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EDITAL Nº 105, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017
CONCURSO PÚBLICO Nº 2/2013 - EBSERH/HU-UFMA

CONVOCAÇÃO DE CANDIDATOS

O Presidente da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares
- EBSERH, no uso de suas atribuições legais, torna pública a con-
vocação dos aprovados no Concurso Público nº 2/2013, visando ao
preenchimento de vagas, com lotação no Hospital Universitário da
Universidade Federal do Maranhão - HU-UFMA, conforme a se-
guir:

1. Relação de candidatos convocados, conforme ordem de
classificação:

1.1. ANALISTA ADMINISTRATIVO - ADMINISTRAÇÃO
23º Claudio Santana Pereira E Silva;

1.2. ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO -
SUPORTE DE REDES 8º Euclides Herculano Abreu Da Costa

Junior;
1.3. ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 255º Cleber De Je-

sus Matos Da Silva; 256º Suane Silva Ferreira;
1.4. FISIOTERAPEUTA 39º Andrey Michel Pereira Ma-

chado;
1.5. MÉDICO - PSIQUIATRIA 8º Antonio Fortes Rodri-

gues;
1.6. PROFISSIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA 5º Isma-

noelison Victor Torres Cordova Piauilino;
1.7. TÉCNICO EM ENFERMAGEM 914º Rosse-imair De

Oliveira Melo; 915º Aline Gama De Sousa; 916º Simony Morais
Abreu;

2. Os candidatos relacionados neste edital deverão compa-
recer:

2.1. No dia 25/09, das 8:30h às 17h, conforme agendamento
enviado por e-mail, ao Hospital Universitário da Universidade Fe-
deral do Maranhão - Unidade Materno Infantil - 2° Andar Divisão de
Gestão de Pessoas, Rua Silva Jardim, Nº 215, Centro - São Luís -
MA, para apresentação da habilitação específica dos requisitos dos
cargos (original e cópia); entrega de currículo, dos documentos ne-
cessários 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 26/09, das 9h às 11h ao Serviço de Análises
Clínicas do Hospital Universitário do Maranhão - HUUFMA, Tra-
vessa dos Currupiras, 47 - Centro - São Luís - MA, para realização da
coleta de sangue, conforme agendamento no momento na entrega de
documentos;

2.2.1 O Teste Visual Ocupacional - TVO será realizado no
dia 26/09, no Centro de Referência em Oftalmologia do Hospital
Universitário do Maranhão - HUUFMA, mediante prévio agenda-
mento que ocorrerá no momento da apresentação e entrega dos do-
cumentos exigidos no Anexo II do Edital regulador do Concurso. Os
candidatos deverão comparecer munidos de documento de identi-
ficação com foto. O Teste Visual Ocupacional - TVO deverá ser
realizado para todo os cargos, com exceção do cargo de Médico.

2.2.2. A Avaliação Oftalmológica será realizada nos dias
26/09, no Centro de Referência em Oftalmologia do Hospital Uni-
versitário do Maranhão - HUUFMA, no endereço Rua dos Prazeres,
81 - Centro - São Luís - MA, por ordem de chegada, apenas aos
candidatos que apresentaram a documentação em conformidade com
o edital normativo. Os candidatos devem comparecer munidos de
documento de identificação com foto. A Avaliação Oftalmológica
deverá ser realizada para o cargo de Médico (todas as especiali-
dades).

2.3. No dia 29/09, das 13h às 17h, Hospital Universitário da
Universidade Federal do Maranhão, na Divisão de Gestão de Pessoas
(Serviço de Saúde Ocupacional) - Unidade Materno Infantil - 2°
Andar; Endereço: Rua Silva Jardim, Nº 215, Centro - São Luís - MA,
para realização do Exame Admissional, apenas aos candidatos que
apresentaram a documentação em conformidade com o edital nor-
mativo.

2.4. No dia 02/10 das 8h às 17h, ao Hospital Universitário da
Universidade Federal do Maranhão - Unidade Materno Infantil - Sala
de Treinamento UDP - Cobertura; Endereço: Rua Silva Jardim, nº
215, Centro - São Luís - MA, 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 de-
finidos ou a não apresentação de qualquer um dos documentos exi-
gidos para a contratação implicará na exclusão do candidato do pre-
sente concurso público.

