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1.4. TÉCNICO EM ENFERMAGEM (listagem específica
para negros e pardos) 7º Gilson Andrade Oliveira Junior; 8º Daniela
Weigert Da Cruz;
2. Os candidatos relacionados neste edital deverão comparecer:
2.1. No dia 28/11, das 7h às 10h, 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 30/11, das 7h às 11h, ao Hospital (Saúde Ocupacional), para realização do Exame Admissional e apresentação do
Atestado de Saúde Ocupacional - ASO.
2.3. No dia 01/12, das 8h às 12h e 14h às 17h, 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 N o- 266, DE 11 DE NOVEMBRO DE 2016
CONCURSO PÚBLICO N o- 13/2014 - EBSERH/MCO-UFBA
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 Maternidade Climério de
Oliveira da Universidade Federal da Bahia - MCO-UFBA, conforme
a seguir:
1. Relação de candidatos convocados, conforme ordem de
classificação:
1.1. ENFERMEIRO - SAÚDE DA MULHER (listagem específica para negros e pardos) 3º Nieli Bitencourt Da Silva; 4º Sara
Peixoto De Almeida;
1.2. ENFERMEIRO - SAÚDE DA MULHER (listagem específica para pessoas com deficiência) 1º Jucara Bittencourt Silva;
2. Os candidatos relacionados neste edital deverão comparecer:
2.1. Nos dias 17, 18 ou 21/11, 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 22 a 24/11, 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 24, 25 ou 28/11, 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 01/12, 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.
KLEBER DE MELO MORAIS
o-

EDITAL N 267, DE 11 DE NOVEMBRO DE 2016
CONCURSO PÚBLICO N o- 13/2014 - EBSERH/HUGV-UFAM
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 Getúlio Vargas da Universidade Federal do Amazonas - HUGV-Ufam,
conforme a seguir:
1. Relação de candidatos convocados, conforme ordem de
classificação:
1.1. ENFERMEIRO - NEFROLOGIA 3º Andrea Dos Santos
Godinho; 4º Laurimar Vinhote De Souza;
2. Os candidatos relacionados neste edital deverão comparecer:

2.1. No dia 21/11, das 8h às 12h e das 13h às 16h, conforme
agendamento, ao HUGV, na Avenida Apurinã, nº 04, 8º andar, Praça
14 de Janeiro, Manaus - AM, 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 22/11, das 06:30h às 08:30h, conforme agendamento, ao Laboratório de Análises Clínicas/HUGV, endereço:
Acesso via Rua Afonso Pena, ao lado do Ambulatório Araújo Lima,
Centro, para realização da coleta de sangue;
2.3. Nos dias 24 e 25/11, das 8h às 12h, ao Serviço de Saúde
Ocupacional e Segurança do Trabalho, endereço: Avenida Apurinã, nº
04, 3º andar, para realização do Exame Admissional.
2.4. Nos dias 24 e 25/11, das 8h às 13h, ao HUGV, para
entrega dos resultados dos exames admissionais.
2.5. No dia 01/12, das 8h às 17h, ao Auditório do HUGV,
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 268, DE 11 DE NOVEMEBRO DE 2016
CONCURSO PÚBLICO N o- 13/2014 - EBSERH/HUPESUFBA/CONVOCAÇÃO DE CANDIDATA
O Presidente da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares
- EBSERH, no uso de suas atribuições legais, torna pública a convocação (Sub Judice) do Concurso Público nº 13/2014, em cumprimento ao disposto no Processo nº 0018232-30.2016.4.01.3300 da
1ª Vara Federal da Bahia, da candidata NUBIA BARRETO DOS
SANTOS, cargo de Enfermeiro - Centro Cirúrgico, com lotação no
HUPES-UFBA.
