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1.2. ENFERMEIRO - SAÚDE DA MULHER - OBSTETRÍCIA 26º Priscila De Oliveira Martins;
1.3. ENFERMEIRO - SAÚDE MENTAL 4º Anna Patricia
Dos Santos Cunha;
1.4. TÉCNICO EM ENFERMAGEM 483º Priscilla Joice De
Barros Silva;
1.5. TERAPEUTA OCUPACIONAL 6º Ana Paula Espíndola
De Oliveira;
2. Os candidatos relacionados neste edital deverão comparecer:
2.1. No dia 28/08, 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 29/08 a 31/08, das 7h às 17h, conforme
agendamento e local a ser definido no dia 28/08, para realização da
coleta de sangue e Exame Admissional.
2.3. No dia 01/09 das 9h às 12h, em local a ser definido no
dia 28/08, 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 133, DE 18 DE AGOSTO DE 2017
CONCURSO PÚBLICO Nº 6/2015 - EBSERH/HC-UFG
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 6/2015, visando ao
preenchimento de vagas, com lotação no Hospital das Clínicas de
Goiás - HC-UFG, conforme a seguir:
1. Relação de candidata convocada, conforme ordem de classificação:
1.1. ENFERMEIRO (listagem específica para negros e pardos) 8º Niciele Bueno Araújo
2. A candidata relacionada neste edital deverá comparecer:
2.1. No dia 24/08, das 8h às 12h, conforme agendamento
enviado por e-mail, à Divisão de Gestão de Pessoas do HC-UFG,
localizada na Primeira Av. s/n, Setor Leste Universitário, Goiânia/GO,
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 25/08, das 7h às 9h, mediante prévio agendamento, para realização da Coleta de Sangue. Os candidatos devem
comparecer munidos de cópia do RG e comprovante de residência.
2.3. No dia 29/08, das 8h às 11h, mediante prévio agendamento, para realização do Exame Admissional.
2.4. No dia 01/09, das 8h às 12h, à Divisão de Gestão de
Pessoas do HC-UFG, 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
EDITAL Nº 146, DE 18 DE AGOSTO DE 2017
CONCURSO PÚBLICO Nº 8/2014 - EBSERH/HULW/UFPB
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 08/2014, visando ao
preenchimento de vagas, excepcionalmente, com lotação no Hospital
Universitário Onofre Lopes da Universidade Federal do Rio Grande
do Norte - HUOL-UFRN, conforme a seguir:
1. Relação de candidata convocada, conforme ordem de classificação:
1.1. MÉDICO - MEDICINA DO TRABALHO 3º MONICA
MONTENEGRO MOSCOSO;
2. A candidata relacionada neste edital deverá comparecer:
2.1. No dia 28/08, das 09h às 17h, 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 do formulário de
dados cadastrais. A lista da documentação e o cadastro estão dis-

poníveis no site: www.ebserh.gov.br. A apresentação dos documentos
poderá ser efetuada por procuração registrada em cartório.
2.1.1. Deverá ser entregue declaração de ACEITE quanto a
sua contratação com lotação no HUOL-UFRN.
2.2. No dia 29/08, das 6h30 às 10h30, ao HUOL-UFRN,
para realização da coleta de sangue, conforme agendamento. A candidata deverá apresentar cópia do RG e do comprovante de residência.
2.3. No dia 30/08, das 8h às 17h, ao HUOL-UFRN, para
realização do Exame Admissional.
2.4. No dia 01/09, das 9h às 18h, ao HUOL-UFRN, 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 desistência da candidata nesta convocação implicará na
permanência, na mesma classificação, no cadastro reserva do concurso nº 08/2014, no Hospital Universitário Lauro Wanderley da
Universidade Federal da Paraíba - HULW-UFPB.
