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EDITAL Nº 125, DE 16 DE MARÇO DE 2017
CONVOCAÇÃO DE CANDIDATOS

EDITAL Nº 200, DE 16 DE MARÇO DE 2017
CONVOCAÇÃO DE CANDIDATOS

EDITAL Nº 152, DE 16 DE MARÇO DE 2017
CONVOCAÇÃO DE CANDIDATO

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 6/2015, visando ao
preenchimento de vagas, com lotação no Hospital das Clínicas de
Goiás - HC-UFG, conforme a seguir:
1. Relação de candidatos convocados, conforme ordem de
classificação:
1.1. MÉDICO - ANESTESIOLOGIA 22º Kalebe Alexandre Capuci
1.2. MÉDICO - PEDIATRIA 24º Monique Camargo Pádua
De Siqueira
1.3. TÉCNICO EM ENFERMAGEM 41º Sirlene Da Silva
Pinheiro Nóbrega
2. Os candidatos relacionados neste edital deverão comparecer:
2.1. No dia 23/03, das 8h às 12h, conforme agendamento
enviado por e-mail, à Divisão de Gestão de Pessoas do HC-UFG,
localizada na Primeira Av. s/n, Setor Leste Universitário, Goiânia/GO,
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 7h às 9h, mediante prévio agendamento, para realização da Coleta de Sangue. Os candidatos devem
comparecer munidos de cópia do RG e comprovante de residência.
2.3. No dia 28/03, das 8h às 12h, mediante prévio agendamento, para realização do Exame Admissional.
2.4. No dia 03/04, das 8h30 às 12h30, à Divisão de Gestão
de Pessoas do HC-UFG, 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 6/2014, visando ao
preenchimento de vagas, com lotação no Hospital Universitário Walter Cantídio da Universidade Federal do Ceará - HUWC-UFC e na
Maternidade Escola Assis Chateaubriand-MEAC-UFC, conforme a
seguir:
1. Relação de candidatos convocados, conforme ordem de
classificação:
1.1. ENFERMEIRO 279º Andreia Ferreira Soares
1.2. FISIOTERAPEUTA 62º Daniela Uchoa Pires Lima
1.3. MÉDICO - CIRURGIA PLÁSTICA 3º Guilherme Gurgel do Amaral Teles
1.4. MÉDICO - CLÍNICA MÉDICA 28º Alana de Alcantara Brito
2. Os candidatos relacionados neste edital deverão comparecer:
2.1. No dia 23/03, das 9h às 11h30, conforme agendamento
enviado por e-mail, ao Hospital Universitário Walter Cantídio - Sala
de Reuniões da Gerência de Atenção à Saúde, situado à Rua Capitão
Francisco Pedro, nº 1290, Rodolfo Teófilo, Fortaleza - CE, 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 8h às 10h, ao Laboratório do Hospital
Universitário Walter Cantídio, portão de acesso em frente à MEAC Serviço de Diagnóstico por Imagem, para realização da Coleta de
Sangue, conforme agendamento.
2.3. Nos dias 24 e 27/03, das 8h às 12h e das 13h30 às
16h30, conforme agendamento, à Unidade de Saúde Ocupacional e
Segurança do Trabalho do Complexo Hospitalar da UFC, Rua Costa
Mendes, Nº 1609 - Sala 108, 1º andar, para realização do Exame
Admissional.
2.4. No dia 03/04, das 8h às 12h e das 13h às 17h, à Sala de
Apoio 3 da Unidade de Pesquisa Clínica, situada à Rua Coronel
Nunes de Melo, s/n, Rodolfo Teófilo, Fortaleza - CE, ao lado da
Maternidade Escola Assis Chateaubriand (MEAC), para escolha dos
horários de trabalho com assinatura do termo de jornada de trabalho,
assinatura do Contrato de Trabalho, 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.

