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1.7 PSICÓLOGO - ÁREA ORGANIZACIONAL 1º Tassia
Ribeiro Soares

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

2.1. No dia 22/06, das 9h às 12h, conforme agendamento
enviado por e-mail, ao Auditório da área Acadêmica do Campus
Saúde da FURG, no endereço Rua Gen. Osório, s/nº - Centro - Rio
Grande/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 23/06, às 8h, conforme agendamento, ao Au-
ditório da área Acadêmica do Campus Saúde da FURG, para rea-
lização da coleta de sangue;

2.3. No dia 27/06, às 14h, à Diretoria de Atenção à Saúde da
Pró Reitoria de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas da FURG,
localizada na Av. Itália km 8 Bairro Carreiros - Campus Carreiros,
para realização do Exame Admissional.

2.4. No dia 01/07, das 8h às 17h30, ao Auditório da área
Acadêmica do Campus Saúde da FURG, para escolha dos horários 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 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.

EDUARDO JORGE VALADARES OLIVEIRA

EDITAL Nº 81, DE 17 DE JUNHO DE 2016
CONCURSO PÚBLICO Nº 04/2014 - EBSERH/HUPES-UFBA

CONVOCAÇÃO DE CANDIDATOS

O Presidente Substituto da Empresa Brasileira de Serviços
Hospitalares - EBSERH, no uso de suas atribuições legais, torna
pública a convocação dos aprovados no Concurso Público nº 04/2014,
visando ao preenchimento de vagas, com lotação no Hospital Uni-
versitário Edgard Santos - Univ. Federal da Bahia - HUPES-UFBA,
conforme a seguir:

1. Relação de candidatos convocados, conforme ordem de
classificação:

1.1. MÉDICO - NEUROCIRURGIA 4º Raimundo Nonato
Ribeiro Fernandes

1.2 MÉDICO - RADIOLOGIA INTERVENCIONISTA AN-
GIORRADIOLOGIA 1º Fabricio Mascarenhas De Oliveira.

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

2.1. No dia 21/06, às 9h, por ordem de chegada, à Divisão de
Gestão de Pessoas do HUPES, localizada no 4º andar do Centro
Pediátrico Hosannah de Oliveira - CPPHO, na Rua Augusto Viana
S/N, Canela, Salvador/Bahia, para apresentação da habilitação es-
pecífica dos requisitos dos cargos (original e cópia); entrega de cur-
rículo, dos documentos necessários para sua contratação (original e
cópia) e comprovante de preenchimento do formulário online de da-
dos cadastrais. 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. Nos dias 21 a 29/06, das 7h às 17h30, conforme agen-
damento, ao CPPHO, localizado no 1º andar do Hospital, para rea-
lização da coleta de sangue.

2.3. Nos dias 30/06 ou 01/07, conforme agendamento prévio,
ao Serviço de Saúde Ocupacional, localizado no 3º andar do Am-
bulatório Magalhães Neto, para realização do Exame Admissional.

2.4. No dia 04/07, a partir de 8h, ao Hospital, para co-
nhecimento dos horários de trabalho; assinatura do contrato de tra-
balho e da Carteira de Trabalho e Previdência Social; 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.

EDUARDO JORGE VALADARES OLIVEIRA

EDITAL Nº 134, DE 17 DE JUNHO DE 2016
CONCURSO PÚBLICO Nº 04/2013 - EBSERH/HUCAM-UFES

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 06/2013, visando ao
preenchimento de vagas, com lotação no Hospital Universitário Cas-
siano Antonio de Morais da Universidade Federal do Espírito Santo -
HUCAM-UFES, conforme a seguir:

1. Relação de candidatos convocados, conforme ordem de
classificação:

1.1 MÉDICO - ANESTESIOLOGIA 1º 10º Marcos Cruz
Pereira Filho

1.2 MÉDICO - GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA 19º Da-
nielle Gomes Ladeira

1.3 MÉDICO - OFTALMOLOGIA 5º Suzana Batista Vereza
De Oliveira; 6º Antonio Augusto Breda Rocha;

1.4 TÉCNICO EM ENFERMAGEM 329º Marcia Da Silva
Sperandio Dos Santos; 330º Taitiane de Souza

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

2.1. No dia 23/06, das 8h às 15h, conforme agendamento
enviado por e-mail, ao Hospital Cassiano Antonio Moraes - HUCAM,
localizado na 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 24/06, das 8h às 10h, conforme agendamento, ao
Laboratório de Análises Clínicas do Hospital, para realização da co-
leta de sangue;

2.3. No dia 01/07, das 8h às 15h, na sala do NASTH/SOST
do Hospital, para realização do Exame Admissional.

2.4. No dia 04/07, das 8h às 18h, ao Hospital, na sala de
reuniões da Gerência de Atenção à Saúde (GAS), para conhecimento
dos horários de trabalho; assinatura do contrato de trabalho e da
Carteira de Trabalho e Previdência Social; 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.

