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2. 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.

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.
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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.
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EDITAL Nº 113, DE 15 DE SETEMBRO DE 2017
CONCURSO PÚBLICO Nº 8/2013 - EBSERH/HU-UFGD
CONVOCAÇÃO DE CANDIDATO

EDITAL Nº 136, DE 15 DE SETEMBRO DE 2017
CONCURSO PÚBLICO Nº 6/2015 - EBSERH/HC-UFG
CONVOCAÇÃO DE CANDIDATOS

EDITAL Nº 348, DE 15 DE SETEMBRO DE 2017
CONCURSO PÚBLICO Nº 13/2014 - EBSERH/HU-UFGD
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 8/2013, visando ao
preenchimento de vagas, com lotação no Hospital Universitário da
Universidade Federal da Grande Dourados - HU-UFGD, conforme a
seguir:
1. Relação de candidato convocado, conforme ordem de classificação:
1.1. MÉDICO - HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA 3º
André Neder Ramires Abdo
2. O candidato relacionado neste edital deverá comparecer:
2.1. No dia 26/09, das 8h às 11h, conforme agendamento
enviado por e-mail, ao Auditório do HU-UFGD, 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 27/09, às 8h, ao Laboratório do HU-UFGD, para
realização da Coleta de Sangue.
2.3. No dia 28/09, das 13h às 16h, conforme agendamento,
ao Ambulatório do HU-UFGD, para realização do Exame Admissional.
2.4. No dia 02/10, às 9h, ao Auditório do HU-UFGD, 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.

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 candidatos convocados, conforme ordem de
classificação:
1.1. ENFERMEIRO - CARDIOLOGIA - HEMODINÂMICA 1º Maria de Fatima de Oliveira
1.2. MÉDICO - MEDICINA INTENSIVA 6º Rulio Max de
Freitas
1.3. MÉDICO - NEFROLOGIA 1º Cinara Barros de Sá
1.4. TÉCNICO EM ANÁLISES CLÍNICAS 7º Lorena Ribeiro Alcântara de Sá
2. Os candidatos relacionados neste edital deverão comparecer:
2.1. No dia 22/09, 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 25/09, 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 28/09, das 14h às 17h, mediante prévio agendamento, para realização do Exame Admissional.
2.4. No dia 02/10, a partir das 8h, 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.

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 Federal da Grande Dourados - HU-UFGD, conforme a
seguir:
1. Relação de candidata convocada, conforme ordem de classificação:
1.1. ENFERMEIRO 117º Iracema Nadia Garcia Bardi
2. A candidata relacionada neste edital deverá comparecer:
2.1. No dia 26/09, das 8h às 11h, conforme agendamento
enviado por e-mail, ao Auditório do HU-UFGD, 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 27/09, às 8h, ao Laboratório do HU-UFGD, para
realização da Coleta de Sangue.
2.3. No dia 28/09, das 13h às 16h, conforme agendamento,
ao Ambulatório do HU-UFGD, para realização do Exame Admissional.
2.4. No dia 02/10, às 9h, ao Auditório do HU-UFGD, 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 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.
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EDITAL Nº 132, DE 15 DE SETEMBRO 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. ENFERMEIRO ASSISTENCIAL 200º Rosanna da Silva
Nogueira
1.2. FARMACÊUTICO 18º Aline Santos Silva
1.3. TÉCNICO EM ENFERMAGEM - SAÚDE DO TRABALHADOR 2º Lisiane da Cunha Fagundes
1.4. TÉCNICO EM INFORMÁTICA 5º Claudio Pacheco da
Luz
2. Os candidatos relacionados neste edital deverão comparecer:
2.1. No dia 27/09, 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 28/09, 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 29/09, 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 02/10, 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.
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EDITAL Nº 347, DE 15 DE SETEMBRO DE 2017
CONCURSO PÚBLICO Nº 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. TÉCNICO EM FARMÁCIA 11º Gabriel Oliveira De
Souza;
2. Os candidatos relacionados neste edital deverão comparecer:
2.1. No dia 20/09, das 08h às 12h e 13h às 16h, conforme
agendamento enviado por e-mail, ao Hospital Universitário Getúlio
Vargas, Rua Tomas de Vila Nova (antiga av. 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 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.
2.2. No dia 22/09, das 6h30 às 8h30, conforme agendamento,
ao Laboratório de Análises Clínicas do HUGV Rua Tomas de Vila
Nova (antiga av. Apurinã), nº 04 4º andar, para realização da Coleta
de Sangue.
2.3. No dia 25/09, das 07h às 12h, ao Serviço de Saúde
Ocupacional e Segurança do Trabalho, endereço: Rua Tomas de Vila
Nova (antiga av. Apurinã), nº 03 4º andar, para realização do Exame
Admissional
2.4. No dia 25/09, das 08h às 13h, ao Hospital Universitário
Getúlio Vargas, Rua Tomas de Vila Nova (antiga av. Apurinã), nº 04,
8º andar, para apresentação do Atestado de Saúde Ocupacional ASO.
2.5. No dia 02/10, das 8 às 16h50, no Auditório do Hospital
Universitário Getúlio Vargas. Rua Tomas de Vila Nova (antiga av.
Apurinã), nº 04, 9º andar, Praça 14 de Janeiro, para conhecimento dos
horários de trabalho; assinatura do contrato de trabalho e da Carteira
de Trabalho e Previdência Social; e atividades de integração.

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html,
pelo código 00032017091800025
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EDITAL Nº 387, DE 15 DE SETEMBRO 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
Santa Maria da Universidade Federal de Santa Maria - HUSMUFSM, conforme a seguir:
1. Relação de candidatos convocados, conforme ordem de
classificação:
1.1. MÉDICO - ANGIORRADIOLOGIA E CIRURGIA ENDOVASCULAR 1º Stela Karine Braun
1.2. MÉDICO - ECOCARDIOGRAFIA 1º Fabricio Thebit
Bortolon
1.3. MÉDICO - PSIQUIATRIA 9º Mauricio Scopel Hoffmann
1.4. MÉDICO - RADIOLOGIA E DIAGNÓSTICO POR
IMAGEM 8º Paulo Roberto Oliveira de Jesus
2. Os candidatos relacionados neste edital deverão comparecer:
2.1. No dia 27/09, 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 28/09, 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 29/09, 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 02/10, 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.

Documento assinado digitalmente conforme MP n o- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
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