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Nº 76, quinta-feira, 20 de abril de 2017
2.1. Nos dias 25 e 26/04, das 09h às 12h e das 14h às 18h,
conforme agendamento enviado por e-mail, ao Hospital Universitário
Onofre Lopes, Av. Nilo Peçanha, nº 620, 1º andar do prédio Administrativo - Petrópolis/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 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 26 e 27/04, das 06h30min às 10h30min, ao
Laboratório do Hospital Universitário Onofre Lopes, 1º subsolo do
prédio do Ambulatório, para realização da coleta de sangue;
2.3. Nos dias 02/05, das 08h às 11h e das 14h às 17h,
conforme agendamento, ao Hospital Universitário Onofre Lopes, 3º
subsolo do prédio do Ambulatório, para realização do Exame Admissional. Após a realização do exame, deverá comparecer no 1º
andar do prédio Administrativo do Hospital, para apresentação do
Atestado de Saúde Ocupacional - ASO.
2.5. No dia 03/05, das 09h às 18h, ao Hospital Universitário
Onofre Lopes, Auditório Mariano Coelho. 4º subsolo, 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 308, DE 19 DE ABRIL DE 2017
CONCURSO PÚBLICO Nº 9/2015 - EBSERH/HUAB-UFRN
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 Ana
Bezerra da Universidade Federal do Rio Grande do Norte - HUABUFRN, conforme a seguir:
1. Relação de candidata convocada, conforme ordem de classificação:
1.1. MÉDICO - PEDIATRIA 25º Kátissa Amélia Feitosa
Coutinho (Sub Júdice);
2. A candidata relacionada neste edital deverá comparecer:
2.1. No dia 25/04, das 8h às 14h, 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 25/04, das 7h30 às 9h, 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 27/04, das 8h às 12h, 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 02 e 03/05, das 8h às 17h, 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 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 309, DE 19 DE ABRIL 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:
1. Relação de candidatos convocados, conforme ordem de
classificação:
1.1. MÉDICO - ANESTESIOLOGIA 17º Daniela Segatto
Amado
1.2. MÉDICO - CANCEROLOGIA CLÍNICA 2º Lauren Razzera Stefanon
1.3. MÉDICO - INFECTOLOGIA 2º Lucas de Figueiredo
Rosa
1.4. MÉDICO - MEDICINA INTENSIVA 4º Ricardo Daltrozo de Freitas

1.5. MÉDICO - PSIQUIATRIA 4º Lisiane Vargas
1.6. MÉDICO - PSIQUIATRIA (listagem específica para negros e pardos) 1º Tulio Eugenio de Souza
1.7. MÉDICO - RADIOLOGIA E DIAGNÓSTICO POR
IMAGEM 6º Eduardo Giacomolli Dartora
2. Os candidatos relacionados neste edital deverão comparecer:
2.1. No dia 26/04, 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 27/04, 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 28/04, 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 02/05, às 8h30, ao Auditório GULERPE, 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 315, DE 19 DE ABRIL DE 2017
CONCURSO PÚBLICO Nº 13/2014 - EBSERH/HU-UFGD
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 Federal da Grande Dourados - HU-UFGD, conforme a
seguir:
1. Relação de candidatos convocados, conforme ordem de
classificação:
1.1. ENFERMEIRO - AUDITORIA E PESQUISA 3º Havana Vasconcelos Barroso
1.2. ENFERMEIRO 114º Maria Alcione Silva Gomes Roseno; 115º Matheus da Cruz Barreto; 116º Renata Rodrigues de Paula;
1.3. ENFERMEIRO (listagem específica para negros e pardos) 30º Martinho Alves da Cunha Neto; 31º Jedaias Silas da Silva;
32º Renato Sarmento dos Reis Moreno
1.4. ENFERMEIRO (listagem específica para pessoas com
deficiência) 10º Joana Darc Santana Cardoso Aroca Galves
1.5. ENFERMEIRO - SAÚDE DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - NEONATOLOGIA 3º Francisco Hilangelo Vieira Barros
1.6. ENFERMEIRO - TERAPIA INTENSIVA 5º Leonardo
Oliveira Silva
2. Os candidatos relacionados neste edital deverão comparecer:
2.1. No dia 26/04, 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 27/04, às 8h, ao Laboratório do Hospital HUUFGD, para realização da Coleta de Sangue.
2.3. No dia 28/04, das 8h às 10h, conforme agendamento, ao
Ambulatório do HU-UFGD, para realização do Exame Admissional.
2.4. No dia 02/05, 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.
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EDITAL Nº 318, DE 19 DE ABRIL DE 2017
CONCURSO PÚBLICO Nº 13/2014 - EBSERH/HUJM-UFMT
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 Júlio
Müller da Universidade Federal do Mato Grosso - HUJM-UFMT,
conforme a seguir:
1. Relação de candidatos convocados, conforme ordem de
classificação:
1.1. TÉCNICO EM ENFERMAGEM 40º Daiana Carvalho
Costa;
2. Os candidatos relacionados neste edital deverão comparecer:
2.1. No dia 26/04, das 7h às 9h, conforme agendamento
enviado por e-mail, em jejum, ao Hospital Universitário Júlio Müller,
Saúde Ocupacional (entrada pelos fundos-estacionamento) - Rua Luís
Philippe Pereira Leite, s/n, Bairro Alvorada - Cuiabá - MT, 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
2.1.2. Após a entrega dos documentos listados acima o candidato será encaminhado para Coleta de Sangue, devendo está em
jejum de no mínimo 10 (dez) horas.
2.2. No dia 28/04, das 7h às 09h, ao Hospital (Saúde Ocupacional), para realização do Exame Admissional e apresentação do
Atestado de Saúde Ocupacional - ASO.
2.3. No dia 02/05, das 8h às 12h, ao 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.
KLEBER DE MELO MORAIS
EDITAL Nº 317, DE 19 DE ABRIL DE 2017
CONCURSO PÚBLICO Nº 13/2014 - EBSERH/HUAB-UFRN
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 Ana
Bezerra da Universidade Federal do Rio Grande do Norte - HUABUFRN, conforme a seguir:
1. Relação de candidato convocado, conforme ordem de classificação:
1.1. MÉDICO - DIAGNÓSTICO POR IMAGEM - ULTRASSONOGRAFIA GERAL 7º Odilon Oton Guimaraes Neto;
2. O candidato relacionado neste edital deverá comparecer:
2.1. No dia 25/04, das 8h às 14h, 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 25/04, das 7h30 às 9h, 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 27/04, das 8h às 12h, 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 02 e 03/05, das 8h às 17h, 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.
KLEBER DE MELO MORAIS
EDITAL Nº 106, DE 19 DE ABRIL 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:
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