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Nº 11, segunda-feira, 18 de janeiro de 2016
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) entrega de currículo, e
d) entrega do formulário de dados cadastrais disponível no
rol da relação de documentos necessários para a contratação no endereço eletrônico da EBSERH: www.ebserh.gov.br/concursos e seleções/documentos para contratação/formulário de dados cadastrais.
2.2 Após a entrega dos documentos listados acima o candidato será encaminhado para coleta de sangue, em jejum de no
mínimo 10 (dez) horas.
2.3 No dia 29/01/2016, das 07:00h às 09:00h, no endereço
Hospital Universitário Júlio Müller - Saúde Ocupacional - Rua Luís
Philippe Pereira Leite, s/n, Bairro Alvorada - Cuiabá - MT, para
realização do Exame Admissional, conforme agendamento prévio.
2.4 No dia 29/01/2016, após o exame admissional, o candidato ou seu procurador, deverá comparecer no endereço citado no
item anterior, para apresentação do Atestado de Saúde Ocupacional ASO e dos documentos necessários para sua contratação, relacionados no endereço eletrônico da EBSERH: www.ebserh.gov.br/concursos e seleções/documentos para contratação.
3 No dia 01/02/2016, no endereço Hospital Universitário
Júlio Müller, Rua Luís Philippe Pereira Leite, s/n, Bairro Alvorada Cuiabá - MT, das 8:00 às 12:00, para, assinatura do Contrato de
Trabalho e atividades de Integração.
4 O não comparecimento do candidato nas datas e horários
acima definidos caracterizará sua exclusão em caráter irrevogável e
irretratável do concurso público.
5 A não apresentação de qualquer um dos documentos exigidos para a contratação implicará na sua exclusão em caráter irrevogável e irretratável do concurso público.
6 A data da contratação marcada para o dia 01/02/2016 não
será prorrogada.
NEWTON LIMA NETO
EDITAL N o- 205, DE 15 DE JANEIRO DE 2016
CONCURSO PÚBLICO N o- 13/2014 - EBSERH/HU-CAM
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 13/2014, visando ao
preenchimento de vagas na área assistencial, com lotação no Hospital
Universitário Cassiano Antônio Moraes, da Universidade Federal do
Espírito Santo - HU-CAM, conforme a seguir:
1. Relação de candidatos convocados, conforme ordem de
classificação:
1.1 601 TÉCNICO EM CITOPATOLOGIA
3º Elizete Holanda De Almeida Nascimento na vaga de Vera
Lúcia da Silva.
2 O candidato relacionado neste edital deverá comparecer:
2.1 No dia 26/01/2016, das 8h às 10 horas, conforme agendamento enviado por e-mail, no endereço Hospital Cassiano Antonio
Moraes - HUCAM - Av. Marechal Campos nº 1355 - Santa Cecilia,
Na Divisão de Gestão de Pessoas-, 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;
b) coleta de sangue (o candidato deverá comparecer em jejum de 10 horas) e agendamento do exame admissional;
c) entrega do currículo e
d) entrega do formulário de dados cadastrais constante da
relação de documentos disponível no endereço eletrônico da EBSERH: www.ebserh.gov.br.
2.2 No dia 27/01/2016,das 8 às 15 horas, realizará o Exame
admissional - Na sala do NASTH/SOST -- Hospital Universitário
Cassiano Antônio Moraes - HUCAM e a Entrega dos documentos Na sala da Divisão de Gestão de Pessoas - Av. Marechal Campos nº
1.355 - Santa Cecília - Vitória- no endereço Hospital Cassiano Antonio Moraes - HUCAM -, apresentando o Atestado de Saúde Ocupacional - ASO e, dos documentos necessários para sua contratação,
relacionados no endereço eletrônico da EBSERH: www.ebserh.gov.br.
2.4 Nos dias 01 e 02/02/2016, das 8h às 18horas, no endereço: endereço Hospital Cassiano Antonio Moraes - HUCAM - Av.
Marechal Campos nº 1355 - Santa Cecilia, no Auditório da Pediatria
- Vitória ES, para escolha dos horários de trabalho, assinatura do
Contrato de Trabalho, entrega da Carteira de Trabalho e Previdência
Social e atividades de Integração.
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 exigido para a contratação implicará na sua exclusão em caráter irrevogável e irretratável do concurso público.
