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2.1. No dia 23/08, das 8h às 12h, conforme agendamento
enviado por e-mail, ao Hospital das Clínicas, Avenida Prof. Moraes
Rego, s/n - CDU, Recife/PE - Divisão de Gestão de Pessoas, 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 23/08, das 7h às 10h, conforme agendamento, ao
Laboratório do Hospital das Clínicas, localizado no térreo do bloco
D, para realização da coleta de sangue.
2.3. No dia 26/08, das 8h às 12h, ao Serviço de Saúde
Ocupacional e Segurança do Trabalho, localizado no 4º andar, para
realização do Exame Admissional.
2.4. No dia 26/08, das 8h às 17h, à Divisão de Gestão de
Pessoas, localizado no térreo (Corredor Administrativo), para entrega
dos resultados dos exames admissionais.
2.5. No dia 01/09, das 8h às 17h, ao Auditório do Departamento de Enfermagem, Campus Universitário - UFPE, 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 113, DE 16 DE AGOSTO DE 2016
CONCURSO PÚBLICO Nº 9/2015 - EBSERH/MEJC-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 09/2015, visando ao
preenchimento de vagas, com lotação no Maternidade Escola Januário
Cicco da Universidade Federal do Rio Grande do Norte - MEJCUFRN, conforme a seguir:
1. Relação de candidatos convocados, conforme ordem de
classificação:
1.1. MÉDICO - GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA 1º Carolina Teixeira De Resende Barreto; 2º Tiago Santiago De Sousa
Lopes
1.2. MÉDICO - MEDICINA INTENSIVA 5º Fabiana Cordeiro De Araujo
1.3. MÉDICO - PEDIATRIA 4º Lorena de Carvalho Monte
de Prada, 5º Ianne Lucena Arruda
2. Os candidatos relacionados neste edital deverão comparecer:
2.1. No dia 22 ou 23/08, das 9h às 12h ou das 14h às 17h,
conforme agendamento enviado por e-mail, ao Setor de Gestão de
Pessoas da Maternidade Escola Januário Cicco, localizado na Av.
Nilo Peçanha, nº 270, 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. No dia No dia 24 ou 25/08, das 6h às 10h, por ordem de
chegada, ao Laboratório da MEJC, localizado no 1º andar do Anexo,
para realização da coleta de sangue.
2.3. No dia 29 ou 30/08, das 9h às 12h ou das 13h às 15h,
ao Serviço de Saúde Ocupacional e Segurança do Trabalho da Maternidade, para realização do Exame Admissional.
2.5. No dia 01/09, das 8h às 12h e das 13h às 15h, 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 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.

2. O candidato relacionado neste edital deverá comparecer:
2.1. No dia 25/08, das 9h às 12h, conforme agendamento, à
Divisão de Gestão de Pessoas do Hospital Universitário Walter Cantídio, situado à Rua Capitão Francisco Pedro, 1290 - Rodolfo Teófilo,
Fortaleza, CE para apresentação da habilitação específica dos requisitos do cargo (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 26/08, das 8h às 10h, ao Laboratório do Hospital
Universitário Walter Cantídio, portão de acesso em frente à MEAC Serviço de Diagnóstico por Imagem, para realização da coleta de
sangue, conforme agendamento;
2.3. No dia 29/08, das 8h às 12h e das 13h às 17h, conforme
agendamento, à Unidade de Saúde Ocupacional e Segurança do Trabalho do Complexo Hospitalar da UFC, situado à Rua Costa Mendes,
Nº 1609 - Sala 108, 1º andar, para realização do Exame Admissional.
2.4. No dia 01/09, das 9h às 12h e das 14h às 18h, à Unidade
de Desenvolvimento de Pessoas do Hospital, para escolha dos horários de trabalho com assinatura do termo de jornada de trabalho,
assinatura do Contrato de Trabalho, 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 114-A, DE 16 DE AGOSTO DE 2016
CONCURSO PÚBLICO Nº 6/2015 - EBSERH/HC-UFG
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 06/2015, visando ao
preenchimento de vagas, com lotação no Hospital das Clínicas de
Goiás - HC-UFG, conforme a seguir:
1. Relação de candidatos convocados, conforme ordem de
classificação:
1.1. MÉDICO - CIRURGIA GERAL 2º Marcos Tavares De
Oliveira Jr
1.2. MÉDICO - CLÍNICA MÉDICA 12º Túlio Assunção
Barcellos
1.3. MÉDICO - PEDIATRIA 7º Camila De Souza Martins
Gonçalves; 8º Joaquim Mota Vargas
1.4. MÉDICO - INFECTOLOGIA 2º Ana Beatrix Ferreira
Ceixeta; 3º Guilherme Henrique Machado
2. Os candidatos relacionados neste edital deverão 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 12h, mediante prévio agendamento, para realização do Exame Admissional.
