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Nº 130, sexta-feira, 10 de julho de 2015
2.5 Nos dias 03, 04 e 05/08/2015, no Auditório GULERPE,
anexo ao do Hospital Universitário de Santa Maria - HUSM. Avenida
Roraima, s/n, Prédio nº 22, Bairro Camobi, Santa Maria - RS, das 08
às 17hs, para escolha dos horários de trabalho, assinatura do Contrato
de Trabalho, entrega da Carteira de Trabalho e Previdência Social e
atividades de Integração.
3 O não comparecimento do candidato nas datas e horários
acima definidos caracterizará sua exclusão em caráter irrevogável e
irretratável do concurso público.
4 A não apresentação de qualquer um dos documentos exigidos para a contratação implicará na sua exclusão em caráter irrevogável e irretratável do concurso público.
5 A data da contratação marcada para o dia 03/08/2015 não
será prorrogada.
NEWTON LIMA NETO
EDITAL Nº 108, DE 8 DE JULHO DE 2015
CONVOCAÇÃO DOS CANDIDATOS APROVADOS
O Presidente da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares
- EBSERH, no uso de suas atribuições legais, torna pública a convocação dos aprovados nos concursos públicos homologado pelos
Editais nº 07 e 08/2013, visando ao preenchimento de vagas na área
médica, assistencial e administrativa, com lotação no Hospital Universitário do Piauí, conforme a seguir:
1 Relação de candidatos convocados, conforme ordem de
classificação:
ÁREA MÉDICA
1.1006 MÉDICO - ANESTESIOLOGIA
9. Valter Morais Simeão Filho; 10. Thiago Mendes Barbosa;
11. Rita De Cassia Cerqueira Viana; 12. Patrícia Meneses De Sousa
Santos; 13 Amanda Gomes Vale.
1.2026 MÉDICO - CIRURGIA TORÁCICA
3. Evandro Magno Firmeza Mendes; 4. Bruno Mileno Magalhães De Carvalho .
1.3050 MÉDICO - HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA
3. Maira Letícia Veras E Sousa
1.4. 065 MÉDICO - MEDICINA DO TRABALHO
1. Mirian Perpetua Palha Dias Parente
2 Os candidatos relacionados neste edital deverão comparecer:
2.1 Nos dias 23/07/2015, das 8 às 18 horas, conforme agendamento enviado por e-mail, no endereço do Hospital Universitário
da Universidade Federal do Piauí - Campus Universitário Ministro
Petrônio Portella - Bairro Ininga - Teresina - PI, para:
a) apresentação e entrega dos documentos exigidos no Anexo
II do Edital regulador do Concurso, (original e cópia) - apresentação
dos documentos poderá ser efetuada por procuração;
b) agendamento para a realização da coleta de sangue e do
exame admissional;
c) entrega do currículo; e
d) entrega do formulário de dados constante da relação dos
documentos para contratação disponível no endereço eletrônico da
EBSERH: http://www.ebserh.mec.gov.br/documentos para contratação/ formulário de dados cadastrais.
2.2 Nos dias 27/07/2015, das 8 às 10 horas, no endereço
supracitado para realização da Coleta de Sangue, conforme agendamento feito no primeiro comparecimento ao hospital.
2.3 Nos dias 31/07/2015, das 8 às 18 horas, deverá comparecer no endereço supracitado, conforme agendamento, também
feito na entrega dos documentos do Anexo II do edital, para realização do Exame Admissional e apresentação dos documentos necessários para sua contratação, relacionados no endereço eletrônico da
EBSERH: http://www.ebserh.mec.gov.br/documentos para contratação.
2.4 Nos dias 04 e 05/08/2015, no endereço do hospital, das
8:00 às 18:00h, para escolha dos horários de trabalho, assinatura do
Contrato de Trabalho, entrega da Carteira de Trabalho e Previdência
Social e atividades de Integração.
3 O não comparecimento do candidato nas datas e horários
acima definidos caracterizará sua exclusão em caráter irrevogável e
irretratável do concurso público.
4 A não apresentação de qualquer um dos documentos exigidos para a contratação implicará na sua exclusão em caráter irrevogável e irretratável do concurso público.
