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Nº 198, segunda-feira, 16 de outubro de 2017
preenchimento de vagas, com lotação no Hospital Universitário Edgard Santos - Univ. Federal da Bahia - HUPES-UFBA, conforme a
seguir:
1. Relação de candidatos convocados, conforme ordem de
classificação:
1.1. FARMACÊUTICO 65º Vinicius Gomes Nobrega (Sub
Júdice);
1.2. MÉDICO - CLÍNICA MÉDICA 24º Ana Paula Pedreira
Rehem da Silva; 25º Fabio Vieira de Bulhoes; 26º Fernando Cesar
Carvalho De Figueiredo; 27º George Rangel Cabral de Roma;
2. Os candidatos relacionados neste edital deverão comparecer:
2.1. No dia 19/10, das 8h às 10h, à sala da Divisão de Gestão
de Pessoas do HUPES, localizado na Rua Augusto Viana S/N, Canela, Salvador/Bahia, 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. De 19 a 31/10, das 7h às 16h, conforme agendamento,
ao Centro Pediátrico, localizado no 1º andar do Hospital, para realização dos exames laboratoriais e exame admissional.
2.3. No dia 01/11, às 8h, 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 352, DE 13 DE OUTUBRO 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. MÉDICO - ANESTESIOLOGIA 9º Jonas Lucas Dos
Santos;
1.2. TÉCNICO EM ENFERMAGEM 46º Janduy Vinicius
De Souza;
2. Os candidatos relacionados neste edital deverão comparecer:
2.1. No dia 27/10, 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 30/10, das 13h às 15h, ao Hospital (Saúde Ocupacional), para realização do Exame Admissional e apresentação do
Atestado de Saúde Ocupacional - ASO.
2.3. No dia 01/11, 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.

1.3. MÉDICO - RADIOLOGIA E DIAGNÓSTICO POR
IMAGEM 9º Wu Meng Feng
2. Os candidatos relacionados neste edital deverão comparecer:
2.1. No dia 30/10, 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 31/10, 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 31/10, 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 01/11, a partir das 9h, ao Auditório GULERPE,
Térreo, junto ao 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.
KLEBER DE MELO MORAIS
EDITAL Nº 398, DE 13 DE OUTUBRO DE 2017
CONCURSO PÚBLICO Nº 9/2015 - EBSERH/HC-UFTM
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 9/2015, visando ao
preenchimento de vagas, com lotação no Hospital de Clínicas da
Universidade Federal do Triângulo Mineiro - HC-UFTM, conforme a
seguir:
1. Relação de candidato convocado, conforme ordem de classificação:
1.1. MÉDICO - PEDIATRIA 10º Murillo Afonso de Brito
Tripode
2. O candidato relacionado neste edital deverá comparecer:
2.1. No dia 25/10, das 8h às 17h, conforme agendamento
enviado por e-mail, à Divisão de Gestão de Pessoas - Rua Dominicanos, 129 - Bairro Abadia, Uberaba - MG, 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 26/10, das 8h às 10h, conforme agendamento, à
Divisão de Gestão de Pessoas - Unidade de Saúde Ocupacional e
Segurança do Trabalho - DivGP-USOST, Praça Doutor Thomáz
Ulhoa, 532, para realização da Coleta de Sangue.
2.3. No dia 27/10, das 8h às 17h, à Divisão de Gestão de
Pessoas - Unidade de Saúde Ocupacional e Segurança do Trabalho DivGP-USOST, para realização do Exame Admissional.
2.4. No dia 27/10, das 8h às 17h, à Divisão de Gestão de
Pessoas, Rua Dominicanos, 129 - Bairro Abadia, para entrega do
Atestado de Saúde Ocupacional - ASO.
2.5. No dia 01/11, a partir das 8h, à Divisão de Gestão de
Pessoas, 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.

