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Nº 112, terça-feira, 13 de junho de 2017
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 127, DE 12 DE JUNHO DE 2017
CONCURSO PÚBLICO Nº 1/2014 - 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 1/2014, 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. ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 108º Taciane Dorneles Hermann; 109º Mateus Palmeira Pereira; 110º Gustavo Braida
2. Os candidatos relacionados neste edital deverão comparecer:
2.1. No dia 28/06, 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 29/06, 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 30/06, 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 03/07, às 8h, ao Auditório LONDERO, 3º andar,
junto ao Hospital Universitário de Santa Maria - HUSM, 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 326, DE 12 DE JUNHO DE 2017
CONCURSO PÚBLICO Nº 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. TÉCNICO EM RADIOLOGIA 14º Paulo Antonio Gori
De Oliveira;
2. Os candidatos relacionados neste edital deverão comparecer:
2.1. No dia 27/06, das 08h30 às 12h, conforme agendamento
enviado por e-mail, ao Hospital das Clínicas da Universidade Federal
de Minas Gerais (HC-UFMG), Av. Prof. Alfredo Balena, 110, Prédio
Principal - 1° Andar/Ala Norte, Bairro Santa Efigênia, Belo Horizonte/MG, para apresentação da habilitação específica dos requisitos
dos cargos (original e cópia); entrega de currículo, 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. Entre os dias 28/06 a 30/06, das 7h às 17h, conforme
agendamento e local a ser definido no dia 27/06, para realização da
coleta de sangue e Exame Admissional.
2.3. No dia 03/07 das 9h às 12h, em local a ser definido no
dia 27/06, 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 340, DE 12 DE JUNHO 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 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 - MEDICINA INTENSIVA 3º Samir Chaar El
Husny Filho;
2. Os candidatos relacionados neste edital deverão comparecer:
2.1. No dia 27/06, 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 29/06, 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 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
EDITAL Nº 341, DE 12 DE JUNHO DE 2017
CONCURSO PÚBLICO Nº 9/2015 - 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 9/2015, 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. MÉDICO - ANESTESIOLOGIA 25º Joana Angélica
Vaz De Melo; 26º Vitor Michelstaedter Brochado; 27º Alessandro
Marcio Teixeira Cavalcante;
1.2. MÉDICO - CLÍNICA MÉDICA 24º Patricia Batista
Matos;
1.3. MÉDICO - PEDIATRIA 6º Claudio Alvarenga Campos
Mayrink;
2. Os candidatos relacionados neste edital deverão comparecer:
2.1. No dia 27/06, das 08h30 às 12h, conforme agendamento
enviado por e-mail, ao Hospital das Clínicas da Universidade Federal
de Minas Gerais (HC-UFMG), Av. Prof. Alfredo Balena, 110, Prédio
Principal - 1° Andar/Ala Norte, Bairro Santa Efigênia, Belo Horizonte/MG, para apresentação da habilitação específica dos requisitos
dos cargos (original e cópia); entrega de currículo, 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. Entre os dias 28/06 a 30/06, das 7h às 17h, conforme
agendamento e local a ser definido no dia 27/06, para realização da
coleta de sangue e Exame Admissional.
2.3. No dia 03/07 das 9h às 12h, em local a ser definido no
dia 27/06, 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 342, DE 12 DE JUNHO 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
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Santa Maria da Universidade Federal de Santa Maria - HUSMUFSM, conforme a seguir:
1. Relação de candidatos convocados, conforme ordem de
classificação:
1.1. MÉDICO - MASTOLOGIA 1º Sabrina Ribas Freitas
1.2. MÉDICO - PEDIATRIA 6º Liliane Bellenzier
1.3. MÉDICO - PSIQUIATRIA 6º Luiz Eduardo Leocadio
Cavalcanti
1.4. MÉDICO - RADIOLOGIA INTERVENCIONISTA E
ANGIORRADIOLOGIA 1º Pedro Augusto Manica Gossling
2. Os candidatos relacionados neste edital deverão comparecer:
2.1. No dia 28/06, 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 29/06, 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 30/06, 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 03/07, às 8h, ao Auditório LONDERO, 3º andar,
junto ao Hospital Universitário de Santa Maria - HUSM, 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
DE BRASÍLIA
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2017 - UASG 155009
Número do Contrato: 6/2016.
Nº Processo: 23039000502201597.
PREGÃO SISPP Nº 95/2015. Contratante: EMPRESA BRASILEIRA
DE SERVICOS -HOSPITALARES - EBSERH. CNPJ Contratado:
04201934000142. Contratado : FAST AUTOMOTIVE E TURISMO
LTDA - -EPP. Objeto: Prorrogação do prazo de vigência por mais 12
meses, correspondendo ao período de 01/06/2017 a 31/05/2018, conforme cláusula sexta do contrato, ou até o início de uma nova contratação que enseja o término da vigência deste contrato. Supressão
de 2,418% do valor global do contrato em decorrência da alteração
qualitativa do item 3 - veículo tipo popular de 07 passageiros para
veículo popular de 05 passageiros. Fundamento Legal: Lei
8.666/1993 . Vigência: 01/06/2017 a 31/05/2018. Valor Total:
R$876.286,87. Fonte: 6153000300 - 2017NE800423. Data de Assinatura: 29/05/2017.
(SICON - 12/06/2017)

FILIAL HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UFSE
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 2/2017 - UASG 155017
Número do Contrato: 24/2015.
Nº Processo: 23113027159201411.
PREGÃO SISPP Nº 27/2015. Contratante: EMPRESA BRASILEIRA
DE SERVICOS -HOSPITALARES - EBSERH. CNPJ Contratado:
03284595000142. Contratado : GRUPO NILDO SANEAMENTO E CONSTRUCAO LTDA - ME. Objeto: Prorrogação do prazo de vigência do contrato nº 024/2015 e o seu reajuste, referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviço contínuo de
desinsetização, desratização e descupinização. Fundamento Legal: Lei
8666/93. Vigência: 09/07/2017 a 08/07/2018. Valor Total:
R$34.547,70. Fonte: 6153000300 - 2017NE800191. Data de Assinatura: 08/06/2017.
(SICON - 12/06/2017) 155017-26443-2017NE800004
RESULTADOS DE JULGAMENTOS
PREGÃO Nº 23/2017
Empresa vencedora: CNPJ: 10.378.106/0001-87 - COLUMBIA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP, item (ns)
01, valor fornecedor: R$ 74. 066,44; Valor Global da Ata: R$
74.066,44.
(SIDEC - 12/06/2017) 155017-26443-2017NE800004
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