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Nº 133, quinta-feira, 13 de julho de 2017
1.1. TÉCNICO EM FARMÁCIA 2º Vanise Barcellos Broch
1.2. TÉCNICO EM RADIOLOGIA 8º Cassio Mori da Silva

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.

2. Os candidatos relacionados neste edital deverão compa-
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recer:
2.1. No dia 26/07, das 8h às 16h, à sala do AGHU, junto ao
Hospital Universitário de Santa Maria - HUSM, Avenida Roraima,
s/n, Prédio nº 22, Bairro Camobi, Santa Maria/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 27/07, das 7h às 9h, à sala do Setor de Saúde
Ocupacional, localizada no subsolo do HUSM, entrada pelo andar
térreo, portaria central, para realização da Coleta de Sangue, conforme agendamento. O candidato deverá estar em jejum de, no mínimo, 12 (doze) horas, com cópia do RG e do comprovante de
residência.
2.3. No dia 28/07, das 8h às 12h, à sala do Setor de Saúde
Ocupacional, para realização do Exame Admissional, conforme agendamento, e entrega da carteira de vacina Hepatite B e Tétano. E,
comparecer à sala da Divisão de Gestão de Pessoas para apresentação
do Atestado de Saúde Ocupacional - ASO.
2.4. No dia 01/08, a partir das 8h, ao Auditório GULERPE,
Térreo, junto ao Hospital Universitário de Santa Maria - HUSM, 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.
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EDITAL Nº 144, DE 12 DE JULHO DE 2017
CONCURSO PÚBLICO Nº 8/2014 - EBSERH/HULW-UFPB
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 8/2014, visando ao
preenchimento de vagas, com lotação no Hospital Universitário Lauro
Wanderley da Universidade Federal da Paraíba - HULW-UFPB, conforme a seguir:
1. Relação de candidatos convocados, conforme ordem de
classificação:
1.1. ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 110º Vania Barreto
Braga de Queiroz
1.2. ASSISTENTE SOCIAL 6º Risia Maria da Silva
1.3. ASSISTENTE SOCIAL (listagem específica para pessoas com deficiência) 1º Gilvanelma da Silva Oliveira
1.4. ENGENHEIRO CLÍNICO 5º Rafael Moraes Gadelha
1.5. MÉDICO - ANESTESIOLOGIA 29º Marilia Xavier
Santiago Torres
1.6. MÉDICO - CLÍNICA MÉDICA 31º Marilia Marques
Pereira Lira; 32º Gustavo Medeiros Silveira
1.7. MÉDICO - NEFROLOGIA 4º Talita Rodrigues de Mendoza Alencar
1.8. MÉDICO - NEONATOLOGIA 15º Renata Castro Kehdi; 16º Marcelle Maia Catao; 17º Maria Zilda Gomes de Medeiros
1.9. MÉDICO - PEDIATRIA 5º Jose Braz Leite Junior
1.10. TÉCNICO EM LABORATÓRIO 13º Francisco Cunha
Nunes; 14º Juliana Karla Lima Magalhaes; 15º Jailson de Sousa
Santos
1.11. TERAPEUTA OCUPACIONAL 6º Terezinha de Jesus
Santos Pereira
2. Os candidatos relacionados neste edital deverão comparecer:
2.1. No dia 24/07, das 8h às 12h e das 13h às 16h, ao
Auditório Lindbergh Farias do Hospital Universitário Lauro Wanderley da Universidade Federal da Paraíba - HULW/UFPB, Campus I,
S/N - Cidade Universitária - João Pessoa-PB, 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 25/07, das 08h às 12h, ao Laboratório de Análises Clínicas, situado no Ambulatório do Hospital, para realização da
Coleta de Sangue.
2.3. No dia 26/07, das 08h às 12h das 13h às 17h, ao Serviço
de Saúde Ocupacional e Segurança do Trabalho - SOST, situado no
Ambulatório do Hospital, para realização do Exame Admissional e à
Divisão de Gestão de Pessoas para apresentação do Atestado de
Saúde Ocupacional - ASO.
2.4. No dia 01/08, das 7h30 às 18h, ao Auditório Lindbergh
Farias, para conhecimento dos horários de trabalho; assinatura do
contrato de trabalho e da Carteira de Trabalho e Previdência Social; e
atividades de integração.