5. A data da contratação marcada para o dia 01/02/2016 não
será prorrogada.
NEWTON LIMA NETO

EDITAL N o- 206, DE 15 DE JANEIRO DE 2016
CONCURSO PÚBLICO N o- 13/2014 - EBSERH/
EBSERH/MCO-UFBA
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 13/2014, visando ao
preenchimento de vagas na área assistencial, com lotação no Maternidade Climério de Oliveira da Universidade Federal da Bahia,
conforme a seguir:
1. Relação de candidatos convocados, conforme ordem de
classificação:
Área Assistencial
1.1 ENFERMEIRO SAÚDE DA MULHER
5º Vanessa Villela Dias 6º Onadja Benicio Rodrigues 7º
Natalia Castelo Branco Lages Monte 8º Paula De Oliveira E Silva
Sampaio Coelho 9º Fabiana Cardoso Soares 10º Solange Brito Ribeiro 11º Fernanda Carine Ribeiro 12º Rogeane Da Silva Borges
2 Os candidatos relacionados neste edital deverão comparecer:
2.1 No dia 19/01/2016, das 08:00 ás 16:00 horas, conforme
horário marcado e encaminhado aos candidatos por e-mail, o candidato, 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.ebserh.mec.gov.br; e
c) agendamento para a realização da coleta de sangue e do
exame admissional.
2.2 No dia 20/01/2016 e 21/01/2016, 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
realizado na data do item anterior.
2.3 Nos dias 26 e 27/01/2016, manhã e tarde, 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 26, das 14:00 ás 16:00 horas, 27 e 28/01/2016,
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 contratação, relacionados no endereço eletrônico da EBSERH: www.ebserh.mec.gov.br.
2.5 Nos dias 01/02/2016 das 09:00 às 17:30 e 02/02/2016
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 horários de trabalho, assinatura do Contrato de Trabalho, entrega da
Carteira de Trabalho e Previdência Social e atividades de Integração.
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 exigidos para a contratação implicará na sua exclusão em caráter irrevogável e irretratável do concurso público.
5 A data da contratação marcada para o dia 01/02/2016 não
será prorrogada.
NEWTON LIMA NETO
o-

EDITAL N 207, DE 15 DE JANEIRO DE 2016
CONCURSO PÚBLICO N o- 13/2014 - EBSERH/ HUMAP-UFMS
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 13/2014, visando ao
preenchimento de vagas na área médica, com lotação no Hospital
Universitário Maria Aparecida Pedrossian, da Universidade Federal
do Mato Grosso do Sul, conforme a seguir:
1 Relação de candidatos convocados, conforme ordem de
classificação:
ÁREA MÉDICA
1.1.825 MÉDICO - ECOGRAFIA VASCULAR COM DOPPLER
2º Thaline Mairace Hernandez Das Neves
2 Os candidatos relacionados neste edital deverão comparecer:
2.1 No dia 22 ou 25/01/2016, das 7:00 às 11:00 horas e das
13:00h às 17:00h, conforme agendamento enviado por e-mail, no
endereço Av. Fellinto Muller, S/N - Vila Ipiranga - Sala da Divisão de
Gestão de Pessoas do Hospital Universitário Maria Aparecida Pedrossian, para:
a) apresentação e entrega da documentação completa relacionada no endereço eletrônico da EBSERH: www.ebserh.gov.br concursos e seleções - documentos para contratação - a apresentação
dos documentos poderá ser efetuada por procuração; e
b) agendamento para a realização da coleta de sangue e do
exame admissional;
c) entrega de currículo, e
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d) entrega do formulário de dados cadastrais disponível no
rol da relação de documentos necessários para a contratação no endereço eletrônico da EBSERH: www.ebserh.gov.br - concursos e seleções - documentos para contratação - formulário de dados cadastrais.
2.2 No dia 26/01/2016, das 7:00h às 11:00h, no endereço Av.
Fellinto Muller, S/N - Vila Ipiranga - no Laboratório do Hospital
Universitário Maria Aparecida Pedrossian, para realização de exames
laboratoriais.
2.3 No dia 27 ou 28/01/2016, das 7:00h às 11:00h e das
13:00h às 17:00h, no endereço Av. Fellinto Muller, S/N - Vila Ipiranga - no Ambulatório Geral do Hospital Universitário Maria Aparecida Pedrossian, para realização do Exame Admissional, conforme
agendamento prévio.
