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2. Os(as) candidatos(as) relacionados(as) neste edital deverão comparecer:
2.1. Nos dias 20 e 21/03/2019 das 8h às 17h, ao Prédio do Núcleo de

Capacitação do Hospital Universitário Professor Polydoro Ernani de São Thiago, localizado
no Campus Universitário s/n, bairro Trindade, Florianópolis-SC, para apresentação da
habilitação específica dos requisitos dos cargos (original/cópia): entrega de currículo, dos
documentos necessários para sua contratação (original e cópia) e comprovante de
preenchimento do formulário online de dados cadastrais do CadastroWeb; impressão da
consulta de situação regular dos dados de qualificação cadastral on-line do E-Social feita
no site: http://portal.esocial.gov.br/institucional/consulta-qualificacao-cadastral

2.1.1. O A apresentação dos documentos poderá ser efetuada por procuração
registrada em cartório

2.1.2. O cadastro deverá, obrigatoriamente, ser preenchido pelo site:
cadastro.ebserh.gov.br

2.2. No dia 21 a 22/03/2019, das 7h às 12h, conforme agendamento, à Divisão
(Laboratório) de Análises Clínicas - andar Térreo do Hospital Universitário Professor
Polydoro Ernani de São Thiago - Campus Universitário, Rua Maria Flora Pausewang, s/n,
bairro Trindade - Florianópolis/SC, para realização da Coleta de Sangue.

2.3. No dia 26 a 28/03/2019, conforme agendamento, ao Consultório 13 -
Andar Térreo do Núcleo de Capacitação, para realização do Exame Admissional, munido
de seu CARTÃO DE VACINA (original e cópia).

2.4. No dia 05/04/2019 no 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 de candidato(a) nas datas e horários acima definidos ou a não
apresentação de qualquer um dos documentos exigidos para a contratação implicará na
exclusão do(a) candidato(a) do presente concurso público.

OSWALDO DE JESUS FERREIRA

EDITAL Nº 401, DE 14 DE MARÇO DE 2019
CONCURSO PÚBLICO Nº 13/2014 - EBSERH/HUSM-UFSM

CONVOCAÇÃO DE CANDIDATO

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 de
Santa Maria da Universidade Federal de Santa Maria - HUSM-UFSM, conforme a seguir:

1. Relação de candidatos convocados, conforme ordem de classificação:
1.1. TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO 3º Robson dos Santos Loureiro;
2. O candidato relacionado neste edital deverá comparecer:
2.1. No dia 18/03, das 8h às 12h, à Sala da DivGP, 4º andar, 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; impressão da consulta de situação regular dos dados de qualificação cadastral
on-line do E-Social feita no site: http://portal.esocial.gov.br/institucional/consulta-
qualificacao-cadastral.

2.1.1. A apresentação dos documentos poderá ser efetuada por procuração
registrada em cartório.

2.1.2. O cadastro deverá, obrigatoriamente, ser preenchido pelo site:
cadastro.ebserh.gov.br.

2.2. No dia 19/03, 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 20/03, 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.

2.4. No dia 05/04, a partir das 8h, à Sala do AGHU, Térreo do Hospital
Universitário de Santa Maria - HUSM, 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.

OSWALDO DE JESUS FERREIRA

EDITAL Nº 116, DE 14 DE MARÇO DE 2019
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 convocação 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 seguir:

1. Relação de candidatos convocados, conforme ordem de classificação:
1.1. ENFERMEIRO - SAÚDE DA MULHER - OBSTETRÍCIA 4º Francisca Maria da Silva

Freitas;
1.2. ENFERMEIRO - SAÚDE DA MULHER - OBSTETRÍCIA (listagem específica para

pessoas com deficiência) 1º Leula Campos Silva;
1.3. ENFERMEIRO - SAÚDE MENTAL 1º Carlos Vitor Alves de Souza;
1.4. TÉCNICO EM CITOPATOLOGIA 1º Victor Eduardo Maulen Contreras; 2º Arismar

Almeida Tavares Junior; 3º Larissa Naianna Chaves Nunes; 4º Andre Maximiliano Silva Cutrim;
1.5. TÉCNICO EM NECROPSIA 4º Marcio Jose Araujo dos Santos;
2. Os candidatos relacionados neste edital deverão comparecer:
2.1. No dia 20/03, das 8h30 às 11h30 e das 14h às 17h, conforme agendamento

enviado por e-mail, à Divisão de Gestão de Pessoas do Hospital Universitário da Universidade
Federal do Maranhão - Unidade Materno Infantil - 2° Andar, 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 do CadastroWeb, de dados
cadastrais; impressão da consulta de situação regular dos dados de qualificação cadastral on-
line do E-Social feita no site: http://portal.esocial.gov.br/institucional/consulta-qualificacao-
cadastral.

