
Nº 88, terça-feira, 10 de maio de 201620 ISSN 1677-7069

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html ,
pelo código 00032016051000020

Documento assinado digitalmente conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

3

1.1. ADVOGADO 2º Aldine Alves Da Silva (sub judice);
1.2. FARMACÊUTICO 23º Eliana Fonseca Souza Da Sil-

va;
1.3. MÉDICO - ANESTESIOLOGIA 34º Daniel Batista Va-

lente Barbosa; 35º Vanessa Alves Costa Alves;
2. Os candidatos relacionados neste edital deverão compa-

recer:
2.1. No dia 23/05, das 08h às 10h, conforme agendamento

enviado por e-mail, à Maternidade Climério de Oliveira, localizada na
Rua do Limoeiro, 137 - Nazaré, Salvador/BA, para apresentação da
habilitação específica dos requisitos dos cargos (original e cópia);
entrega de currículo, dos documentos necessários para sua contra-
tação (original e cópia) e do formulário de dados cadastrais. A lista da
documentação e o cadastro estão disponíveis no site: www.eb-
serh.gov.br. A apresentação dos documentos poderá ser efetuada por
procuração registrada em cartório.

2.2. No dia 24/05, das 07h às 10h, conforme agendamento,
ao Laboratório Clab Barbalho, localizado na Rua Thales de Freitas,
10 - Barbalho, em jejum de 10 (dez) horas para realização da coleta
de sangue;

2.3. No dia 30/05, das 8h às 11h, a Clivale, localizada na Av.
Antonio Carlos Magalhães, n. 3840, Ed. Capemi, 1 andar, bloco B,
Pituba, para realização do Exame Admissional.

2.4. No dia 30/05, à Maternidade, para apresentação do Ates-
tado de Saúde Ocupacional.

2.5. No dia 01/06, a partir das 8h, 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 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.

NEWTON LIMA NETO

EDITAL No- 87, DE 9 DE MAIO DE 2016
CONCURSO PÚBLICO Nº 07/2014 - EBSERH/HUB-UNB

CONVOCAÇÃO DE CANDIDATOS

O Presidente da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares
- EBSERH, no uso de suas atribuições legais, torna pública a con-
vocação dos aprovados no Concurso Público nº 07/2014, 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. MÉDICO - MEDICINA DO TRABALHO 5º Antonio
Leonardo Gonçalves Leite

2. O candidato relacionado neste edital deverá comparecer:
2.1. No dia 23/05, das 9h às 17h, conforme agendamento

enviado por e-mail, ao prédio da Administração do HUB, localizado
no SGAN 605 Av. L2 Norte, Brasília/DF, para apresentação da ha-
bilitação específica dos requisitos dos cargos (original e cópia); en-
trega 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.eb-
serh.gov.br. A apresentação dos documentos poderá ser efetuada por
procuração registrada em cartório.

2.2. No dia 24/05, conforme agendamento, ao local indicado
no dia da entrega dos documentos citados no item anterior, para
realização da coleta de sangue;

2.3. No dia 30/05, ao local a ser indicado no dia da entrega
dos documentos, para realização do Exame Admissional.

2.4. No dia 30/05, das 9h às 17h, ao HUB, para entrega dos
resultados dos exames admissionais.

2.5. No dia 01/06, das 8h às 17h30, ao HUB, 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.

NEWTON LIMA NETO

EDITAL No- 108, DE 9 DE MAIO DE 2016
CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2014 - EBSERH/HUSM-UFSM

CONVOCAÇÃO DE CANDIDATOS

O Presidente da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares
- EBSERH, no uso de suas atribuições legais, torna pública a con-
vocação dos aprovados no Concurso Público nº 01/2014, visando ao
preenchimento de vagas, com lotação no Hospital Universitário de
Santa Maria da Universidade Federal de Santa Maria - HUSM-
UFSM, conforme a seguir:

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

1.1. ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 76º Fábio Martins
Va l c a n o v e r ;

1.2. TÉCNICO EM ENFERMAGEM 283º Andreia Malgarin
Beck Ferreira; 284º Marcia Crema Rocha;

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

2.1. No dia 27/05, das 08h às 16h, à sala da Divisão de
Gestão de Pessoas - DivGP, localizado no 4º andar do anexo 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 contra-
tação (original e cópia) e do formulário de dados cadastrais. A lista da
documentação e o cadastro estão disponíveis no site: www.eb-
serh.gov.br. A apresentação dos documentos poderá ser efetuada por
procuração registrada em cartório.

2.2. No dia 30/05, das 07h às 09h, à sala do Setor de Saúde
Ocupacional, localizada no subsolo do HUSM, anexo ao Banco de
Sangue, 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 31/05, das 08h às 12h, à sala do Setor de Saúde
Ocupacional, para realização do Exame Admissional, conforme agen-
damento e entrega da carteira de vacina Hepatite B e Tétano. E,
comparecer à sala da DivGP para apresentação do Atestado de Saúde
Ocupacional - ASO.

2.4. No dia 01/06, das 08h às 17h, à sala da DivGP, 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.

NEWTON LIMA NETO

EDITAL No- 111, DE 9 DE MAIO DE 2016
RETIFICAÇÃO DO EDITAL No- 11 0 / 2 0 1 6

O Presidente da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares
- EBSERH, no uso de suas atribuições legais, torna pública a re-
tificação do Edital nº 110 de 06/05/2016, publicado no dia
09/05/2016, referente ao concurso público nº 05/2014 do Hospital das
Clínicas da Universidade Federal de Minas Gerais - HC-UFMG,
conforme a seguir:

1. Onde se lê: 2.1. No dia 13/05, às 11h, conforme agen-
damento enviado por e-mail, à Divisão de Gestão de Pessoas (DivGP)
do Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Minas Gerais,
localizado na 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 (ori-
ginal 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 efe-
tuada por procuração registrada em cartório.