KLEBER DE MELO MORAIS

EDITAL Nº 111, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017
CONCURSO PÚBLICO Nº 11/2013 - EBSERH/HUJM-UFMT

CONVOCAÇÃO DE CANDIDATOS

O Presidente da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares
- EBSERH, no uso de suas atribuições legais, torna pública a con-
vocação dos aprovados no Concurso Público nº 11/2013, 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. ANALISTA ADMINISTRATIVO - CONTABILIDADE
3º Eliete Do Carmo Fracaro Abdalla;

1.2. ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO -
PROCESSOS 6º Pedro Rosalvo Dos Santos Camarco;

1.3. FARMACÊUTICO 6º Clélia Regiane De Oliveira;
2. Os candidatos relacionados neste edital deverão compa-

recer:
2.1. No dia 26/09, 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 (ori-
ginal 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 po-
derá 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 can-
didato será encaminhado para Coleta de Sangue, devendo está em
jejum de no mínimo 10 (dez) horas.

2.2. No dia 28/09, das 13h às 15h, ao Hospital (Saúde Ocu-
pacional), para realização do Exame Admissional e apresentação do
Atestado de Saúde Ocupacional - ASO.

2.3. No dia 02/10, das 8h às 12h, ao Hospital, para co-
nhecimento dos horários de trabalho; assinatura do contrato de tra-
balho e da Carteira de Trabalho e Previdência Social; e atividades de
integração.

3. A ausência do candidato nas datas e horários acima de-
finidos ou a não apresentação de qualquer um dos documentos exi-
gidos para a contratação implicará na exclusão do candidato do pre-
sente concurso público.

KLEBER DE MELO MORAIS

EDITAL Nº 145, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017
CONCURSO PÚBLICO Nº 9/2013 - EBSERH/HU-UFS

CONVOCAÇÃO DE CANDIDATA

O Presidente da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares
- EBSERH, no uso de suas atribuições legais, torna pública a con-
vocação dos aprovados no Concurso Público nº 9/2013, visando ao
preenchimento de vagas, com lotação no Hospital Universitário da
Universidade Federal de Sergipe - HU-UFS, conforme a seguir:

1. Relação de candidata convocada, conforme ordem de clas-
sificação:

1.1. ASSISTENTE ADMINISTRATIVO (listagem específica
para pessoas com deficiência) 7º Layra Joana Mota de Melo;

2. A candidata relacionada neste edital deverá comparecer:
2.1. No dia 21/09, das 8h às 10h, à sala do RUTE da

Didática I do Hospital, localizada na Rua Cláudio Batista Nº 505 -
Bairro Palestina, Aracaju/SE, para apresentação da habilitação es-
pecífica dos requisitos dos cargos (original e cópia); entrega de cur-
rículo, dos documentos necessários para sua contratação (original e
cópia) e comprovante de preenchimento do formulário online de da-
dos cadastrais. A lista da documentação está disponível no site eb-
serh.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 22/09, às 7h30, ao Serviço de Saúde Ocupacional
e Segurança do Trabalho, localizado no Prédio do Ambulatório de
Pesquisas Biomédicas, sala 17, para a coleta de Sangue. O candidato
deverá estar em jejum de, no mínimo, 12 horas.

2.3. No dia 25/09, às 8h, à Sala da Divisão de Gestão de
Pessoas do Hospital, para encaminhamento da realização dos exames
radiológicos.

2.4. No dia 27/09, às 9h, ao Serviço de Saúde Ocupacional e
Segurança do Trabalho para realização do Exame Médico Admis-
sional.

2.5. No dia 02/10, das 8h às 12h, à sala do RUTE da
Didática I do Hospital, para 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 de-
finidos ou a não apresentação de qualquer um dos documentos exi-
gidos para a contratação implicará na exclusão da candidata do pre-
sente concurso público.