2.1.1. A apresentação dos documentos poderá ser efetuada por procuração
registrada em cartório.

2.1.2. O cadastro deverá, obrigatoriamente, ser preenchido pelo site:
cadastro.ebserh.gov.br.

2.2. No dia 21/03, das 9h às 11h, ao Serviço de Análises Clínicas do Hospital
Universitário do Maranhão - HU-UFMA, Travessa dos Currupiras, 47 - Centro - São Luís - MA,
para realização da Coleta de Sangue, por ordem de chegada.

2.3. No dia 21/03, das 14h às 17h, ao Centro de Referência em Oftalmologia do HU-
UFMA, Rua dos Prazeres, 81 - Centro - São Luís - MA, por ordem de chegada, para realização da
Avaliação Oftalmológica, por ordem de chegada. Os candidatos devem comparecer munidos de
documento de identificação com foto. A Avaliação Oftalmológica deverá ser realizada para o
cargo de Médico (todas as especialidades).

2.4. No dia 26/03, das 8h às 12h e das 14h às 17h, à Divisão de Gestão de Pessoas
(Serviço de Saúde Ocupacional) do Hospital - Unidade Materno Infantil - 2° Andar, para
realização do Exame Admissional.

2.5. No dia 04/04, das 8h às 17h, à Sala de Treinamento UDP - Cobertura do
Hospital, 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.

OSWALDO DE JESUS FERREIRA

EDITAL Nº 105, DE 14 DE MARÇO DE 2019
CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2018 - EBSERH/HUSM-UFSM

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE CANDIDATA

O Presidente da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares - EBSERH, no uso
de suas atribuições legais, torna pública a convocação de candidata aprovada no Concurso
Público nº 001/2018, visando ao preenchimento de vagas, com lotação no HUSM-UFSM -
Hospital Universitário de Santa Maria da Universidade Federal de Santa Maria, conforme

a seguir:
1. Relação de candidata convocada, conforme ordem de classificação:
1.1. MÉDICO / RADIOTERAPIA - Ampla: 1º SARAH ROSSI ARZENO
2. A candidata relacionada neste edital deverá comparecer:
2.1 No dia 18/03/2019 das 8h às 16h, conforme agendamento enviado por e-

mail no endereço: Hospital Universitário de Santa Maria - HUSM, Avenida Roraima, s/n,
Prédio nº 22, Bairro Camobi, Santa Maria - RS, 4º andar, sala DIVGP, para apresentação da
habilitação específica dos requisitos do cargos (original e cópia); entrega de currículo, dos
documentos necessários para sua contratação (original e cópia) e do formulário de dados
cadastrais do CadastroWeb; impressão da consulta de situação regular dos dados de
qualificação cadastral on-line do E-Social feita no site:
http://portal.esocial.gov.br/institucional/consulta-qualificacao-cadastral

2.1.1 A apresentação dos documentos poderá ser efetuada por procuração
registrada em cartório.

2.1.2 O cadastro deverá, obrigatoriamente, ser preenchido pelo site:
cadastro.ebserh.gov.br

2.2. No dia 19/03/2019, das 07h às 09h, na sala do Setor de Saúde Ocupacional,
localizada anexo ao subsolo do HUSM, entrada pelo andar térreo, portaria central, acesso
pela escada localizada em frente aos elevadores, conforme agendamento, para realização
da Coleta de Sangue, em jejum.

2.3. No dia 20/03/2019 das 08h às 12h, no endereço, Hospital Universitário de
Santa Maria - HUSM, Avenida Roraima, s/n, Prédio nº 22, Bairro Camobi, Santa Maria - RS,
na sala do Setor de Saúde Ocupacional, localizada anexo ao subsolo do HUSM (acesso
portaria central, escada em frente aos elevadores), conforme agendamento, para
realização do Exame Admissional, munida de seu CARTÃO DE VACINA (original e cópia).

2.4. No dia 05/04/2019, às 8h, na Sala do AGHU, Térreo do Hospital
Universitário de Santa Maria - HUSM. Avenida Roraima, s/n, Prédio nº 22, Bairro Camobi,
Santa Maria - RS, para conhecimento dos horários de trabalho; assinatura de 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.

