMEIRO 140º Mayara Novais Pereira;
1.2. ENFERMEIRO - NEFROLOGIA 3º Renata Rezende

Carneiro Rocha;
1.3. FARMACÊUTICO 13º Karla Mendes da Silva

Moreira;
1.4. FISIOTERAPEUTA 31º Vana Janaina Gomes Ribeiro

Coutinho;
1.5. TÉCNICO EM ENFERMAGEM 234º Arianny

Ferreira Lima;
2. Os candidatos relacionados neste edital deverão

comparecer:
2.1. No dia 28/05, das 8h às 11h e das 13h às 14h, à

Divisão de Gestão de Pessoas - DivGP 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 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 29/05, das 7h às 9h, ao Laboratório de
Análises Clínicas do Hospital, para realização da Coleta de
Sangue.

2.3. No dia 30/05, das 7h às 12h, ao Serviço de Saúde
Ocupacional e Segurança do Trabalho (SOST) do Hospital, para
realização do Exame Admissional, munido de Cartão de Vacina
(original e cópia).

2.4. No dia 04/06, das 8h às 12h e das 13h às 17h, à
Divisão de Gestão de Pessoas - DivGP do Hospital, para
conhecimento dos horários de trabalho; 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
definidos ou a não apresentação de qualquer um dos documentos
exigidos para a contratação implicará na exclusão do candidato do
presente concurso público.

PAULO HENRIQUE BEZERRA
RODRIGUES COSTA

EDITAL Nº 117, DE 10 DE MAIO DE 2018
CONCURSO PÚBLICO Nº 11/2013 - EBSERH/HUJM-UFMT

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 11/2013,
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. ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 28º Evelize Da
Silva Barbosa;

1.2. FARMACÊUTICO 10º Daniela Alencar Moreira;
1.3. FISIOTERAPEUTA 24º Vanildo Felix Da Silva Junior;

25º Francielle Fialkoski;
1.4. MÉDICO - INFECTOLOGIA 4º Taynna Ferraz De

Barros Correia;
2. Os candidatos relacionados neste edital deverão

comparecer:
2.1. No dia 22/05, 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
(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
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

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

2.2. No dia 28/05, das 13h às 15h, ao HUJM-UFMT (Saúde
Ocupacional), para realização do Exame Admissional e apresentação
do Atestado de Saúde Ocupacional - ASO.

2.3. Nos dias 04 e 05/06, das 8h às 17h, ao HUJM-UFMT,
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.

PAULO HENRIQUE BEZERRA
RODRIGUES COSTA

EDITAL Nº 129, DE 10 DE MAIO DE 2018
CONCURSO PÚBLICO Nº 2/2014 - EBSERH/HC-UFPE

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 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. ENFERMEIRO 231º Juliana Nunes Lacerda; 232º
Myrtes Danyelle Oliveira Silva; 233º Camilla De Godoy Maciel; 234º
Kaio Felipe Araujo Carvalho;

1.2. FISIOTERAPEUTA - TERAPIA INTENSIVA 4º
Cibelle Andrade Lima;

1.3. MÉDICO - ACUPUNTURA 5º Ricardo Gomes Da
Costa;

1.4. MÉDICO - MEDICINA INTENSIVA PEDIÁTRICA
16º Kelly Auzeni Machado Braga;

1.5. TÉCNICO EM HISTOLOGIA 4º Evandro Valentim Da
Silva;

2. Os candidatos relacionados neste edital deverão
comparecer:

2.1. No dia 21/05, das 8h às 16h, conforme agendamento
enviado por e-mail, ao Hospital das Clínicas - HC-UFPE, Avenida
Prof. Moraes Rego, s/n - CDU, Recife/PE - Bloco B, 3º andar, 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
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 22/05, 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 25/05, das 7h às 16h, ao Serviço de Saúde
Ocupacional e Segurança do Trabalho - SOST, localizado no 8º andar
do HC-UFPE, para realização do Exame Admissional.

2.4. No dia 25/05, das 8h às 12h e das 14h às 17h, à Divisão
de Gestão de Pessoas do Hospital, localizado no térreo (Corredor
Administrativo), para apresentação do Atestado de Saúde
Ocupacional - ASO.

2.5. No dia 04/06, das 8h às 12h e das 14h às 17h, à Unidade
de Desenvolvimento de Pessoas do HC-UFPE, para conhecimento
dos horários de trabalho; assinatura do contrato de trabalho e entrega
da Carteira de Trabalho e Previdência Social; e atividades de
integração.

3. A ausência da candidata nas datas e horários acima
definidos ou a não apresentação de qualquer um dos documentos
exigidos para a contratação implicará na exclusão da candidata do
presente concurso público.

PAULO HENRIQUE BEZERRA
RODRIGUES COSTA

EDITAL Nº 139, DE 10 DE MAIO DE 2018
CONCURSO PÚBLICO Nº 1/2014 - EBSERH/HUSM-UFSM

CONVOCAÇÃO DE CANDIDATAS

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 1/2014,
visando ao preenchimento de vagas, com lotação no Hospital
Universitário de Santa Maria da Universidade Federal de Santa Maria
- HUSM-UFSM, conforme a seguir:

1. Relação de candidatas convocadas, conforme ordem de
classificação:

1.1. ENFERMEIRO ASSISTENCIAL 208º Jaine de
Medeiros Bacelar; 209º Andressa Teixeira Machado;

2. As candidatas relacionadas neste edital deverão
comparecer:

2.1. No dia 23/05, das 8h às 16h, à sala do AGHU, junto ao
Hospital Universitário de Santa Maria - HUSM, Avenida Roraima,
s/n, Prédio nº 22, Bairro Camobi, Santa Maria/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 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 24/05, das 7h às 9h, à sala do Setor de Saúde
Ocupacional, localizada no subsolo do HUSM, entrada pelo andar
térreo, portaria central, 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. No dia 24/05, das 8h às 12h, à sala do Setor de Saúde
Ocupacional, para realização do Exame Admissional, conforme
agendamento, e entrega da carteira de vacina Hepatite B e Tétano. E,
comparecer à sala da Divisão de Gestão de Pessoas para apresentação
do Atestado de Saúde Ocupacional - ASO.

2.4. No dia 01/06, a partir das 8h, ao Auditório GULERPE,
Térreo, junto ao Hospital Universitário de Santa Maria - HUSM, para
conhecimento dos horários de trabalho; assinatura do contrato de
trabalho e entrega da Carteira de Trabalho e Previdência Social; e
atividades de integração.

3. A ausência da candidata nas datas e horários acima
definidos ou a não apresentação de qualquer um dos documentos
exigidos para a contratação implicará na exclusão da candidata do
presente concurso público.

PAULO HENRIQUE BEZERRA
RODRIGUES COSTA

EDITAL Nº 173, DE 10 DE MAIO DE 2018
CONCURSO PÚBLICO Nº 4/2014 - EBSERH/HUPES-UFBA

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 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 -
BIBLIOTECONOMIA 2º Luciana Borges De Almeida;
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