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Nº 239, quarta-feira, 14 de dezembro de 2016
2.1.1 O cadastro deverá, obrigatoriamente, ser preenchido
pelo site: cadastro.ebserh.gov.br
2.2. Nos dias 20,21 ou 22/12, 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. Nos dias 23 ou 26/12, das 8h às 18h, 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. Nos dias 03 e 04/01/2017, a partir das 8:30h, ao Auditório do Setor de Ciências da Saúde, na Rua Padre Camargo, 280,
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.
LAEDSON BEZERRA SILVA
EDITAL Nº 212, DE 13 DE DEZEMBRO DE 2016
CONCURSO PÚBLICO Nº 9/2015 - EBSERH/HUCAM-UFES
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 Cassiano Antonio de Moraes da Universidade Federal do
Espírito Santo - HUCAM-UFES, conforme a seguir:
1. Relação de candidatos convocados, conforme ordem de
classificação:
1.1. MÉDICO - CARDIOLOGIA - ELETROFISIOLOGIA
CLÍNICA INVASIVA 2º Thaize Brisolara Nogueira Koloszwa;
2. Os candidatos relacionados neste edital deverão comparecer:
2.1. No dia 22/12, das 8h às 13h, conforme agendamento
enviado por e-mail, à Divisão de Gestão de Pessoas do HUCAM/UFES, Av. Marechal Campos nº1355 - Santa Cecília - Vitória ES, 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 23/12, das 8h às 10h, conforme agendamento, ao
Laboratório de Análises Clínicas do HUCAM/UFES, para realização
da coleta de sangue.
2.3. No dia 29/12, das 8h às 13h ao NASTH/SOST do
HUCAM/UFES, para realização e entrega do Exame Admissional.
2.4. No dia 03/01/2017 das 8h às 18h, à Sala de Reunião das
GAS, 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.
LAEDSON BEZERRA SILVA
EDITAL Nº 214, DE 13 DE DEZEMBRO DE 2016
CONCURSO PÚBLICO Nº 9/2015 EBSERH/HUWC/MEAC/UFC
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 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. ENFERMEIRO - CARDIOLOGIA - PERFUSIONISTA
3º Wiliane Resende Sousa
1.2. MÉDICO - NEONATOLOGIA 10º Priscyla Ferreira Pequeno Leite; 11º Yuri Vieira Cunha Picanço; 12º Ionara Lucena Machado
1.3. TÉCNICO EM FARMÁCIA (listagem específica para
negros e pardos) 2º Maria Gabriela De Lima Ribeiro
2. Os candidatos relacionados neste edital deverão comparecer:
2.1. No dia 19/12, das 9h às 11h30 e 13h30 às 16h30,
conforme agendamento enviado por e-mail, ao Hospital Universitário
Walter Cantídio - Sala C (Anexo da Biblioteca), situado à Rua Capitão Francisco Pedro, nº 1290, Rodolfo Teófilo, Fortaleza - CE, 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 20/12, 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 21/12, das 8h às 12h e das 13h30 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. Nos dias 04 e 05/01/2017, das 8h às 12h e das 13h às
17h, ao Hospital Universitário Walter Cantídio - Sala C (anexo da
Biblioteca), para escolha dos horários de trabalho com assinatura do
termo de jornada 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 definidos ou a não apresentação de qualquer um dos documentos exigidos para a contratação implicará na exclusão do candidato do presente concurso público.
LAEDSON BEZERRA SILVA
EDITAL Nº 215, DE 13 DE DEZEMBRO DE 2016
CONCURSO PÚBLICO Nº 9/2015 - EBSERH/HUAB-UFRN
CONVOCAÇÃO DE CANDIDATO
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 Ana Bezerra da Universidade Federal do Rio Grande do
Norte - HUAB-UFRN, conforme a seguir:
1. Relação de candidato convocado, conforme ordem de classificação:
1.1. ANALISTA ADMINISTRATIVO - RELAÇÕES PÚBLICAS 2º Ricardo Romcy Torres
2. O candidato relacionado neste edital deverão comparecer:
2.1. No dia 27/12, das 09h às 16h, conforme agendamento
enviado por e-mail, à Divisão de Gestão de Pessoas do Hospital
Universitário Ana Bezerra (Anexo da Administração) - Rua Passos de
Miranda, nº 4 - Santa Cruz-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 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 27/12, das 8h às 10h, ao Laboratório do Hospital
localizado na Praça Tequinha Farias, para realização da coleta de
sangue, conforme agendamento. O candidato deverá apresentar cópia
do RG e do comprovante de residência.
2.3. No dia 29/12, das 8h às 16h à Divisão de Gestão de
Pessoas do Hospital, para realização do Exame Admissional e emissão do Atestado de Saúde Ocupacional - ASO.
