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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.

Leia-se: 2.4. No dia 07/04 das 8h às 12h e das 14h às 17h,
no Hospital Universitário da Universidade Federal do Maranhão -
Unidade Materno Infantil - Auditório Central - 4º andar; Endereço:
Rua Silva Jardim, Nº 215, Centro - São Luís - MA, para leitura e
conferência do contrato de trabalho, definição dos horários de tra-
balho, assinatura do Contrato de Trabalho e atividades de Integra-
ção.

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.

2. Permanecem inalteradas as demais condições estabele-
cidas no Edital de Convocação e publicações anteriores.

KLEBER DE MELO MORAIS

EDITAL Nº 297, DE 28 DE MARÇO DE 2017
CONCURSO PÚBLICO Nº 9/2015 - 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 9/2015, 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. MÉDICO - ANESTESIOLOGIA 4º Letácio Santos Gar-
cia Ferro; 5º Cyro Franklin Conceicao Vieira;

1.2. MÉDICO - CLÍNICA MÉDICA 7º Nelson Expedito
Pereira Rodrigues;

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

2.1. No dia 03/04, 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 - 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 04/04, das 9h às 11h ao Serviço de Análises
Clínicas do Hospital Universitário do Maranhão - HUUFMA, en-
dereço: Travessa dos Currupiras, 47 - Centro - São Luís - MA, para
realização da coleta de sangue, conforme agendamento no momento
na entrega de documentos;

2.2.1. A Avaliação Oftalmológica será realizada no dia
04/04, 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, mediante prévio agen-
damento que ocorrerá no momento da apresentação e entrega dos
documentos exigidos no Anexo II do Edital regulador do Concurso.
Os candidatos devem comparecer munidos de documento de iden-
tificação com foto. A Avaliação Oftalmológica deverá ser realizada
para o cargo de Médico (todas as especialidades).

2.2.2 O Teste Visual Ocupacional - TVO será realizado no
dia 04/04, no Centro de Referência em Oftalmologia do Hospital
Universitário do Maranhão - HUUFMA, no endereço Rua dos Pra-
zeres, 81 - Centro - São Luís - MA, mediante prévio agendamento
que ocorrerá no momento da apresentação e entrega dos documentos
exigidos no Anexo II do Edital regulador do Concurso. Os candidatos
deverão comparecer munidos de documento de identificação com
foto. O Teste Visual Ocupacional - TVO deverá ser realizado para
todo os cargos, com exceção do cargo de Médico.

2.3. No dia 06/04, das 8h às 16:30h, 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
normativo.

2.4. No dia 07/04 das 8h às 12h e das 14h às 17h, no
Hospital Universitário da Universidade Federal do Maranhão - Uni-
dade Materno Infantil - Auditório Central - 4º andar; Endereço: Rua
Silva Jardim, Nº 215, Centro - São Luís - MA, para leitura e con-
ferência do contrato de trabalho, definição dos horários de trabalho,
assinatura do Contrato de Trabalho 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 310, DE 28 DE MARÇO DE 2017
CONCURSO PÚBLICO Nº 13/2014 - 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 13/2014, 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. FISIOTERAPEUTA - TERAPIA INTENSIVA NEONA-
TAL 8º Manuela Veiga Dias;

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

2.1. No dia 03/04, 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 - 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 04/04, das 9h às 11h ao Serviço de Análises
Clínicas do Hospital Universitário do Maranhão - HUUFMA, en-
dereço: Travessa dos Currupiras, 47 - Centro - São Luís - MA, para
realização da coleta de sangue, conforme agendamento no momento
na entrega de documentos;

2.2.1. A Avaliação Oftalmológica será realizada no dia
04/04, 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, mediante prévio agen-
damento que ocorrerá no momento da apresentação e entrega dos
documentos exigidos no Anexo II do Edital regulador do Concurso.
Os candidatos devem comparecer munidos de documento de iden-
tificação com foto. A Avaliação Oftalmológica deverá ser realizada
para o cargo de Médico (todas as especialidades).

2.2.2 O Teste Visual Ocupacional - TVO será realizado no
dia 04/04, no Centro de Referência em Oftalmologia do Hospital
Universitário do Maranhão - HUUFMA, no endereço Rua dos Pra-
zeres, 81 - Centro - São Luís - MA, mediante prévio agendamento
que ocorrerá no momento da apresentação e entrega dos documentos
exigidos no Anexo II do Edital regulador do Concurso. Os candidatos
deverão comparecer munidos de documento de identificação com
foto. O Teste Visual Ocupacional - TVO deverá ser realizado para
todo os cargos, com exceção do cargo de Médico.