KLEBER DE MELO MORAIS

EDITAL Nº 214, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017
CONCURSO PÚBLICO Nº 6/2014 -

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 con-
vocação dos aprovados no Concurso Público nº 6/2014, visando ao
preenchimento de vagas, com lotação no Hospital Universitário Wal-
ter 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. ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 235º Rafael Holan-
da Cabo; 236º Alexsandro Souza Fernandes; 237º Francisco Mar-
culino Da Silva Junior

1.2. ENFERMEIRO ASSISTENCIAL 294º Josiane Adelaide
Dib Fernandes Pontes; 295º Janice Santos de Oliveira; 296º Pollyanna
Sousa da Silva

1.3. MÉDICO - CLÍNICA MÉDICA 34º Lilian Monteiro de
Albuquerque; 35º Marza de Sousa Zaranza

1.4. MÉDICO - COLOPROCTOLOGIA 4º Emanuela Santos
Correia

1.5. MÉDICO - ENDOSCOPIA DIGESTIVA 7º Gustavo
Melo Benevides

1.6. TÉCNICO EM LABORATÓRIO DE PATOLOGIA CLÍ-
NICA 82º Francisca das Chagas Araujo Moura

1.7. TÉCNICO EM ENFERMAGEM 730º Viviane Silva
Soares

2. Os candidatos relacionados neste edital deverão compa-
recer:

2.1. No dia 19/09, das 9h às 11h30 e das 13h30 às 16h30,
conforme agendamento enviado por e-mail, à Sala de Apoio 4 da
Unidade de Pesquisa Clínica, situada à Rua Coronel Nunes de Melo,
s/n, Rodolfo Teófilo, Fortaleza - CE, ao lado da Maternidade Escola
Assis Chateaubriand (MEAC), para apresentação da habilitação es-
pecífica dos requisitos dos cargos (original e cópia); entrega de cur-
rículo, dos documentos necessários para sua contratação (original e
cópia) e comprovante de preenchimento do formulário online de da-
dos cadastrais. A lista da documentação está disponível no site eb-
serh.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 20/09, 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 21/09, das 8h às 12h e das 13h30 às 16h30,

conforme agendamento, à Unidade de Saúde Ocupacional e Segu-
rança do Trabalho do Complexo Hospitalar da UFC, Rua Costa Men-
des, nº 1609 - Sala 108, 1º andar, para realização do Exame Ad-
missional.

2.4. No dia 02/10, das 8h às 12h e das 13h às 17h, à Sala de
Apoio 3 da Unidade de Pesquisa Clínica, para conhecimento dos
horários de trabalho; assinatura do contrato de trabalho e entrega da
Carteira de Trabalho e Previdência Social; e atividades de integra-
ção.

3. A ausência do candidato nas datas e horários acima de-
finidos ou a não apresentação de qualquer um dos documentos exi-
gidos para a contratação implicará na exclusão do candidato do pre-
sente concurso público.

KLEBER DE MELO MORAIS

EDITAL Nº 345, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017
CONCURSO PÚBLICO Nº 13/2014 - EBSERH/HUJM-UFMT

CONVOCAÇÃO DE CANDIDATOS

O Presidente da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares
- EBSERH, no uso de suas atribuições legais, torna pública a con-
vocação dos aprovados no Concurso Público nº 13/2014, 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. TÉCNICO EM ENFERMAGEM 45º Vitesinha Rosa
Dos Santos Almeida;

2. Os candidatos relacionados neste edital deverão compa-
recer:

2.1. No dia 26/09, 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 (ori-
ginal 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 po-
derá 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 can-
didato será encaminhado para Coleta de Sangue, devendo está em
jejum de no mínimo 10 (dez) horas.

2.2. No dia 28/09, das 13h às 15h, ao Hospital (Saúde Ocu-
pacional), para realização do Exame Admissional e apresentação do
Atestado de Saúde Ocupacional - ASO.

2.3. No dia 02/10, das 8h às 12h, ao Hospital, para co-
nhecimento dos horários de trabalho; assinatura do contrato de tra-
balho e da Carteira de Trabalho e Previdência Social; e atividades de
integração.

3. A ausência do candidato nas datas e horários acima de-
finidos ou a não apresentação de qualquer um dos documentos exi-
gidos para a contratação implicará na exclusão do candidato do pre-
sente concurso público.

KLEBER DE MELO MORAIS

bruna.borelli
Realce
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