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Nº 33, quarta-feira, 15 de fevereiro de 2017
2.1.1. O cadastro deverá, obrigatoriamente, ser preenchido
pelo site: cadastro.ebserh.gov.br
2.2. No dia 21/02, das 08h às 12h, ao Laboratório de Análises Clínicas, situado no Ambulatório do Hospital, para realização da
Coleta de Sangue.
2.3. No dia 22/02, 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 na Divisão de Gestão de Pessoas.
2.4. No dia 02/03, das 7h30 às 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.
LAEDSON BEZERRA SILVA
EDITAL Nº 160, DE 14 DE FEVEREIRO DE 2017
CONCURSO PÚBLICO Nº 2/2015 - EBSERH/HE-UFPEL
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 2/2015,
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. ENFERMEIRO 72º Francisco das Chagas Azevedo dos
Santos; 73º Angela Jaqueline Sinnott Dias;
1.2. MÉDICO - GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA 28º Lícia Maria Brod Manta;
1.3. MÉDICO - NEONATOLOGIA 8º Ana Rita Maciel Rodrigues de Freitas; 9º Roberta Amaral Bertão;
1.4. MÉDICO - PEDIATRIA 14º Diego Mariano Seeger
Aguirre;
1.5. TÉCNICO EM FARMÁCIA 20º Paula Santos Pinto;
2. Os candidatos relacionados neste edital deverão comparecer:
2.1. No dia 20/02, das 8h às 11h, ao Auditório das Fundações, Rua Marcílio 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 21/02, das 7h às 10h, conforme agendamento, ao
Auditório do Hospital Escola - HE-UFPEL - Rua Professor Araújo nº
433, Centro - Pelotas - RS, para realização da Coleta de Sangue.
2.3. No dia 23/02, das 8h às 12h, conforme agendamento, ao
Auditório do Hospital Escola, para realização do Exame Admissional,
munido de Cartão de Vacina (original e cópia).
2.4. No dia 02/03, das 8h às 17h, ao Auditório do Hospital,
anexo ao Hospital Escola, 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.
LAEDSON BEZERRA SILVA
EDITAL Nº 260, DE 14 DE FEVEREIRO DE 2017
CONCURSO PÚBLICO Nº 9/2015 - EBSERH/HUMAP-UFMS
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 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. JORNALISTA 2º Rafael Tadashi Abe De Lima
1.2. MÉDICO - NEUROLOGIA 3º Francisco Antunes Dias
2. Os candidatos relacionados neste edital deverão comparecer:
2.1. No dia 22/02, 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 23/02, às 7h, ao Laboratório do Hospital, para
realização de exames laboratoriais;

2.3. No dia 24/02, 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 02/03, das 8h às 11h30 e das 13h30 às 17h, 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.
LAEDSON BEZERRA SILVA
EDITAL Nº 297, DE 14 DE FEVEREIRO DE 2017
CONCURSO PÚBLICO Nº 13/2014 - EBSERH/HUSM-UFSM
CONVOCAÇÃO DE CANDIDATA
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 13/2014,
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 candidata convocada, conforme ordem de classificação:
1.1. TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO (listagem específica para negros e pardos) 1º Sabrina Gomes de Medeiros;
2. A candidata relacionada neste edital deverá comparecer:
2.1. No dia 23/02, das 8h às 16h, à sala da Divisão de Gestão
de Pessoas - DivGP, 4º andar, anexo 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 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 24/02, 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 24/02, 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 02/03, às 8h30, à sala da 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 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.
LAEDSON BEZERRA SILVA
EDITAL Nº 88, DE 14 DE FEVEREIRO DE 2017
CONCURSO PÚBLICO Nº 4/2015 - EBSERH/CHC-UFPR
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 4/2015,
visando ao preenchimento de vagas, com lotação no Hospital de
Clínicas da Universidade Federal do Paraná - CHC-UFPR, conforme
a seguir:
1. Relação de candidatos convocados, conforme ordem de
classificação:
1.1. ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 19º Diego da Silva
de Paula;
1.2. ENGENHEIRO CLÍNICO 3º Andre Felipe Brescovici
Nunes;
1.3. FISIOTERAPEUTA - TERAPIA INTESIVA ADULTO
7º Cassia Fernanda Gianesini;
1.4. MÉDICO - GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA 49º Jaqueline Pedroso de Abreu;
1.5. TÉCNICO EM ENFERMAGEM 212º Ana Maria Perger; 213º Salomea Robaszkiewicz;
1.6. TÉCNICO EM NECROPSIA 6º Issarie Ina Bussmann
da Silva P. Granemann de Souza;
1.7. TECNÓLOGO EM GESTÃO PÚBLICA 10º Simone
Cristiane de Souza;
2. Os candidatos relacionados neste edital deverão comparecer:
2.1. No dia 20/02, das 8h às 12h e das 13h às 17h, ao
Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Paraná - CHCUFPR, Rua General Carneiro, 181, na UAPES, 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.
