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2.1. No dia 29/03, das 8h às 11h, conforme agendamento
enviado por e-mail, ao Auditório do HU-UFGD, localizado na Rua
Ivo Alves da Rocha, 558, Altos do Indaiá - Dourados/MS, 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 30/03, às 8h, conforme agendamento, ao Laboratório do Hospital HU-UFGD, para realização da Coleta de Sangue.
2.3. No dia 31/03, das 13h às 17h, conforme agendamento,
ao Ambulatório do HU-UFGD, para realização do Exame Admissional.
2.4. No dia 03/04, às 8h, ao Auditório do HU-UFGD, 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 90, DE 21 DE MARÇO DE 2017
CONCURSO PÚBLICO Nº 4/2015 - EBSERH/CHC-UFPR
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 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 20º Carlos Antonio
Goncalves de Oliveira
1.2. ENFERMEIRO 49º Karine Fontana Maciel
1.3. MÉDICO - GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA 50º Daniel Massamatsu Pianovski Kato
1.4. MÉDICO - PEDIATRIA 56º Vanessa da Matta; 57º
Ingrid Herta Rotstein Grein
1.5. TÉCNICO EM ENFERMAGEM 214º Iracema Terezinha Hoffmam de Mattos; 215º Adriana Carneiro Santana
1.6. TÉCNICO EM RADIOLOGIA 3º Geoge da Silva Gomes
2. Os candidatos relacionados neste edital deverão comparecer:
2.1. No dia 27/03, 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.
2.1.1 O cadastro deverá, obrigatoriamente, ser preenchido
pelo site: cadastro.ebserh.gov.br
2.2. No dia 28/03, 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 30/03, 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 03/04, 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.
KLEBER DE MELO MORAIS
EDITAL Nº 95, DE 21 DE MARÇO DE 2017
CONCURSO PÚBLICO Nº 1/2013 - EBSERH/HUB-UNB
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 1/2013, visando ao
preenchimento de vagas, com lotação no Hospital Universitário da
Universidade de Brasília - HUB-UnB, conforme a seguir:
1. Relação de candidatos convocados, conforme ordem de
classificação:
1.1. ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 211º Suzane De
Souza Oliveira;
1.2. PSICÓLOGO - ÁREA HOSPITALAR 18º Christiane
Xavier Ramos Magalhaes;
1.3. TÉCNICO EM ENFERMAGEM 612º Jessica Alves Dos
Santos;

1.4. TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL 17º Liliane De Araujo
Dos Santos;
1.5. TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO 9º Karen Cristina De Moraes;
2. Os candidatos relacionados neste edital deverão comparecer:
2.1. No dia 27/03, das 8h às 17h, conforme agendamento
enviado por e-mail, ao prédio da Administração do HUB - Hospital
Universitário de Brasília, SGAN 605 Av. L2 Norte, Brasília/DF, 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 do formulário de dados cadastrais.
A lista da documentação e o cadastro estão disponíveis no site:
www.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 28/03, conforme agendamento, ao local indicado
no dia da entrega dos documentos citados no item anterior, para
realização da Coleta de Sangue.
2.3. No dia 31/03, ao local a ser indicado no dia da entrega
dos documentos mencionados no item 2.1, para realização do Exame
Admissional, e ao HUB para entrega do resultado do Exame Admissional.
2.4. No dia 03/04, ao HUB, 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 301, DE 21 DE MARÇO DE 2017
CONCURSO PÚBLICO Nº 13/2014 - EBSERH/HU-UFGD
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 13/2014, visando ao
preenchimento de vagas, com lotação no Hospital Universitário da
Universidade Federal da Grande Dourados - HU-UFGD, conforme a
seguir:
1. Relação de candidata convocada, conforme ordem de classificação:
1.1. ENFERMEIRO 101º Janne Mila Docio Lima
2. A candidata relacionada neste edital deverá comparecer:
2.1. No dia 29/03, das 8h às 11h, conforme agendamento
enviado por e-mail, ao Auditório do HU-UFGD, localizado na Rua
Ivo Alves da Rocha, 558, Altos do Indaiá - Dourados/MS, 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 30/03, às 8h, conforme agendamento, ao Laboratório do Hospital HU-UFGD, para realização da Coleta de Sangue.
2.3. No dia 31/03, das 13h às 17h, conforme agendamento,
ao Ambulatório do HU-UFGD, para realização do Exame Admissional.
