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Nº 111, segunda-feira, 12 de junho de 2017
1. Relação de candidatos convocados, conforme ordem de
classificação:
1.1. ASSISTENTE SOCIAL 8º Patrícia Ferreira da Silva
Saito;
1.2. ENFERMEIRO 166º Valéria Reis Caldas;
1.3. MÉDICO - HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA 4º
André Neder Ramires Abdo;
1.4. MÉDICO - PSIQUIATRIA 6º Bernardo Banducci Rahe;
7º Andiara Mayer de Souza;
1.5. TÉCNICO EM LABORATÓRIO DE PATOLOGIA CLÍNICA 12º Luiza Angelita Pereira de Souza;
2. Os candidatos relacionados neste edital deverão comparecer:
2.1. No dia 27/06, a partir das 8h, conforme agendamento, à
Divisão de Gestão de Pessoas do Hospital Universitário Maria Aparecida Pedrossian, localizado na Av. Senador Fellinto Muller, S/N Vila Ipiranga, 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 28/06, às 7h, ao Laboratório do Hospital, para
realização de exames laboratoriais;
2.3. No dia 29/06, a partir das 7h30, conforme agendamento
prévio, ao Ambulatório Geral do Hospital, localizado na Av. Senador
Filinto Muller, 355, para realização do Exame Admissional.
2.4. No dia 03/07, 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
o-

EDITAL N 335, DE 9 DE JUNHO DE 2017
CONCURSO PÚBLICO Nº 9/2015 - EBSERH/MCO-UFBA
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 Maternidade Climério de
Oliveira da Universidade Federal da Bahia - MCO-UFBA, conforme
a seguir:
1. Relação de candidata convocada, conforme ordem de classificação:
1.1. MÉDICO - CIRURGIA PEDIÁTRICA 3º Ana Carolina
Melo Araujo Muricy;
2. A candidata relacionada neste edital deverá comparecer:
2.1. No dia 19/06, das 8h às 12h, 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. No dia 22/06, das 7h às 11h, por ordem de chegada, ao
Serviço de Saúde Ocupacional e Segurança do Trabalho da Maternidade, em jejum de 10 horas para realização da coleta de sangue.
2.3. No dia 27/06, das 7h às 10h, 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 03/07, das 8h às 12h e das 13h 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 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
o-

EDITAL N 325, DE 9 DE JUNHO 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 4º Gabrielle Leite dos Santos Rosa

1.2. ENFERMEIRO (listagem específica para negros e pardos) 34º Pedro Francisco Sobrinho
2. Os candidatos relacionados neste edital deverão comparecer:
2.1. No dia 28/06, 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 29/06, às 8h, ao Laboratório do Hospital HUUFGD, para realização da Coleta de Sangue.
2.3. No dia 30/06, das 8h às 8h30, conforme agendamento,
ao Ambulatório do HU-UFGD, para realização do Exame Admissional.
2.4. No dia 03/07, às 9h, à Sala da Unidade de Administração de Pessoal, 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 N o- 336, DE 9 DE JUNHO DE 2017
CONCURSO PÚBLICO Nº 9/2015 - EBSERH/HE-UFPEL
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 Escola da Universidade Federal de Pelotas - HE-UFPEL, conforme a seguir:
1. Relação de candidata convocada, conforme ordem de classificação:
1.1. MÉDICO - ANESTESIOLOGIA 3º Fernanda Sant Anna
Bronca
2. A candidata relacionada neste edital deverá comparecer:
2.1. No dia 26/06, das 8h às 11h, ao Auditório do Hospital
Escola - Rua Professor Araújo nº 433 - Centro - Pelotas - 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 27/06, das 7h às 8h, conforme agendamento, ao
Ambulatório de Especialidades do Hospital Escola, Rua Professor
Araújo nº 439 - Centro, para realização da Coleta de Sangue.
2.3. No dia 29/06, das 8h às 12h, conforme agendamento, ao
Ambulatório de Especialidades do HE-UFPEL, para realização do
Exame Admissional, munido de Cartão de Vacina (original e cópia).
2.4. No dia 03/07, das 8h às 17h, ao Auditório do Hospital
Escola, 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
o-

EDITAL N 142, DE 9 DE JUNHO 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. ENFERMEIRO ASSISTENCIAL 186º Edith Stefanie
Lopes Nobrega
1.2. ENGENHEIRO CLÍNICO 4º Kersey Wirleide Anacleto
Xavier da Silva
1.3. MÉDICO - INFECTOLOGIA 9º Erika Guimaraes Araruna
1.4. MÉDICO - NEONATOLOGIA 14º Andrea Lucena Bezerra Massa
1.5. TÉCNICO EM ENFERMAGEM 388º Marilene Batista
das Chagas
2. Os candidatos relacionados neste edital deverão comparecer:
2.1. No dia 26/06, 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,

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html,
pelo código 00032017061200025

ISSN 1677-7069

25

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 27/06, das 08h às 12h, ao Laboratório de Análises Clínicas, situado no Ambulatório do Hospital, para realização da
Coleta de Sangue.
2.3. No dia 29/06, das 08h às 12h e 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 03/07, 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.
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
o-

EDITAL N 112, DE 9 DE JUNHO DE 2017
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 convocação dos aprovados no Concurso Público nº 01/2015, visando ao
preenchimento de vagas, com lotação no Hospital Universitario da
Universidade Federal de São Carlos - HU-UFSCar, conforme a seguir:
1. Relação de candidatos convocados, conforme ordem de
classificação:
1.1. BIÓLOGO 1º Roberto Augusto Silva Molina;
1.2. ENFERMEIRO - INFECÇÃO HOSPITALAR 2º Isabella Gerin De Oliveira Bomfim;
1.3. ENFERMEIRO - VIGILÂNCIA 10º Juliana Guisardi
Pereira;
1.4. MÉDICO - PSIQUIATRIA 5º Natália Mota De Souza
Chagas;
1.5. NUTRICIONISTA (listagem específica para negros e
pardos) 1º Ana Carollina Santana Pinheiro Moreira;
1.6. TÉCNICO EM ENFERMAGEM 85º Juliana Alves; 86º
Carla Patrícia Dos Reis; 87º Dirleandra Franco De Oliveira Da Silva;
2. Os candidatos relacionados neste edital deverão comparecer:
2.1. No dia 20/06, das 08h às 17h, conforme agendamento
enviado por e-mail, à Divisão de Gestão de Pessoas do HU-UFSCar,
localizado na Rua Luiz Vaz de Camões, nº 111 Vila Celina 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 20/06, das 8h às 12h, ao HU-UFSCar, para
realização da coleta de sangue, conforme horário de chegada;
2.3. No dia 03/07, das 7h às 12h, na Unidade de Radiologia
do HU-UFSCar, para entrega dos resultados e realização do Exame
Admissional.
2.4. No dia 04/07, das 8h às 15:30h, ao HU-UFSCar, 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
o-

EDITAL N 338, DE 9 DE JUNHO DE 2017
CONCURSO PÚBLICO Nº 9/2015 - 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 9/2015, 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 - CARDIOLOGIA - PERFUSIONISTA
1º Andderson Sousa Gomes Castro;
1.2. MÉDICO - ANESTESIOLOGIA 8º Patricia Meneses De
Sousa Santos;
1.3. MÉDICO - CARDIOLOGIA 9º Mayara Viana De Oliveira;
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