KLEBER DE MELO MORAIS
EDITAL Nº 343, DE 18 DE AGOSTO DE 2017
CONCURSO PÚBLICO Nº 13/2014 - EBSERH/HUSM-UFSM
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 13/2014, 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 candidato convocado, conforme ordem de classificação:
1.1. MÉDICO - NEFROLOGIA 2º Maycon Jose Vanz
2. O candidato relacionado neste edital deverá comparecer:
2.1. No dia 29/08, 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 30/08, 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 31/08, 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 01/09, a partir das 9h, ao Auditório LONDERO,
3º Andar, 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 344, DE 18 DE AGOSTO DE 2017
CONCURSO PÚBLICO Nº 13/2014 - EBSERH/HUB-UNB
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 de Brasília - HUB-UnB, conforme a seguir:
1. Relação de candidatos convocados, conforme ordem de
classificação:
1.1. TÉCNICO EM RADIOLOGIA - RADIOTERAPIA 21º
Eduardo Romeu Freitas; 22º Ildete Veloso Da Silva; 23º Rayane
Pinho Do Nascimento; 24º Eliege Crestani;
1.2. TÉCNICO EM RADIOLOGIA - RADIOTERAPIA (listagem específica para negros e pardos) 6º Joao Couto Pinheiro; 7º
Adilson Sampaio Santos;
2. Os candidatos relacionados neste edital deverão comparecer:
2.1. No dia 24/08, das 8h às 16h, conforme agendamento
enviado por e-mail, ao prédio da Administração do HUB - Hospital
Universitário de Brasília, SGAN 605 Av. L2 Norte, Brasília/DF, 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 do formulário de dados cadastrais.
A lista da documentação e o cadastro estão disponíveis no site:
www.ebserh.gov.br. A apresentação dos documentos poderá ser efetuada por procuração registrada em cartório.
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Nº 160, segunda-feira, 21 de agosto de 2017
2.1.1. O cadastro deverá, obrigatoriamente, ser preenchido
pelo site: cadastro.ebserh.gov.br
2.2. No dia 25/08, conforme agendamento, ao local indicado
no dia da entrega dos documentos citados no item anterior, para
realização da Coleta de Sangue.
2.3. Nos dias 28 a 31/08, ao local a ser indicado no dia da
entrega dos documentos mencionados no item 2.1, para realização do
Exame Admissional, e ao HUB para entrega do resultado do Exame
Admissional.
2.4. No dia 01/09, ao HUB, 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 377, DE 18 DE AGOSTO DE 2017
CONCURSO PÚBLICO Nº 9/2015 - EBSERH/HUB-UNB
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 de Brasília - HUB-UnB, conforme a seguir:
1. Relação de candidatos convocados, conforme ordem de
classificação:
1.1. MÉDICO - CANCEROLOGIA CLÍNICA 4º Fernando
Sabino Marques Monteiro;
1.2. MÉDICO - INFECTOLOGIA 5º André Bon Fernandes
Da Costa;
1.3. MÉDICO - NEONATOLOGIA 6º Aline Damares De
Castro Cardoso;
2. Os candidatos relacionados neste edital deverão comparecer:
2.1. No dia 24/08, das 8h às 16h, conforme agendamento
enviado por e-mail, ao prédio da Administração do HUB - Hospital
Universitário de Brasília, SGAN 605 Av. L2 Norte, Brasília/DF, 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 do formulário de dados cadastrais.
A lista da documentação e o cadastro estão disponíveis no site:
www.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 25/08, conforme agendamento, ao local indicado
no dia da entrega dos documentos citados no item anterior, para
realização da Coleta de Sangue.
2.3. Nos dias 28 a 31/08, ao local a ser indicado no dia da
entrega dos documentos mencionados no item 2.1, para realização do
Exame Admissional, e ao HUB para entrega do resultado do Exame
Admissional.
2.4. No dia 01/09, ao HUB, 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 378, DE 18 DE AGOSTO DE 2017
CONCURSO PÚBLICO Nº 9/2015 - EBSERH/HU-UNIVASF
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 Ensino da Universidade Federal do Vale do São Francisco - HU-UNIVASF, conforme a seguir:
1. Relação de candidato convocado, conforme ordem de classificação:
1.1. MÉDICO - CIRURGIA VASCULAR 8º Claudio Emanuel Campelo Goncalves Silva
2. O candidato relacionado neste edital deverá comparecer:
2.1. No dia 29/08, das 8h às 12h e das 14h às 18h, à Sala da
DivGP na Policlínica do HU-UNIVASF, localizado na Avenida José
de Sá Maniçoba, s/n, Centro, Petrolina/PE, 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 29/08, das 7h às 9h, ao Laboratório de Análises
Clínicas do Hospital, para realização da Coleta de Sangue, o candidato deverá vir em jejum.
2.3. No dia 30/08, das 7h às 11h, ao Setor de Saúde Ocupacional e Segurança do Trabalho (SOST) do Hospital, para realização do Exame Admissional.
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