2.4. No dia 03/04, às 8h, ao Auditório do HU-UFGD, 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.
KLEBER DE MELO MORAIS
EDITAL Nº 97, DE 21 DE MARÇO DE 2017
CONCURSO PÚBLICO Nº 7/2014 - EBSERH/HUB-UNB
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 7/2014, visando ao
preenchimento de vagas, com lotação no Hospital Universitário da
Universidade de Brasília - HUB-UnB, conforme a seguir:
1. Relação de candidatos convocados, conforme ordem de
classificação:
1.1. MÉDICO - PSIQUIATRIA 11º Thadeu Francisco Rezende Lima Teixeira;
2. Os candidatos relacionados neste edital deverão comparecer:
2.1. No dia 27/03, das 8h às 17h, conforme agendamento
enviado por e-mail, ao prédio da Administração do HUB - Hospital
Universitário de Brasília, SGAN 605 Av. L2 Norte, Brasília/DF, 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 do formulário de dados cadastrais.
A lista da documentação e o cadastro estão disponíveis no site:
www.ebserh.gov.br. A apresentação dos documentos poderá ser efetuada por procuração registrada em cartório.
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Nº 56, quarta-feira, 22 de março de 2017
2.1.1. O cadastro deverá, obrigatoriamente, ser preenchido
pelo site: cadastro.ebserh.gov.br
2.2. No dia 28/03, conforme agendamento, ao local indicado
no dia da entrega dos documentos citados no item anterior, para
realização da Coleta de Sangue.
2.3. No dia 31/03, ao local a ser indicado no dia da entrega
dos documentos mencionados no item 2.1, para realização do Exame
Admissional, e ao HUB para entrega do resultado do Exame Admissional.
2.4. No dia 03/04, ao HUB, 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 103, DE 21 DE MARÇO DE 2017
CONCURSO PÚBLICO Nº 8/2013 - EBSERH/HU-UFGD
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 8/2013, visando ao
preenchimento de vagas, com lotação no Hospital Universitário da
Universidade Federal da Grande Dourados - HU-UFGD, conforme a
seguir:
1. Relação de candidata convocada, conforme ordem de classificação:
1.1. FARMACÊUTICO 24º Magda Laise Oliveira
2. A candidata relacionada neste edital deverá comparecer:
2.1. No dia 29/03, das 8h às 11h, conforme agendamento
enviado por e-mail, ao Auditório do HU-UFGD, localizado na Rua
Ivo Alves da Rocha, 558, Altos do Indaiá - Dourados/MS, 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 30/03, às 8h, conforme agendamento, ao Laboratório do Hospital HU-UFGD, para realização da Coleta de Sangue.
2.3. No dia 31/03, das 13h às 17h, conforme agendamento,
ao Ambulatório do HU-UFGD, para realização do Exame Admissional.
2.4. No dia 03/04, às 8h, ao Auditório do HU-UFGD, 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.
KLEBER DE MELO MORAIS

EBSERH - FILIAL HOSPITAL UNIVERSITÁRIO
DE JUIZ DE FORA
EXTRATO DE CONTRATO Nº 5/2017 - UASG 155903
Nº Processo: 23765002087201689.
PREGÃO SISPP Nº 105/2016. Contratante: EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS -HOSPITALARES - EBSERH. CNPJ Contratado: 00810852000144. Contratado : OXIGAS RESIDUOS ESPECIAIS LTDA - -EPP. Objeto: Serviços de coleta, transporte, tratamento e disposição final de resíduos de serviços de saúde (RSS).
Fundamento Legal: Lei 8.666/1993. Vigência: 11/03/2017 a
10/03/2018. Valor Total: R$225.888,00. Fonte: 6153000400 2017NE800171. Data de Assinatura: 20/02/2017.
(SICON - 21/03/2017) 155903-26443-2017NE800219
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 3/2017 - UASG 150231
Número do Contrato: 00006/2016, subrogado pelaUASG: 150231 HOSPITAL UNIVERSITÁRIO.
Nº Processo: 23765000256201646.
PREGÃO SISPP Nº 31/2015. Contratante: UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE -FORA UFJF. CNPJ Contratado:
71208516000174. Contratado : ALGAR TELECOM S/A -.Objeto:
Prorrogação do prazo de vigência por 12 (doze) meses. Os valores
dos serviços, objeto deste contrato, não sofrerão reajuste. Fundamento
Legal: Lei 8666/93 . Vigência: 14/01/2017 a 13/01/2018. Valor Total:
R$379.184,73. Fonte: 6153000300 - 2017NE800028. Data de Assinatura: 11/01/2017.
(SICON - 21/03/2017) 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.