OSWALDO DE JESUS FERREIRA

EDITAL Nº 108, DE 14 DE MARÇO DE 2019
CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2018 - EBSERH/HU-UFMA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE CANDIDATA

O Presidente da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares - EBSERH, no uso
de suas atribuições legais, torna pública a convocação da candidata aprovada no Concurso
Público nº 001/2018, visando ao preenchimento de vagas, com lotação no HU-UFMA -
Hospital Universitário da Universidade Federal do Maranhão, conforme a seguir:

1. Relação de candidata convocada, conforme ordem de classificação:
1.1. MÉDICO / PEDIATRIA - Ampla: 2º ERIKA MARIA DO NASCIMENTO SÁ.
2. A candidata relacionada neste edital deverá comparecer:
2.1 No dia 20/03/2019, das 8h30min às 11h30min e das 14h às 17h, no

Hospital Universitário da Universidade Federal 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/cópia): entrega de currículo, dos documentos necessários para sua contratação
(original e cópia) e comprovante de preenchimento do formulário online de dados
cadastrais do CadastroWeb; impressão da consulta de situação regular dos dados de
qualificação cadastral on-line do E-Social feita no site:
http://portal.esocial.gov.br/institucional/consulta-qualificacao-cadastral.

2.1.1. A apresentação dos documentos poderá ser efetuada por procuração
registrada em cartório.

2.1.2. O cadastro deverá, obrigatoriamente, ser preenchido pelo site:
cadastro.ebserh.gov.br.

2.2. No dia 21/03/2019, das 9h às 11h, conforme agendamento, no Serviço de
Análises Clínicas do Hospital Universitário do Maranhão - HU-UFMA, Travessa dos
Currupiras, 47 - Centro, São Luís/MA, por ordem de chegada, para realização da Coleta de
Sangue.

2.3. No dia 16/10/2019, das 14h às 17h, será realizada a Avaliação
Oftalmológica no Centro de Referência em Oftalmologia do Hospital Universitário do
Maranhão - HU-UFMA, Rua dos Prazeres, 81 - Centro, São Luís/MA. A candidata deve
comparecer munida de documento de identificação com foto.

2.4. No dia 26/03/2019, das 8h às 12h e das 14h às 17h, o Exame Admissional
será realizado na Divisão de Gestão de Pessoas (Serviço de Saúde Ocupacional), Hospital
Universitário da Universidade Federal do Maranhão - Unidade Materno Infantil - 2° Andar;
Rua Silva Jardim, Nº 215, Centro, São Luís/MA. A candidata deve comparecer munida de
documento de identificação com foto e de seu CARTÃO DE VACINA (original e cópia).

2.5. No dia 04/04/2019 das 8h às 17h, no Hospital Universitário da
Universidade Federal do Maranhão - Unidade Materno Infantil - Sala de Treinamento UDP
- Cobertura; Rua Silva Jardim, Nº 215, Centro, São Luís/MA, 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.

OSWALDO DE JESUS FERREIRA

EDITAL Nº 101, DE 14 DE MARÇO DE 2019
CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2018 - EBSERH/HU-UFPI

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE CANDIDATOS

O Presidente da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares - EBSERH, no uso
de suas atribuições legais, torna pública a convocação de aprovados no Concurso Público
nº 001/2018, visando ao preenchimento de vagas, com lotação no HU-UFPI - Hospital
Universitário da Universidade Federal do Piauí, conforme a seguir:

1. Relação de candidatos convocados, conforme ordem de classificação:
1.1. MÉDICO / NEUROCIRURGIA - Ampla: 6º THIAGO CARDOSO GUIMARAES; 7º

JAIRO SILVA DOS ANGELOS
2. Os candidatos relacionados neste edital deverão comparecer:
2.1. No dia 21/03/2019 das 8h às 16h, conforme agendamento enviado por e-

mail no endereço: Hospital Universitário da Universidade Federal do Piauí - Campus
Universitário Ministro Petrônio Portella - Bairro Ininga, Teresina/PI, para apresentação da
habilitação específica dos requisitos do cargos (original e cópia); entrega de currículo, dos
documentos necessários para sua contratação (original e cópia) e do formulário de dados
cadastrais do CadastroWeb; impressão da consulta de situação regular dos dados de
qualificação cadastral on-line do E-Social feita no site:
http://portal.esocial.gov.br/institucional/consulta-qualificacao-cadastral

2.1.1. A apresentação dos documentos poderá ser efetuada por procuração
registrada em cartório.
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