2.4. Nos dias 03 e 04/01/2017, das 08h às 16h, à Divisão de
Gestão de Pessoas, 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.
LAEDSON BEZERRA SILVA
EDITAL Nº 216, DE 16 DE NOVEMBRO DE 2016
CONCURSO PÚBLICO Nº 9/2015 - EBSERH/MEJC-UFRN
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 09/2015,
visando ao preenchimento de vagas, excepcionalmente, com lotação
no Hospital Universitário Ana Bezerra da Universidade Federal do
Rio Grande do Norte (HUAB-UFRN), conforme a seguir:
1. Relação de candidatos convocados, conforme ordem de
classificação:
1.1. MÉDICO - PEDIATRIA 18º Gabriela Farias Barbosa;
19º Frannklin Adrian Soares Castro; 20º Katyana Eduardo Fernandes;
21º Carla Percília Oliveira De Lucena; 22º Ana Carolina
Gomes Trigueiro
2. Os candidatos relacionados neste edital deverão comparecer:
2.1. No dia 27/12, das 09h às 16h, conforme agendamento
enviado por e-mail, à Divisão de Gestão de Pessoas do Hospital
Universitário Ana Bezerra (Anexo da Administração) - Rua Passos de
Miranda, nº 4 - Santa Cruz-RN, para apresentação da habilitação
específica dos requisitos dos cargos (original e cópia); entrega de
currículo, dos documentos necessários para sua contratação (original
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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. Deverá ser entregue declaração de ACEITE quanto a
sua contratação com lotação no HUAB.
2.2. No dia 27/12, das 8h às 10h, ao Laboratório do Hospital
localizado na Praça Tequinha Farias, para realização da coleta de
sangue, conforme agendamento. O candidato deverá apresentar cópia
do RG e do comprovante de residência.
2.3. No dia 29/12, das 8h às 16h à Divisão de Gestão de
Pessoas do Hospital, para realização do Exame Admissional e emissão do Atestado de Saúde Ocupacional - ASO.
2.4. Nos dias 03 e 04/01/2017, das 08h às 16h, à Divisão de
Gestão de Pessoas, 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 implicará na permanência, na mesma classificação, no cadastro reserva do concurso nº 09/2015, da Maternidade Escola Januário Cicco (MEJC-UFRN).
LAEDSON BEZERRA SILVA
EDITAL Nº 217, DE 13 DE DEZEMBRO DE 2016
CONCURSO PÚBLICO Nº 9/2015 - EBSERH/MCO-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 Maternidade
Climério de Oliveira da Universidade Federal da Bahia - MCOUFBA, conforme a seguir:
1. Relação de candidatos convocados, conforme ordem de
classificação:
1.1. MÉDICO - NEONATOLOGIA 19º Carolina Vieira Peixoto Da Silva Moura
1.2. TÉCNICO EM FARMÁCIA 5º Williams Pereira De
Oliveira
2. Os candidatos relacionados neste edital deverão comparecer:
2.1. Nos dias 19 ou 20/12, das 8h às 12h e das 14h às 17h,
conforme agendamento, à Maternidade Climério de Oliveira, localizada na Rua do Limoeiro, 137 - Nazaré, Salvador/BA, 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. Nos dias 21 ou 22/12, das 8h às 11h, conforme agendamento, ao Serviço de Saúde Ocupacional e Segurança do Trabalho
da Maternidade, em jejum de 10 horas para realização da coleta de
sangue.
2.3. Nos dias 26 ou 27/12, das 8h às 11h e das 14h às 16h,
conforme agendamento, ao Serviço de Saúde Ocupacional e Segurança do Trabalho da Maternidade para realização do Exame Admissional; e, em seguida, ao Setor de Gestão de Pessoas para entrega
do Atestado de Saúde Ocupacional.
2.4. No dia 03/01/2017, das 8h às 12h e das 14h às 17h, 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 dos candidatos nas datas e horários acima
definidos ou a não apresentação de qualquer um dos documentos
exigidos para a contratação implicará na exclusão dos candidatos do
presente concurso público.
LAEDSON BEZERRA SILVA
EDITAL Nº 283, DE 13 DE DEZEMBRO DE 2016
CONCURSO PÚBLICO Nº 13/2014 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 13/2014,
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. ENFERMEIRO - NUTRIÇÃO PARENTERAL E ENTERAL 3º Gabrielle Mendes Gott;
2. A candidata relacionada neste edital deverá comparecer:
2.1. No dia 19/12, das 9h às 11h30 e 13h30 às 16h30,
conforme agendamento enviado por e-mail, ao Hospital Universitário
Walter Cantídio - Sala C (Anexo da Biblioteca), situado à Rua Capitão Francisco Pedro, nº 1290, Rodolfo Teófilo, Fortaleza - CE, 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
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