EDITAL Nº 333, DE 12 DE JULHO DE 2017
CONCURSO PÚBLICO Nº 13/2014 - 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 13/2014, 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. ENFERMEIRO - TERAPIA INTENSIVA 23º Kamilla
Grasielle Nunes Da Silva;
2. Os candidatos relacionados neste edital deverão comparecer:
2.1. No dia 20/07, das 8h às 16h, 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 21/07, conforme agendamento, ao local indicado
no dia da entrega dos documentos citados no item anterior, para
realização da Coleta de Sangue.
2.3. Nos dias 25 a 28/07, 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 01/08, 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.
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1. Relação de candidatos convocados, conforme ordem de
classificação:
1.1. MÉDICO - ANESTESIOLOGIA 19º Paulo Henrique de
Almeida
1.2. MÉDICO - CIRURGIA CARDIOVASCULAR 2º Romeu Bertoia Neto
1.3. MÉDICO - INFECTOLOGIA 3º Debora Otero Britto
Passos Pinheiro
1.4. MÉDICO - PEDIATRIA 7º Felipe Antunes da Silva
1.5. MÉDICO - PSIQUIATRIA 7º Cazuza Oliveira Rodrigues
2. Os candidatos relacionados neste edital deverão comparecer:
2.1. No dia 26/07, das 8h às 16h, à sala do AGHU, junto ao
Hospital Universitário de Santa Maria - HUSM, Avenida Roraima,
s/n, Prédio nº 22, Bairro Camobi, Santa Maria/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 27/07, das 7h às 9h, à sala do Setor de Saúde
Ocupacional, localizada no subsolo do HUSM, entrada pelo andar
térreo, portaria central, para realização da Coleta de Sangue, conforme agendamento. O candidato deverá estar em jejum de, no mínimo, 12 (doze) horas, com cópia do RG e do comprovante de
residência.
2.3. No dia 28/07, das 8h às 12h, à sala do Setor de Saúde
Ocupacional, para realização do Exame Admissional, conforme agendamento, e entrega da carteira de vacina Hepatite B e Tétano. E,
comparecer à sala da Divisão de Gestão de Pessoas para apresentação
do Atestado de Saúde Ocupacional - ASO.
2.4. No dia 01/08, a partir das 8h, ao Auditório GULERPE,
Térreo, junto ao Hospital Universitário de Santa Maria - HUSM, 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.
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EDITAL Nº 353, DE 12 DE JULHO DE 2017
CONCURSO PÚBLICO Nº 9/2015 - 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 9/2015, 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. MÉDICO - OFTALMOLOGIA 3º Patricia Bezerra de
Menezes Botelho
2. A candidata relacionada neste edital deverá comparecer:
2.1. No dia 27/07, 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 28/07, às 8h, ao Laboratório do Hospital HUUFGD, para realização da Coleta de Sangue.
2.3. No dia 31/07, das 8h às 10h, conforme agendamento, ao
Ambulatório do HU-UFGD, para realização do Exame Admissional.
2.4. No dia 01/08, às 9h, 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.
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EDITAL Nº 354, DE 12 DE JULHO DE 2017
CONCURSO PÚBLICO Nº 9/2015 - EBSERH/HUSM-UFSM
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 9/2015, visando ao
preenchimento de vagas, com lotação no Hospital Universitário de
Santa Maria da Universidade Federal de Santa Maria - HUSMUFSM, conforme a seguir:

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html,
pelo código 00032017071300029

EDITAL Nº 352, DE 12 DE JULHO DE 2017
CONCURSO PÚBLICO Nº 9/2015 - 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 9/2015, 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 - CLÍNICA MÉDICA 38º Cláudia Roriz De
Queiroz; 39º Fabricia Pereira De Oliveira Rassi; 40º Elaine Monteiro
De Sousa; 41º Kathiuscia Milanezi;
1.2. MÉDICO - MEDICINA INTENSIVA 3º Júlia Carolina
Ribeiro Batista Da Silva; 4º Luciana Nunes Magalhaes De Oliveira
Nobre;
2. Os candidatos relacionados neste edital deverão comparecer:
2.1. No dia 20/07, das 8h às 16h, 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 21/07, conforme agendamento, ao local indicado
no dia da entrega dos documentos citados no item anterior, para
realização da Coleta de Sangue.
2.3. Nos dias 25 a 28/07, 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 01/08, 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.
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