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2.1.1 O cadastro deverá, obrigatoriamente, ser preenchido
pelo site: cadastro.ebserh.gov.br
2.2. No dia 21/02, das 7h às 11h, conforme agendamento, ao
Laboratório de Análises Clínicas do Hospital, localizado na Rua Padre Camargo 280, para realização da Coleta de Sangue e Exames
Laboratoriais.
2.3. No dia 23/02, das 8h às 19h, conforme agendamento, ao
Ambulatório dos Funcionários do Hospital, localizado na Rua Padre
Camargo 530, para realização do Exame Admissional e entrega da
cópia da Carteira de Vacinação.
2.4. No dia 02/03, a partir das 9h, à Sala de reuniões da
Superintendência (Hall Central), na Rua General Carneiro, 181 prédio central, 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 dos candidatos 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.
LAEDSON BEZERRA SILVA
EDITAL Nº 62, DE 14 DE FEVEREIRO DE 2017
CONCURSO PÚBLICO Nº 11/2014 - EBSERH/HU-UNIVASF
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 11/2014,
visando ao preenchimento de vagas, com lotação no Hospital de
Ensino da Universidade Federal do Vale do São Francisco - HUUNIVASF, conforme a seguir:
1. Relação de candidato convocado, conforme ordem de classificação:
1.1. ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 70º Victor Mateus
de Oliveira Farias;
2. O candidato relacionado neste edital deverá comparecer:
2.1. No dia 22/02, das 8h às 12h e das 14h às 18h, ao
Auditório do HU-UNIVASF, localizado na Avenida José de Sá Maniçoba, s/n, Centro, Petrolina/PE, 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 22/02, das 7h às 9h, ao Laboratório de Análises
Clínicas do Hospital, para realização da Coleta de Sangue, o candidato deverá vir em jejum.
2.3. No dia 23/02, das 7h às 11h, ao Setor de Saúde Ocupacional e Segurança do Trabalho (SOST) do Hospital, para realização do Exame Admissional.
2.4. No dia 23/02, das 8h às 12h, à Divisão de Gestão de
Pessoas do HU-UNIVASF, para apresentação do Atestado de Saúde
Ocupacional (ASO).
2.5. No dia 02/03, das 8h às 12h e das 14h às 18h, ao
Auditório do HU-UNIVASF, 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.
LAEDSON BEZERRA SILVA
AVISO DE ALTERAÇÃO
PREGÃO Nº 8/2017
Comunicamos que o edital da licitação supracitada, publicada no D.O.U de 25/01/2017 foi alterado. Objeto: Pregão Eletrônico
- Aquisição parcelada de medicamentos, tais como: aciclovir, albendazol, amicacina e outros, para utilização nos pacientes submetidos a procedimentos ambulatoriais, clínicos, cirúrgicos e/ou ortopédicos, no âmbito do HUMAP-UFMS Total de Itens Licitados:
00090 Novo Edital: 15/02/2017 das 08h00 às 11h00 e de13h00 às
17h00. Endereço: Avenida Senador Filinto Muller, 355 Vila Ipiranga
- CAMPO GRANDE - MS. Entrega das Propostas: a partir de
15/02/2017 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das
Propostas: 01/03/2017, às 09h00 no site www.comprasnet.gov.br.
SANDRA MARIA DA ROCHA SOUZA
Chefe da Unidade de Licitação/humap-ufms
(SIDEC - 14/02/2017) 155124-26443-2017NE800090

EBSERH - FILIAL HOSPITAL UNIVERSITÁRIO
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mais 12(doze) meses. Alteração da redação da cláusula sétima - item
7.3. do contrato. Fundamento Legal: Lei 8666/93 . Vigência:
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