EDUARDO JORGE VALADARES OLIVEIRA

EDITAL Nº 80, DE 17 DE JUNHO DE 2016
CONCURSO PÚBLICO Nº 09/2015 - EBSERH/HUUFSCAR

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 09/2015, visando ao
preenchimento de vagas, com lotação no HOSPITAL ESCOLA DA
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS, conforme a se-
guir:

1. Relação de candidatos convocados, conforme ordem de
classificação:

1.1 MÉDICO - DIAGNÓSTICO POR IMAGEM - UL-
TRASSONOGRAFIA GERAL 1º Matheus Jorge Iani; 2º Sara Reis
Teixeira; 3º Augusto

Elias Mamere;
1.2 MÉDICO - MEDICINA DE URGÊNCIA 1º Vicente

Matinata Berchielli;
1.3 MÉDICO - PEDIATRIA 1º Cynthia Bonilha Da Silva; 2º

Aline Dalla Vecchia;
2. Os candidatos relacionados neste edital deverão compa-

recer:
2.1. No dia 23/06, das 8h às 18h, conforme agendamento

enviado por e-mail, ao HU-UFSCar - Divisão de Gestão de Pessoas -
Rua Luiz Vaz de Camões, 111 - Vila Celina - CEP 13566-448 - São

Carlos - SP 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 24/06, das 7h às 12h, conforme agendamento, ao
Laboratório Clínico - Rua Luiz Vaz de Camões, 111 - Vila Celina -
CEP 13566-448 - São Carlos - SP;

2.3. No dia 29/06, das 7h às 12h, ao Unidade de Radiologia
- Rua Luiz Vaz de Camões, 111 - Vila Celina - CEP 13566-448 - São
Carlos - SP, para realização do Exame Admissional.

2.4. No dia 01/07, das 8h30 às 12:30h, ao Área Admi-
nistrativa do HU-UFSCar Rua Luiz Vaz de Camões, 111. Vila Celina.
CEP 13566-448. São Carlos - SP, 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 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.

EDUARDO JORGE VALADARES OLIVEIRA

EDITAL Nº 97, DE 17 DE JUNHO DE 2016
CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2015 - EBSERH/HU-UFSCAR

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 01/2015, visando ao
preenchimento de vagas, com lotação no Hospital Escola da Uni-
versidade Federal de São Carlos - HU-UFSCar, conforme a seguir:

1. Relação de candidatos convocados, conforme ordem de
classificação:

1.1. MÉDICO - RADIOLOGIA E DIAGNÓSTICO POR
IMAGEM 7º Matheus Jorge Iani; 8º Ramon Gheno; 9º Luciana Buffa
Ve r ç o s a

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

2.1. No dia 23/06, das 8h às 18h, conforme agendamento
enviado por e-mail, ao HU-UFSCar - Divisão de Gestão de Pessoas -
Rua Luiz Vaz de Camões, 111 - Vila Celina - CEP 13566-448 - São

Carlos - SP, 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 24/06, das 7h às 12h, conforme agendamento, ao
Laboratório Clínico do Hospital, para coleta de sangue

2.3. No dia 29/06, das 7h às 12h, à Unidade de Radiologia
do Hospital, para realização do Exame Admissional.

2.4. No dia 01/07, das 8h30 às 12:30h, ao Área Admi-
nistrativa do Hospital, para conhecimento dos horários de trabalho;
assinatura do contrato de trabalho e da Carteira de Trabalho e Pre-
vidência Social; 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.

EDUARDO JORGE VALADARES OLIVEIRA

EDITAL Nº 78, DE 17 DE JUNHO DE 2016
CONCURSO PÚBLICO Nº 09/2015 - EBSERH/MEJC-UFRN

CONVOCAÇÃO DE CANDIDATOS

O Presidente Substituto 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 Maternidade
Escola Januário Cicco da Universidade Federal do Rio Grande do
Norte - MEJC-UFRN, conforme a seguir:

1. Relação de candidatos convocados, conforme ordem de
classificação:

1.1 MÉDICO - MEDICINA INTENSIVA 1º Ana Angélica
Vieira Diniz, 2º Ernesto Joscelin Carneiro Pinto.

1.2 MÉDICO - MEDICINA INTENSIVA PEDIÁTRICA 1º
Joyce Ellen Cavalcante Silva.

1.3 MÉDICO - PEDIATRIA 1º Edgar Adolfo Freitas Costa,
2º Nayra Samara Ferreira Souza, 3º Raimundo Francisco De Amorim
J u n i o r.

1.4 MÉDICO - NEONATOLOGIA 1º Suerda Emiliana Ca-
valcanti Dantas De Amorim, 2º Keiccy Catarina Barbosa Gonçalves,
3º Sarah De Lima Alloufa Da Silveira.

1.5 MÉDICO - CARDIOLOGIA PEDIÁTRICA 1º Virgínia
Moreira Bruno Lourenço.

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

2.1. No dia 21/06, das 9h às 12h e das 14h à 17h, conforme
agendamento enviado por e-mail, ao Setor de Gestão de Pessoas da
Maternidade Escola Januário Cicco, localizado na Av. Nilo Peçanha,
nº 270, Natal/RN, 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 22 ou 23/06, das 6h às 10h, por ordem de
chegada, ao Laboratório da MEJC, localizado no 1º andar do Anexo,
para realização da coleta de sangue,

2.3. No dia 28/06, das 9h às 12h e das 13h às 15h, ao
SSOST da Maternidade, para realização do Exame Admissional.

2.4. No dia 01/06, a partir das 8h, à Maternidade, 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 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.

EDUARDO JORGE VALADARES OLIVEIRA
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