O Presidente da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares
- EBSERH, no uso de suas atribuições legais, torna pública a convocação (Sub Judice) do Concurso Público 04/2013, em cumprimento
ao disposto no processo nº1002301-58.2016.4.01.3400 da 15º Vara
Federal Cível da Seção Judiciária do DF, da candidata Mônica Magri
- CPF 070.482.667-40, cargo de Fisioterapeuta, com lotação no HUCAM-UFES.
2. O candidato relacionado neste edital deverá comparecer:
2.1. No dia 20/03, das 8h às 10h, conforme agendamento
enviado por e-mail, no endereço Hospital Cassiano Antônio Moraes HUCAM - Av. Marechal Campos nº 1355 - Santa Cecilia, na sala da
Divisão de Gestão de Pessoas, 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 20/03, das 8h às 10h, conforme agendamento,
coleta de sangue (o candidato deverá comparecer em jejum de 10
horas) no Laboratório de Análises Clínicas HUCAM. A coleta de
sangue será realizada logo após a entrega da documentação.
2.3. No dia 27/03, das 8h às 10h, conforme agendamento, realizará o Exame admissional - na sala do NASTH/SOST no HUCAM.
2.4. No dia 03/04, das 8h às 18h, à Divisão de Gestão de
Pessoas do 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 137, DE 16 DE MARÇO DE 2017
CONVOCAÇÃO DE CANDIDATOS

KLEBER DE MELO MORAIS
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 9/2013, visando ao
preenchimento de vagas, com lotação no Hospital Universitário da
Universidade Federal de Sergipe - HU-UFS, conforme a seguir:
1. Relação de candidatos convocados, conforme ordem de
classificação:
1.1. ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 139º Carlos Valdir
de Oliveira Neto;
1.2. FARMACÊUTICO 39º Mariana Gama e Silva;
1.3. TÉCNICO EM ENFERMAGEM 262º Russeau Carvalho
dos Santos; 263º Geisa Maria Oliveira Pinheiro;
2. Os candidatos relacionados neste edital deverão comparecer:
2.1. No dia 21/03, das 8h às 10h, à Sala da Divisão de Gestão
de Pessoas, no Prédio da Administração do Hospital, localizado na
Rua Cláudio Batista Nº 505 - Bairro Palestina, Aracaju/SE, 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 22/03, às 7h30, ao Serviço de Saúde Ocupacional
e Segurança do Trabalho, localizado no Prédio do Ambulatório de
Pesquisas Biomédicas, sala 17, para a coleta de Sangue. O candidato
deverá estar em jejum de, no mínimo, 12 horas.
2.3. Nos dias 22/03, às 9h, à Unidade de Imagem e Métodos
Gráficos do Hospital, para realização dos exames radiológicos.
2.4. No dia 27/03, às 8h, ao Serviço de Saúde Ocupacional e
Segurança do Trabalho para realização do Exame Médico Admissional, e, após o Exame, à Divisão de Gestão de Pessoas do Hospital,
para entrega do Atestado de Saúde Ocupacional.
2.5. No dia 03/04, das 8 às 12h, à sala do RUTE da Didática
I do Hospital, para assinatura do Contrato de Trabalho, 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.