Leia-se: 2.1. No dia 27/05, às 11h, conforme agendamento
enviado por e-mail, à Divisão de Gestão de Pessoas (DivGP) do
Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Minas Gerais, lo-
calizado na 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 (ori-
ginal 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 efe-
tuada por procuração registrada em cartório.

3. Permanecem inalteradas as demais condições estabele-
cidas no Edital de Convocação e publicações anteriores.

NEWTON LIMA NETO

EDITAL No- 116, DE 9 DE MAIO DE 2016
CONCURSO PÚBLICO No- 9/2013 - EBSERH/HU-UFS

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 09/2013, 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 - CLÍNICA MÉDICA 12º Ednando Bezerra
De Oliveira; 13º Aline Oliveira Brito; 14º Crislaine Jesus Silvino

1.2. TÉCNICO EM ENFERMAGEM - SAÚDE DO TRA-
BALHADOR 2º Suely Moura

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

2.1. No dia 16/05, das 8h às 10h, à Sala da Divisão de
Gestão de Pessoas do HU-UFS - Bloco da Administração, localizado
na Rua Cláudio Batista nº 505, Bairro Palestina, Aracaju/SE, 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 do comprovante de preenchimento
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 17/05, das 7h às 9h, conforme agendamento, ao
Unidade de Laboratório de Análises Clínicas do Hospital, para rea-
lização da coleta de sangue. O candidato deverá estar em jejum de, no
mínimo, 12 (doze) horas.

2.3. No dia 17/05, das 8h às 10h, na Unidade de Imagem e
Métodos Gráficos do Hospital, para realização dos exames radio-
lógicos.

2.4. No dia 23/05, das 8 às 10h, ao Serviço de Saúde Ocu-
pacional e Segurança do Trabalho do Hospital, localizado na sala 19
do Prédio do Ambulatório de Pesquisas Biomédicas, para realização
do Exame Admissional; e entrega (à Divisão de Gestão de Pessoas)
do Atestado de Saúde Ocupacional.

2.5. No dia 01/06, das 9h às 11h, à sala do RUTE - Bloco da
Didática I do Hospital, para conhecimento dos horários de trabalho;
assinatura do contrato de trabalho e da Carteira de Trabalho e Pre-
vidência 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.

NEWTON LIMA NETO

EDITAL No- 118, DE 9 DE MAIO DE 2016
CONCURSO PÚBLICO No- 8/2014 - EBSERH/HULW-UFPB

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 08/2014, visando ao
preenchimento de vagas, com lotação no Hospital Universitário Lauro
Wanderley da Universidade Federal da Paraíba - HULW-UFPB, con-
forme a seguir:

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

1.1. ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 101º Rosimere
Gonçalves Araújo; 102º Iresse Flora Moreira Fernandes De Andrade
Gatis;

1.2. TÉCNICO EM INFORMÁTICA 3º Bruno Brasileiro
Rodrigues Lira; 4º Marcone Edson da Silva Gomes;

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

2.1. No dia 23/05, das 08h às 12h e das 13 às 16h, à Divisão
de Gestão de Pessoas no Hospital Universitário Lauro Wanderley da
Universidade Federal da Paraíba - HULW/UFPB; sito a Campus I,
S/N - Cidade Universitária, João Pessoa-PB, para apresentação da
habilitação específica dos requisitos dos cargos (original e cópia);
entrega de currículo, dos documentos necessários para sua contra-
tação (original e cópia) e do formulário de dados cadastrais. A lista da
documentação e o cadastro estão disponíveis no site: www.eb-
serh.gov.br. A apresentação dos documentos poderá ser efetuada por
procuração registrada em cartório.

2.2. No dia 24/05, das 08h às 12h, ao Laboratório de Aná-
lises Clínicas, situado no Ambulatório do Hospital, para realização da
coleta de sangue.

2.3. No dia 25/05, das 08h às 12h e das 13 às 17h, ao
Serviço de Saúde Ocupacional e Segurança do Trabalho - SOST,
situado no Ambulatório do HULW/UFPB para realização do exame
admissional e apresentação do Atestado de Saúde Ocupacional na
Divisão de Gestão de Pessoas no Hospital Universitário Lauro Wan-
derley da Universidade Federal da Paraíba - HULW/UFPB

2.4. No dia 01/06 das 7h30 às 18h, à Divisão de Gestão de
Pessoas do Hospital, para conhecimento dos horários de trabalho;
assinatura do contrato de trabalho e da Carteira de Trabalho e Pre-
vidência 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.

NEWTON LIMA NETO

EDITAL No- 238, DE 09 DE MAIO DE 2016
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 con-
vocação 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. MÉDICO - PEDIATRIA 31º Natalia Rosa Santos; 32º
Roberto Goncalves De Faria Junior; 33º Cintia Costa Pereira e Silva;
34º Luciana Lilian Dias Pereira;

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

2.1. No dia 23/05, das 9h às 17h, conforme agendamento
enviado por e-mail, ao prédio da Administração do HUB, localizado
no SGAN 605 Av. L2 Norte, Brasília/DF, para apresentação da ha-
bilitação específica dos requisitos dos cargos (original e cópia); en-
trega 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.eb-
serh.gov.br. A apresentação dos documentos poderá ser efetuada por
procuração registrada em cartório.

2.2. No dia 24/05, conforme agendamento, ao local indicado
no dia da entrega dos documentos citados no item anterior, para
realização da coleta de sangue;
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