2.4 Nos dias 01/02/2016 das 8:00 às 17:00hs e 02/02/2016
das 8:00 às 12:00h para as Atividades de Integração e Procedimentos
de Contratação, para escolha dos horários de trabalho, assinatura do
Contrato de Trabalho, entrega 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 exigidos para a contratação implicará na sua exclusão em caráter irrevogável e irretratável do concurso público.
5 A data da contratação marcada para o dia 01/02/2016 não
será prorrogada.
NEWTON LIMA NETO
o-

EDITAL N 208, DE 15 DE JANEIRO DE 2016
CONCURSO PÚBLICO N o- 13/2014 - EBSERH/ HUAB-UFRN
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 13/2014, visando ao
preenchimento de vagas na área médica, com lotação no Hospital
Universitário Ana Bezerra/UFRN/EBSERH, conforme a seguir:
1. Relação de candidatos convocados, conforme ordem de
classificação:
ÁREA MÉDICA
1.1.005. MÉDICO - ALERGIA E IMUNOLOGIA PEDIÁTRICA
1º - Suelen Vieira Ribeiro.
1.2.033. MÉDICO - DIAGNÓSTICO POR IMAGEM - ULTRASSONOGRAFIA GERAL
2º - Sonia de Fatima Bezerra Monteiro Besch;
3º - Marcelo Jorge Dantas Marques.
2. Os candidatos relacionados neste edital deverão comparecer:
2.1. Nos dias 22/01 e 25/01/2016, das 8h às 17h, no endereço: Divisão de Gestão de Pessoas do Hospital Universitário Ana
Bezerra (Anexo II da Administração) - Rua Cosme Ferreira Marques,
337 - Santa Cruz-RN, mediante agendamento a ser comunicado por email por parte da Divisão de Gestão de Pessoas do HUAB, 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 formulário
de dados cadastrais disponibilizado no endereço eletrônico da EBSERH: www.ebserh.mec.gov.br; e
2.2. Nos dias 25/01 e 26/01/2016, das 8h às 10h, no Laboratório do Hospital Universitário Ana Bezerra - Praça Tequinha
Farias, Santa Cruz - RN, para realização da coleta de sangue, mediante agendamento. O candidato deverá apresentar cópia do RG e do
comprovante de residência.
2.3. Nos dias 26/01 e 27/01/2016, das 8h às 17h, na Administração do HUAB (anexo II) - Divisão de Gestão de Pessoas do
Hospital Universitário Ana Bezerra - Rua Cosme Ferreira Marques,
337 - Santa Cruz-RN, para realização do Exame Admissional, mediante agendamento. Após a realização do exame admissional, o candidato ou seu procurador, deverá apresentar o Atestado de Saúde
Ocupacional - ASO e os documentos necessários para sua contratação, relacionados no endereço eletrônico da EBSERH: www.ebserh.mec.gov.br.
2.4. Nos dias 01 e 02/02/2016, das 8h às 17h, no Auditório
do Hospital Universitário Ana Bezerra - Praça Tequinha Farias, Santa
Cruz - RN, para conhecimento dos horários de trabalho, assinatura do
Contrato de Trabalho, entrega da Carteira de Trabalho e Previdência
Social e atividades de Integração.
3. O não cumprimento das exigências estabelecidas no edital
normativo do concurso público implicará na exclusão em caráter
irrevogável e irretratável do candidato.
4. Fica estabelecida a data de contratação em 01/02/2016.
NEWTON LIMA NETO
o-

EDITAL N 209, DE 15 DE JANEIRO DE 2016
CONCURSO PÚBLICO N o- 1/2014 - EBSERH/ HU-UFSM
CONVOCAÇÃO DE CANDIDATOS
O Presidente da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares
- EBSERH, no uso de suas atribuições legais, torna pública a convocação (Sub Judice) do Concurso Público 01/20114, em cumprimento ao disposto no Processo nº 1004562-30.2015.4.01.3400/4ª Vara
Federal da SJDF, da candidata MARCIA ADRIANA DA SILVA CPF 012.076.590-02, cargo de Técnico de Enfermagem, com lotação
no HUSM/UFSM.
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