EDITAL Nº 279, DE 16 DE MARÇO DE 2017
CONVOCAÇÃO DE CANDIDATA
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 Walter Cantídio
da Universidade Federal do Ceará - HUWC-UFC e na Maternidade
Escola Assis Chateaubriand-MEAC-UFC, conforme a seguir:
1. Relação de candidata convocada, conforme ordem de classificação:
1.1. MÉDICO - NEONATOLOGIA 15º Simone Morais Ferreira Cavalcante
2. A candidata relacionada neste edital deverá comparecer:
2.1. No dia 23/03, das 9h às 11h30, conforme agendamento
enviado por e-mail, ao Hospital Universitário Walter Cantídio - Sala
de Reuniões da Gerência de Atenção à Saúde, situado à Rua Capitão
Francisco Pedro, nº 1290, Rodolfo Teófilo, Fortaleza - CE, 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 8h às 10h, ao Laboratório do Hospital
Universitário Walter Cantídio, portão de acesso em frente à MEAC Serviço de Diagnóstico por Imagem, para realização da Coleta de
Sangue, conforme agendamento.
2.3. Nos dias 24 e 27/03, das 8h às 12h e das 13h30 às
16h30, conforme agendamento, à Unidade de Saúde Ocupacional e
Segurança do Trabalho do Complexo Hospitalar da UFC, Rua Costa
Mendes, Nº 1609 - Sala 108, 1º andar, para realização do Exame
Admissional.
2.4. No dia 03/04, das 8h às 12h e das 13h às 17h, à Sala de
Apoio 3 da Unidade de Pesquisa Clínica, situada à Rua Coronel
Nunes de Melo, s/n, Rodolfo Teófilo, Fortaleza - CE, ao lado da
Maternidade Escola Assis Chateaubriand (MEAC), para escolha dos
horários de trabalho com assinatura do termo de jornada de trabalho,
assinatura do Contrato de Trabalho, 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.

KLEBER DE MELO MORAIS
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html,
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KLEBER DE MELO MORAIS

KLEBER DE MELO MORAIS
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO Nº 26/2017 - UASG 155124
Nº Processo: 23538001640201640 . Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de sistema de drenagem mediastinal para utilização
nos pacientes submetidos a procedimentos cirúrgicos no âmbito do
HUMAP - Hospital Universitário Maria Aparecida Pedrossian/UFMS.
Total de Itens Licitados: 00001. Edital: 17/03/2017 de 08h00 às
12h00 e de 13h00 às 17h00. Endereço: Avenida Senador Filinto
Muller, 355 Vila Ipiranga - CAMPO GRANDE - MS ou www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/155124-05-26-2017. Entrega das
Propostas: a partir de 17/03/2017 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 24/04/2017 às 09h00 no site
www.comprasnet.gov.br.
SANDRA MARIA DA ROCHA SOUZA
Chefe da Unidade de Licitação
(SIDEC - 16/03/2017) 155124-26443-2017NE800090

EBSERH - FILIAL HOSPITAL UNIVERSITÁRIO
DE JUIZ DE FORA
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO Nº 4/2017 - UASG 155903
Nº Processo: 23765000392201717 . Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preço (SRP), para contratação de empresa especializada para
locação de dois equipamentos de leitura automática para incubação e
detecção individual de crescimento bacteriano, com fornecimento do
material de consumo descrito no Edital, a fim de abastecer às necessidades da Central de Material Esterilizado (CME) do Hospital
Universitário da UFJF Filial Ebserh, conforme condições, quantidades, exigências e estimativas, estabelecidas neste instrumento. Total
de Itens Licitados: 00002. Edital: 17/03/2017 de 08h00 às 12h00 e de
13h00 às 17h00. Endereço: Rua Catulo Breviglieri S/n Santa Catarina
- JUIZ DE FORA - MG ou www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/155903-05-4-2017. Entrega das Propostas: a partir de 17/03/2017
às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas:
29/03/2017 às 09h00 no site www.comprasnet.gov.br.
IGOR REIS SANTOS
Pregoeiro
(SIDEC - 16/03/2017) 155903-26443-2017NE800219
RESULTADOS DE JULGAMENTOS
PREGÃO Nº 2/2017
Licitante Vencedor: FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO CAVALIERI
LTDA - EPP, CNPJ: 20.789756/0001-79, ARP nº115/2017, item 01,
valor total: R$24.840,00, vigência: 14/03/2017 a 13/03/2018.
LEANDRO SALIM DA SILVA DE OLIVEIRA
Pregoeiro
(SIDEC - 16/03/2017) 155903-26443-2017NE800219

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