2.3. No dia 06/04, das 8h às 16:30h, 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
normativo.

2.4. No dia 07/04 das 8h às 12h e das 14h às 17h, no
Hospital Universitário da Universidade Federal do Maranhão - Uni-
dade Materno Infantil - Auditório Central - 4º andar; Endereço: Rua
Silva Jardim, Nº 215, Centro - São Luís - MA, para leitura e con-
ferência do contrato de trabalho, definição dos horários de trabalho,
assinatura do Contrato de Trabalho 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 96, DE 28 DE MARÇO DE 2017
CONCURSO PÚBLICO Nº 12/2014 - 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 12/2014, 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 - CARDIOLOGIA - PERFUSIONISTA
8º Ana Cleide Da Silva Oliveira Santos;

1.2. ENFERMEIRO - TERAPIA INTENSIVA 8º Juliana
Marques Rolim;

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

2.1. No dia 03/04, 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 - 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 04/04, das 9h às 11h ao Serviço de Análises
Clínicas do Hospital Universitário do Maranhão - HUUFMA, en-
dereço: Travessa dos Currupiras, 47 - Centro - São Luís - MA, para
realização da coleta de sangue, conforme agendamento no momento
na entrega de documentos;

2.2.1. A Avaliação Oftalmológica será realizada no dia
04/04, 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, mediante prévio agen-
damento que ocorrerá no momento da apresentação e entrega dos
documentos exigidos no Anexo II do Edital regulador do Concurso.
Os candidatos devem comparecer munidos de documento de iden-
tificação com foto. A Avaliação Oftalmológica deverá ser realizada
para o cargo de Médico (todas as especialidades).

2.2.2 O Teste Visual Ocupacional - TVO será realizado no
dia 04/04, no Centro de Referência em Oftalmologia do Hospital
Universitário do Maranhão - HUUFMA, no endereço Rua dos Pra-
zeres, 81 - Centro - São Luís - MA, mediante prévio agendamento
que ocorrerá no momento da apresentação e entrega dos documentos
exigidos no Anexo II do Edital regulador do Concurso. Os candidatos
deverão comparecer munidos de documento de identificação com
foto. O Teste Visual Ocupacional - TVO deverá ser realizado para
todo os cargos, com exceção do cargo de Médico.

2.3. No dia 06/04, das 8h às 16:30h, 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
normativo.

2.4. No dia 07/04 das 8h às 12h e das 14h às 17h, no
Hospital Universitário da Universidade Federal do Maranhão - Uni-
dade Materno Infantil - Auditório Central - 4º andar; Endereço: Rua
Silva Jardim, Nº 215, Centro - São Luís - MA, para leitura e con-
ferência do contrato de trabalho, definição dos horários de trabalho,
assinatura do Contrato de Trabalho 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 28 DE MARÇO DE 2017
CONCURSO PÚBLICO Nº 2/2013 - 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 2/2013, 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. ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 236º Paulo Hen-
rique Lima Da Silva; 237º Amanda De Maria Gomes Pinheiro; 238º
Ronald De Jesus Rezzo Pires;

1.2. ENFERMEIRO 205º Paulo Valerio Silva De Sousa;
1.3. TÉCNICO EM ENFERMAGEM 901º Ronne Allison

Martins Berredo; 902º Luzia Pereira Alves; 903º Emanuelle Moraes
Rodrigues; 904º Francinete Araujo Serra; 905º Danyelle Cristinna
Silva Santos; 906º Vera Lucia Franco Teixeira Pinto; 907º Benedita
Miranda Do Nascimento;

1.4. TÉCNICO EM RADIOLOGIA 45º Jessica De Sousa
Carvalho; 46º Willavanrak Delano Da Silva Lima; 47º Rodrigo San-
tos Araujo;

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

2.1. No dia 03/04, 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 - 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 04/04, das 9h às 11h ao Serviço de Análises
Clínicas do Hospital Universitário do Maranhão - HUUFMA, en-
dereço: Travessa dos Currupiras, 47 - Centro - São Luís - MA, para
realização da coleta de sangue, conforme agendamento no momento
na entrega de documentos;

2.2.1. A Avaliação Oftalmológica será realizada no dia
04/04, 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, mediante prévio agen-
damento que ocorrerá no momento da apresentação e entrega dos
documentos exigidos no Anexo II do Edital regulador do Concurso.
Os candidatos devem comparecer munidos de documento de iden-
tificação com foto. A Avaliação Oftalmológica deverá ser realizada
para o cargo de Médico (todas as especialidades).
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