2. A candidata relacionada neste edital deverá comparecer:
2.1. No dia 16/11, das 8h às 16h, ao Auditório do Centro
Pediátrico Hosannah de Oliveira 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. Nos dias 16 a 30/11, conforme agendamento, ao Centro
Pediátrico, localizado no 1º andar do Hospital, para realização para
realização dos exames laboratoriais.
2.3. Nos dias 28 a 30/11, conforme agendamento prévio, ao
Serviço de Saúde Ocupacional, localizado no 3º andar do Ambulatório Magalhães Neto, para realização do Exame Admissional.
2.4. No dia 01/12, às 8h, ao Anfiteatro do 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 da candidata 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- 269, DE 11 DE NOVEMBRO DE 2016
CONCURSO PÚBLICO N o- 13/2014 - 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 13/2014, 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 - NEFROLOGIA 1º Adriana Ximenes
De Abreu Dantas; 2º Thalis Regina Silva Paiva;
1.2. MÉDICO - INFECTOLOGIA PEDIÁTRICA 1º Guilherme Bessa De Oliveira Junior;
2. Os candidatos relacionados neste edital deverão comparecer:
2.1. Nos dias 24 e 25/11, 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,
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
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2.2. Nos dias 25 e 28/11, das 08h às 12h, ao Laboratório de
Análises Clínicas, situado no Ambulatório do Hospital, para realização da Coleta de Sangue.
2.3. Nos dias 28 e 29/11, 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 apresentação do Atestado de Saúde Ocupacional na Divisão de Gestão de Pessoas.
2.4. Nos dias 01 e 02/12, 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 270, DE 11 DE NOVEMBRO DE 2016
CONCURSO PÚBLICO N o- 13/2014 - EBSERH/HUOL-UFRN
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 Onofre Lopes da Universidade Federal do Rio Grande do Norte - HUOLUFRN, conforme a seguir:
1. Relação de candidatos convocados, conforme ordem de
classificação:
1.1. MÉDICO - PATOLOGIA 3º Rafaela Brito Bezerra Pinheiro; 4º Eveline Brandao Madeira;
2. Os candidatos relacionados neste edital deverão comparecer:
2.1. Nos dias 22 e 23/11, 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 23 e 24/11, 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 24 e 25/11, 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 01/12, das 09h às 18h, ao Hospital Universitário
Onofre Lopes, Auditório Mariano Coelho - 4º subsolo do prédio
ambulatorial, 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 271, DE 11 DE NOVEMBRO DE 2016
CONCURSO PÚBLICO N o- 13/2014 - EBSERH/HC-UFMG
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 das Clínicas da
Universidade Federal de Minas Gerais - HC-UFMG, conforme a
seguir:
1. Relação de candidatos convocados, conforme ordem de
classificação:
1.1. ENFERMEIRO - CARDIOLOGIA - PERFUSIONISTA
9º Tatiana Freitas Fioravante; 10º Arianne Damares Da Silva Santos;
1.2. ENFERMEIRO - TERAPIA INTENSIVA 5º Geise Cristina Dos Santos; 6º Clarice Paraiso Ribeiro;
1.3. ENFERMEIRO - TERAPIA INTENSIVA (listagem específica para negros e pardos) 2º Ederson De Oliveira Silva; 3º
Marilia Antonia De Paula;
1.4. ENFERMEIRO - TERAPIA INTENSIVA (listagem específica para pessoas com deficiência) 1º Elessandra Antonia Santos
De Rezende;
1.5. TÉCNICO EM NECROPSIA 2º Rayane Felix Rocha;
1.6. TÉCNICO EM RADIOLOGIA (listagem específica para
negros e pardos) 5º Vanessa Andreza Alves Wanderley; 6º Daiana
Cristina Da Silva Melo;
2. Os candidatos relacionados neste edital deverão comparecer:
2.1. Nos dias de 21 a 23/11, conforme agendamento enviado
por e-mail, Divisão de Gestão de Pessoas (DivGP) do Hospital das
Clínicas da Universidade Federal de Minas Gerais (HC-UFMG), Av.
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