5 A data da contratação marcada para o dia 04/08/2015 não
será prorrogada.
NEWTON LIMA NETO
EDITAL Nº 109, DE 8 DE JULHO DE 2015
CONVOCAÇÃO DOS CANDIDATOS APROVADOS
O Presidente da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares
- EBSERH, no uso de suas atribuições legais, torna pública a convocação dos aprovados no concurso público homologado pelo Edital
nº 70/2015, visando ao preenchimento de vagas na área médica, com
lotação na Maternidade Escola Januário Cicco-UFRN/ EBSERH, conforme a seguir:
1 Relação de candidatos convocados, conforme ordem de
classificação:
ÁREA MÉDICA
1.1.46 MÉDICO - GENÉTICA MÉDICA
2º Caio Graco Bruzaca Almeida Vilela.
2 Os candidatos relacionados neste edital deverão comparecer:
2.1 No dia 23/07/2015, das 9 às 12h e das 14 às 17h, no
endereço Maternidade Escola Januário Cicco, Av. Nilo Peçanha, nº
270, 3º andar - Petrópolis/Natal - RN (acesso recepção), para:

a) apresentação e entrega dos documentos exigidos no Anexo
II do Edital regulador do Concurso, (original e cópia) - apresentação
dos documentos poderá ser efetuada por procuração, registrada em
cartório;
b) agendamento para a realização da coleta de sangue e do
exame admissional; e
c) Entrega do curriculum vitae e do formulário de dados
cadastrais disponibilizado no endereço eletrônico da EBSERH:
www.ebserh.mec.gov.br.
2.2 No dia 25/07/2015, das 6h às 10h, no endereço Laboratório do Hospital Universitário Onofre Lopes, Av. Nilo Peçanha,
nº 620, 1º subsolo do prédio do Ambulatório - Petrópolis/Natal - RN,
para realização da Coleta de Sangue, conforme agendamento.
2.3 No dia 30/07/2015 das 7:30 às 12h no endereço Maternidade Escola Januário Cicco, Av. Nilo Peçanha, nº 270, no
SSOST - Serviço de Saúde Ocupacional e Segurança do Trabalho , Natal - RN (em frente ao ambulatório de ginecologia), para realização do Exame Admissional, conforme agendamento.
2.4 No dia 30/07/2015 das 09:00 às 13:00h, o candidato ou
seu procurador, deverá comparecer no e endereço Maternidade Escola
Januário Cicco, Av. Nilo Peçanha, nº 270, 3º andar - Petrópolis/Natal
- RN (acesso recepção, conforme agendamento prévio, para apresentação do Atestado de Saúde Ocupacional - ASO e dos documentos
necessários para sua contratação, relacionados no endereço eletrônico
da EBSERH: www.ebserh.mec.gov.br.
2.5 Nos dias 03 e 04/08/2015, a partir das 08h, no endereço
Maternidade Escola Januário Cicco, Av. Nilo Peçanha, nº 270, 1º
andar, Anfiteatro Leide Morais - Petrópolis/Natal - RN (acesso recepção), para atividades de integração e escolha dos horários de
trabalho, assinatura do Contrato de Trabalho, entrega da Carteira de
Trabalho e Previdência Social.
3 O não comparecimento do candidato nas datas e horários
acima definidos caracterizará sua exclusão em caráter irrevogável e
irretratável do concurso público.
4 A não apresentação de qualquer um dos documentos exigidos para a contratação implicará na sua exclusão em caráter irrevogável e irretratável do concurso público.
5 A data da contratação marcada para o dia 03/08/2015 não
será prorrogada.
