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2.2. Nos dias 16 e 17/05, das 6h30 às 8h30, conforme
agendamento, ao Laboratório de Análises Clínicas/HUGV, endereço:
Acesso via Rua Afonso Pena, ao lado do Ambulatório Araújo Lima,
Praça 14 de Janeiro, para realização da Coleta de Sangue.
2.3. Nos dias 17 e 18/05, das 8h às 12h, ao Serviço de Saúde
Ocupacional e Segurança do Trabalho, endereço: Rua Tomas de Vila
Nova (antiga av. Apurinã), nº 04, 3º andar, para realização do Exame
Admissional.
2.4. Nos dias 17 e 18/05, das 8h às 13h, ao Hospital
Universitário Getúlio Vargas, no endereço Rua Tomas de Vila Nova
(antiga av. Apurinã), nº 04, 8º andar, para apresentação do Atestado
de Saúde Ocupacional - ASO.
2.5. No dia 01/06, das 8h às 17h, ao Auditório do Hospital
Universitário Getúlio Vargas. Endereço: Rua Tomas de Vila Nova
(antiga av. Apurinã), nº 04, 9º andar, Praça 14 de Janeiro, 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 483, DE 10 DE MAIO DE 2018
CONCURSO PÚBLICO Nº 9/2015 - 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 9/2015,
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. MÉDICO - ANGIOLOGIA 4º François Gilbert Le Clerc
de P F de C P Pongeluppi;
1.2. MÉDICO - GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA 21º
Maria Jackeline Caldas Costa;
1.3. MÉDICO - NEUROFISIOLOGIA CLÍNICA 4º Mariana
Reis Prado;
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 484, DE 10 DE MAIO DE 2018
CONCURSO PÚBLICO Nº 9/2015 EBSERH/HUWC/MEAC/UFC
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 09/2015,
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-MEACUFC, conforme a seguir:
1. Relação de candidatos convocados, conforme ordem de
classificação:
1.1. MÉDICO - NEONATOLOGIA 33º Taís Teixeira Correia
Lima;
2. A candidata relacionada neste edital deverá comparecer:
2.1. No dia 15/05, das 9h às 11h30, conforme agendamento
enviado por e-mail, à Sala de Apoio 4 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 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 16/05, 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. No dia 17/05, das 8h às 12h e das 13h 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 01/06, das 8h às 12h e das 13h às 17h, à Divisão
de Gestão de Pessoas do Hospital Universitário Walter Cantídio, Rua
Capitão Francisco Pedro, nº 1290, - Rodolfo Teófilo, Fortaleza, CE,
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

Nº 90, sexta-feira, 11 de maio de 2018
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 HUJMUFMT, 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 485, DE 10 DE MAIO DE 2018
CONCURSO PÚBLICO Nº 9/2015 - EBSERH/HC-UFPE
CONVOCAÇÃO DE CANDIDATOS

EDITAL Nº 487, DE 10 DE MAIO DE 2018
CONCURSO PÚBLICO Nº 9/2015 - 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 9/2015,
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. MÉDICO - NUTROLOGIA 4º Graciana Bandeira
Salgado De Vasconcelos F Chaves;
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.

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 09/2015,
visando ao preenchimento de vagas, com lotação no Hospital
Universitário Edgard Santos - Univ. Federal da Bahia - HUPESUFBA, conforme a seguir:
1. Relação de candidatos convocados, conforme ordem de
classificação:
1.1. TÉCNICO EM FARMÁCIA 24º Fabio Ferreira Dos
Santos;
2. O candidato relacionado neste edital deverá comparecer:
2.1. No dia 14/05/2018, das 8h às 16h, no Complexo
HUPES, conforme agendamento por e-mail, localizado na Rua
Augusto Viana S/N, Canela, Salvador/Bahia, 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. Nos dias 14/05 a 30/05/18, das 7h às 16h, conforme
agendamento, ao Complexo HUPES, para realização dos exames
laboratoriais e exame admissional.
2.3. Nos dias 04 e 05/06/18, das 8h às 17h, no Anfiteatro do
HUPES, 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 486, DE 10 DE MAIO DE 2018
CONCURSO PÚBLICO Nº 9/2015 - 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 9/2015, 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. MÉDICO - MEDICINA INTENSIVA 5º Luiz Wilson
De Lima Gusmao;
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) -
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PAULO HENRIQUE BEZERRA
RODRIGUES COSTA
EDITAL Nº 488, DE 10 DE MAIO DE 2018
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. ENFERMEIRO - GERENCIAMENTO/GESTÃO GESTÃO DA QUALIDADE EM SAÚDE 5º Suênia Ferreira De
Sousa;
1.2. ENFERMEIRO - URGÊNCIA E EMERGÊNCIA 9º
Lucia Helaynn Penha De Souza Franco;
2. Os candidatos relacionados neste edital deverão
comparecer:
2.1. No dia 21/05, 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
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