2.4. No dia 01/09, das 9h às 12h e das 14h às 18h, 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 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 114, DE 16 DE AGOSTO DE 2016
CONCURSO PÚBLICO Nº 9/2015 - EBSERH/HUWC/MEAC-UFC
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 09/2015, visando ao
preenchimento de vagas, com lotação no Hospital Universitário Walter Cantídio da Universidade Federal do Ceará - HUWC-UFC e na
Maternidade Escola Assis Chateaubriand-MEAC-UFC, conforme a
seguir:
1. Relação de candidatos convocados, conforme ordem de
classificação:
1.1. MÉDICO - CIRURGIA PEDIÁTRICA 1º Osvaldo Barros Rebelo Neto

EDITAL Nº 115, DE 16 DE AGOSTO DE 2016
CONCURSO PÚBLICO Nº 9/2015 - EBSERH/HU-UFGD
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 09/2015, visando ao
preenchimento de vagas, com lotação no Hospital Universitário da
Universidade Federal da Grande Dourados - HU-UFGD, conforme a
seguir:
1. Relação de candidatos convocados, conforme ordem de
classificação:
1.1. MÉDICO - GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA 1º Carla
Becker; 2º Gabriel Yaemon Ikejiri; 3º Gustavo Rafael Medina Boccia;
4º Antonio Albuquerque Maranhao; 5º Wanderley Bastos De Araújo;
6º Alessandro Postal
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2. Os candidatos relacionados neste edital deverão comparecer:
2.1. No dia 29/08, das 8h às 11h, conforme agendamento, à
sala da Unidade de Administração de Pessoal do Hospital, localizado
na Rua Ivo Alves da Rocha, 558, Altos do Indaiá - Dourados/MS,
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, às 9h, ao Laboratório do Hospital, para
realização da coleta de sangue e encaminhamento para realização de
exames complementares, conforme agendamento.
2.3. No dia 31/08, das 8h às 11h, ao Ambulatório do HUUFGD, para realização do Exame Admissional, conforme agendamento.
2.4. No dia 01/09, às 8h, ao Auditório do HU-UFGD, 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 116, DE 15 DE AGOSTO DE 2016
CONCURSO PÚBLICO Nº 9/2015 - EBSERH/HC-UFPE
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 09/2015, visando ao
preenchimento de vagas, com lotação no Hospital das Clínicas da
Universidade Federal de Pernambuco - HC-UFPE, conforme a seguir:
1. Relação de candidatos convocados, conforme ordem de
classificação:
1.1. MÉDICO - NEONATOLOGIA 1º Rebecca Cavalcante
Di Matteo; 2º Bárbara Welkovic; 3º Ana Paula Morais Camelo Pessoa; 4º Ricardo Barros Gurgel;
2. Os candidatos relacionados neste edital deverão comparecer:
2.1. No dia 23/08, das 8h às 12h, conforme agendamento
enviado por e-mail, ao Hospital das Clínicas, Avenida Prof. Moraes
Rego, s/n - CDU, Recife/PE - Divisão de Gestão de Pessoas, 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 23/08, das 7h às 10h, conforme agendamento, ao
Laboratório do Hospital das Clínicas, localizado no térreo do bloco
D, para realização da coleta de sangue.
2.3. No dia 26/08, das 8h às 12h, ao Serviço de Saúde
Ocupacional e Segurança do Trabalho, localizado no 4º andar, para
realização do Exame Admissional.
2.4. No dia 26/08, das 8h às 17h, à Divisão de Gestão de
Pessoas, localizado no térreo (Corredor Administrativo), para entrega
dos resultados dos exames admissionais.
2.5. No dia 01/09, das 8h às 17h, ao Auditório do Departamento de Enfermagem, Campus Universitário - UFPE, 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 117, DE 16 DE AGOSTO DE 2016
CONCURSO PÚBLICO Nº 9/2015 - EBSERH/HU-UFS
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 09/2015, visando ao
preenchimento de vagas, com lotação no Hospital Universitário da
Universidade Federal de Sergipe - HU-UFS, conforme a seguir:
1. Relação de candidatos convocados, conforme ordem de
classificação:
1.1. MÉDICO - MEDICINA INTENSIVA 1º Saul Vieira De
Moura; 2º Roberta Machado De Souza
2. Os candidatos relacionados neste edital deverão comparecer:
2.1. No dia 22/08, às 9h, ao Hospital Universitário de Sergipe, localizado na Rua Cláudio Batista Nº 505 - Bairro Palestina,
Aracaju/SE, Sala do RUTE - Prédio da Didática II, para apresentação
da habilitação específica dos requisitos dos cargos (original e cópia);
entrega de currículo, dos documentos necessários para sua contra-
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