NEWTON LIMA NETO
EDITAL Nº 112, DE 8 DE JULHO DE 2015
CONVOCAÇÃO DOS CANDIDATOS APROVADOS
O Presidente da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares
- EBSERH, no uso de suas atribuições legais, torna pública a convocação dos aprovados no concurso público homologado pelo Edital
nº 71/2015, visando ao preenchimento de vagas da Área Médica, com
lotação no Hospital Universitário da Universidade Federal de Grande
Dourados, conforme a seguir:
1 Relação de candidatos convocados, conforme ordem de
classificação:
ÁREA MÉDICA
1.1. 088 Médico - Oftalmologia
3º Diego Fleury De Lemos Pereira;
1.2. 089 Médico - Ortopedia e Traumatologia
3º Rafael Mariano De Souza; 4º Caio Junqueira Marçal;
2 Os candidatos relacionados neste edital deverão comparecer:
2.1 No dia 27/07/2015, das 08 às 11 horas e das 13 às 16
horas, conforme horário marcado e encaminhado aos candidatos por
e-mail, o candidato, ou seu procurador, deverá comparecer no Auditório do HU-UFGD, localizado na Rua Ivo Alves da Rocha, 558,
Altos do Indaiá - Dourados/MS, para:
a) apresentação e entrega dos documentos exigidos no Anexo
II do Edital regulador do Concurso, (original e cópia) - apresentação
dos documentos poderá ser efetuada por procuração; e
b) agendamento para a realização da coleta de sangue e do
exame admissional.
2.2 No dia 28/07/2015, o candidato deverá comparecer no
Laboratório do HU-UFGD, localizado na Rua Ivo Alves da Rocha,
558, Altos do Indaiá - Dourados/MS, para realização da Coleta de
Sangue, conforme agendamento prévio realizado no item anterior.
2.3 No dia 29/07/2015, o candidato deverá comparecer no
Ambulatório do HU-UFGD, localizado na Rua Ivo Alves da Rocha,
558, Altos do Indaiá - Dourados/MS, para realização do Exame Admissional, conforme agendamento prévio.
2.4 No dia 29/07/2015, o candidato, ou seu procurador, deverá comparecer no Auditório do HU-UFGD, localizado na Rua Ivo
Alves da Rocha, 558, Altos do Indaiá - Dourados/MS, para apresentação do Atestado de Saúde Ocupacional - ASO e dos documentos
necessários para sua contratação, relacionados no endereço eletrônico
da EBSERH: www.ebserh.mec.gov.br.
2.5 No dia 03/08/2015, o candidato deverá comparecer no
Auditório do HU-UFGD, localizado na Rua Ivo Alves da Rocha, 558,
Altos do Indaiá - Dourados/MS, para leitura e conferência do contrato
de trabalho, escolha dos horários de trabalho, assinatura do Contrato
de Trabalho, entrega da Carteira de Trabalho e Previdência Social e
atividades de Integração.
3 O não comparecimento do candidato nas datas e horários
acima definidos caracterizará sua exclusão em caráter irrevogável e
irretratável do concurso público.
4 A não apresentação de qualquer um dos documentos exigidos para a contratação implicará na sua exclusão em caráter irrevogável e irretratável do concurso público.
5 A data da contratação marcada para o dia 03/08/2015 não
será prorrogada.

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html,
pelo código 00032015071000031

NEWTON LIMA NETO

ISSN 1677-7069

31

EDITAL Nº 114, DE 9 DE JULHO DE 2015
CONVOCAÇÃO DOS CANDIDATOS APROVADOS
O Presidente da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares
- EBSERH, no uso de suas atribuições legais, torna pública a convocação dos aprovados no concurso público homologado pelos Editais nº 71, 72 e 73/2015, visando ao preenchimento de vagas das
Áreas Médica, Assistencial e Administrativa, com lotação no Hospital
Universitário Maria Aparecida Pedrossian, da Universidade Federal
do Mato Grosso do Sul, conforme a seguir:
1 Relação de candidatos convocados, conforme ordem de
classificação:
ÁREA MÉDICA
1.1.848 MÉDICO - NEONATOLOGIA
1º Patricia De Paiva Reis
ÁREA ASSISTENCIAL
1.7.612 FÍSICO - FÍSICA MÉDICA - RADIOTERAPIA
1º Luciano Schwanck Lopes
2 Os candidatos relacionados neste edital deverão comparecer:
2.1 No dia 24 ou 27/07/2015, das 7:00 às 11:00 horas e das
13:00h às 17:00h, conforme agendamento enviado por e-mail, no
endereço Av. Fellinto Muller, S/N - Vila Ipiranga - Sala da Divisão de
Gestão de Pessoas do Hospital Universitário Maria Aparecida Pedrossian, para:
a) apresentação e entrega da documentação completa relacionada no endereço eletrônico da EBSERH: www.ebserh.gov.br concursos e seleções - documentos para contratação - a apresentação
dos documentos poderá ser efetuada por procuração; e
b) agendamento para a realização da coleta de sangue e do
exame admissional;
c) entrega de currículo, e
d) entrega do formulário de dados cadastrais disponível no
rol da relação de documentos necessários para a contratação no endereço eletrônico da EBSERH: www.ebserh.gov.br - concursos e seleções - documentos para contratação - formulário de dados cadastrais.