KLEBER DE MELO MORAIS

KLEBER DE MELO MORAIS

EDITAL Nº 397, DE 13 DE OUTUBRO DE 2017
CONCURSO PÚBLICO Nº 9/2015 - EBSERH/HUSM-UFSM
CONVOCAÇÃO DE CANDIDATOS

EDITAL Nº 399, DE 13 DE OUTUBRO DE 2017
CONCURSO PÚBLICO Nº 9/2015 - 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 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 - CIRURGIA CARDIOVASCULAR 3º Felipe
Borsu de Salles
1.2. MÉDICO - PSIQUIATRIA 10º Kathy Aleixo dos Santos
Ferreira Marcolin

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 Júlio
Müller da Universidade Federal do Mato Grosso - HUJM-UFMT,
conforme a seguir:
1. Relação de candidatos convocados, conforme ordem de
classificação:
1.1. MÉDICO - PEDIATRIA 6º Karinna Oliveira Faro Silva;
2. Os candidatos relacionados neste edital deverão comparecer:
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2.1. No dia 27/10, 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 30/10, das 13h às 15h, ao Hospital (Saúde Ocupacional), para realização do Exame Admissional e apresentação do
Atestado de Saúde Ocupacional - ASO.
2.3. No dia 01/11, 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

EBSERH - FILIAL HOSPITAL UNIVERSITÁRIO
DA UFS
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2017 - UASG 155017
Número do Contrato: 42/2016.
Nº Processo: 23113022890201523.
PREGÃO SRP Nº 50/2016. Contratante: EMPRESA BRASILEIRA
DE SERVICOS -HOSPITALARES - EBSERH. CNPJ Contratado:
87389086000174. Contratado : PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA. Objeto: Prorrogação do prazo de
vigência do contrato nº042/2016 e o reajuste do seu valor. O contrato
referido tem como objeto a contratação do serviço de dosimetria
individual, sem cessão de mão-de-obra, através do fornecimento de
70(setenta) dosímetros individuais mensais. Fundamento Legal: Lei
8666/93. Vigência: 10/10/2017 a 09/10/2018. Valor Total:
R$7.408,80. Fonte: 6153000300 - 2017NE800613. Data de Assinatura: 09/10/2017.
(SICON - 13/10/2017) 155017-26443-2017NE800004

EBSERH - FILIAL HOSPITAL UNIVERSITÁRIO
DE JUIZ DE FORA
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2017 - UASG 155903
Número do Contrato: 50/2016.
Nº Processo: 23765001113201651.
PREGÃO SISPP Nº 57/2016. Contratante: EMPRESA BRASILEIRA
DE SERVICOS -HOSPITALARES - EBSERH. CNPJ Contratado:
19964929000169. Contratado : ENGEVISA SERVICOS DE ENGENHARIA -LTDA - EPP. Objeto: Prorrogação do prazo de vigência
por 06 (seis) meses, compreendendo o período de 17/10/2017 a
16/04/2018. Fundamento Legal: Lei 8.666/1993. Vigência:
17/10/2017 a 16/04/2018. Valor Total: R$90.646,74. Fonte:
6151000300 - 2017NE802214. Data de Assinatura: 06/10/2017.
(SICON - 13/10/2017) 155903-26443-2017NE800219

EBSERH - FILIAL HOSPITAL UNIVERSITÁRIO
MONSENHOR JOÃO BATISTA DE CARVALHO
DALTRO
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
Nº 3/2017 UASG 155910
Processo: 23817000082201740 . Objeto: Contratação de Empresa
Brasileira de Correios e Telégrafos - EBCT para prestar serviços de
postagem de correspondências e outras atividades compreendidas em
seu objeto cuja exploração seja dada por regime de monopólio Total
de Itens Licitados: 00001. Fundamento Legal: Art. 25º, Caput da Lei
nº 8.666 de 21/06/1993.. Justificativa: Exploração é dada por regime
de monopólio com fulcro no art. 9º da lei nº 6.538/78. Declaração de
Inexigibilidade em 10/10/2017. LUIZ MARCOS DE OLIVEIRA
SILVA. Gerente Administrativo. Ratificação em 10/10/2017. VALTER JOVINIANO DE SANTANA FILHO. Superintendente. Valor
Global: R$ 150.000,00. CNPJ CONTRATADA : 34.028.316/0032-00
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.
(SIDEC - 13/10/2017) 155910-26443-2017NE800001

Documento assinado digitalmente conforme MP n o- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