2.2 No dia 28/07/2015, das 7:00h às 11:00h, no endereço Av.
Fellinto Muller, S/N - Vila Ipiranga - no Laboratório do Hospital
Universitário Maria Aparecida Pedrossian, para realização de exames
laboratoriais
2.3 No dia 29 ou 30/07/2015, das 7:00h às 11:00h e das
13:00h às 17:00h, no endereço Av. Fellinto Muller, S/N - Vila Ipiranga - no Ambulatório Geral do Hospital Universitário Maria Aparecida Pedrossian, para realização do Exame Admissional, conforme
agendamento prévio.
2.4 Nos dias 03/08/2015 das 8:00 às 17:00hs e 04/08/2015
das 8:00 às 12:00hs, no endereço Auditório do LAC - Laboratório
Central do Hospital Universitário Maria Aparecida Pedrossian, para
as Atividades de Integração e Procedimentos de Contratação, para
escolha dos horários de trabalho, assinatura do Contrato de Trabalho,
entrega da Carteira de Trabalho e Previdência Social.
3 O não comparecimento do candidato nas datas e horários
acima definidos caracterizará sua exclusão em caráter irrevogável e
irretratável do concurso público.
4 A não apresentação de qualquer um dos documentos exigidos para a contratação implicará na sua exclusão em caráter irrevogável e irretratável do concurso público.
5 A data da contratação marcada para o dia 03/08/2015 não
será prorrogada.
NEWTON LIMA NETO
EDITAL Nº 115, DE 9 DE JULHO DE 2015
RETIFICAÇÃO
O Presidente da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares
- EBSERH, no uso de suas atribuições legais, torna pública a retificação do Edital nº 104, de 08/07/2015, publicado no DOU de
09/07/2015, página 29, seção 3, de convocação dos aprovados no
concurso em razão das decisões judiciais proferidas nos autos dos
processos nº 11576-28.2015.4.01.4000 e 0010360-32.2015.4.01.4000,
conforme a seguir:
1 No item 1.2.480- FISIOTERAPEUTA - VAGAS RESERVADAS AOS CANDIDATOS NEGROS, excluir os candidatos 2º
Elcio Pantaleão Ribeiro Júnior; 3º Luan Nascimento Da Silva, que
retornam à lista de aprovados.
2. Permanecem inalteradas as demais condições estabelecidas no Edital de convocação e publicações anteriores.
NEWTON LIMA NETO
EDITAL Nº 125, DE 8 DE JULHO DE 2015
CONVOCAÇÃO DOS CANDIDATOS APROVADOS
O Presidente da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares
- EBSERH, no uso de suas atribuições legais, torna pública a convocação dos aprovados no concurso público homologado pelos Editais nº 62, 63 e 64/2014, visando ao preenchimento de vagas da Área
Médica, Área Assistencial e Área Administrativa, com lotação no
Hospital Universitário Cassiano Antonio Moraes, da Universidade
Federal do Espirito Santo, conforme a seguir:
1 Relação de candidatos convocados, conforme ordem de
classificação:
ÁREA MÉDICA
1.1 815 MÉDICO - CLÍNICA MÉDICA
45º Christian Kelly Nunes Ponzo; 46º Paulo Christo Coutinho Da Silva; 47º Rovenna Casagrande.
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