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Nº 159, quinta-feira, 18 de agosto de 2016
2.4. No dia 01/09, das 08h às 16h, à Divisão de Gestão de
Pessoas, 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, implicará na permanência, na mesma classificação, no cadastro reserva do concurso nº 06/2013, do Hospital Universitário
Onofre Lopes (HUOL-UFRN).
KLEBER DE MELO MORAIS
EDITAL Nº 81, DE 17 DE AGOSTO DE 2016
CONCURSO PÚBLICO Nº 4/2015 - EBSERH/CHC-UFPR
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 04/2015, visando ao
preenchimento de vagas, com lotação no Hospital de Clínicas da
Universidade Federal do Paraná - CHC-UFPR, conforme a seguir:
1. Relação de candidatos convocados, conforme ordem de
classificação:
1.1. MÉDICO - ANESTESIOLOGIA 39º Henrique Tadashi
Katayama; 40º Americo Ribeiro Do Nascimento Filho; 41º Willer
Martins Alves; 42º Jose Edmilson Selleti; 43º Daniele Obladen
Aguiar; 44º Flavia Isabel Scottini
2. Os candidatos relacionados neste edital deverão comparecer:
2.1. No dia 25/08, das 8h às 12h e das 13h às 17h, à Divisão
de Gestão de Pessoas do Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Paraná - CHC-UFPR, Rua Agostinho Leão Junior, 190 (em
frente ao prédio do Sinditest), 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 26/08, das 7h às 11h, conforme agendamento
prévio, ao Laboratório de Análises Clínicas do Hospital, localizado na
Rua Padre Camargo 280, para realização da Coleta de Sangue e
Exames Laboratoriais.
2.3. No dia 30/08, das 13h às 19h, conforme agendamento
prévio, ao Ambulatório dos Funcionários do Hospital, localizado na
Rua Padre Camargo 530, para realização do Exame Admissional.
2.4. No dia 01/09, das 8h às 17h30, ao Complexo Hospital
de Clínicas-UFPR- Sala COAD, na Rua General Carneiro, 181, 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 dos candidatos 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 90, DE 17 DE AGOSTO DE 2016
CONCURSO PÚBLICO Nº 12/2014 - EBSERH/HU-UFMA
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 12/2014, visando ao
preenchimento de vagas, com lotação no Hospital Universitário da
Universidade Federal do Maranhão - HU-UFMA, conforme a seguir:
1. Relação de candidatos convocados, conforme ordem de
classificação:
1.1. MÉDICO - GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA 23º
GEORGIA MOUZINHO LIMA DOS SANTOS; 24º UBIRANI SILVA NASCIMENTO; 25º MARILU MARQUES DE MELO; 27º
MAURÍCIO FERREIRA SANTOS VIANA PINHEIRO; 28º SINVAL JOSÉ DA SILVA
2. Os candidatos relacionados neste edital deverão comparecer:
2.1. No dia 23/08, das 8:30h às 17h, conforme agendamento
enviado por e-mail, ao HU-UFMA, Unidade Materno Infantil - 2°
Andar - Sala da Divisão de Gestão de Pessoas, endereço: 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 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 24/08, das 9h às 11h, conforme agendamento, ao
Serviço de Análises Clínicas do Hospital, endereço: Travessa dos
Currupiras, 47, Centro, para realização da coleta de sangue, conforme
agendamento;

2.2.2. A avaliação oftalmológica será realizada no dia 24/08,
das 14h às 17h, no Centro de Referência em Oftalmologia do Hospital, no endereço Rua dos Prazeres, 81, Centro, 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 especialidades).
2.3. No dia 29/08, das 10h às 16:30, ao Serviço de Saúde
Ocupacional do Hospital, para realização do Exame Admissional.
2.4. No dia 01/09 das 8h às 18h, ao Auditório do Hospital
Unidade Presidente Dutra, no 4º andar; endereço: Rua Barão de
Itapary, nº 227, Centro, 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 dos candidatos 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 111, DE 17 DE AGOSTO DE 2016
CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2014 - 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 01/2014, 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 - TÉCNICO EM CONTABILIDADE 6º Vílson Rosa
2. O candidato relacionado neste edital deverá comparecer:
2.1. No dia 29/08, das 08h às 16h, à sala da Divisão de
Gestão de Pessoas - DivGP, localizado no 4º andar, 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 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 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 31/08, das 08h 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 DivGP para apresentação do Atestado de Saúde
Ocupacional - ASO.
2.4. No dia 01/09, 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 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 112, DE 17 DE AGOSTO DE 2016
CONCURSO PÚBLICO Nº 1/2014 - EBSERH/HUSM-UFSM
CONVOCAÇÃO DE CANDIDATA
O Presidente da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares
EBSERH, no uso de suas atribuições legais, torna pública a convocação (Sub Judice) do Concurso Público nº 01/2014, em cumprimento ao disposto no Processo nº 5008972-65.2014.4.04.7102 / 2ª
Vara Federal de Santa Maria - RS, da candidata RENATA SCHWANKE RITTER - CPF 012.094.450-26, cargo de ENFERMEIRO ASSISTENCIAL, com lotação no Hospital Universitário de Santa Maria
da Universidade Federal de Santa Maria - HUSM-UFSM.
1. A candidata relacionada neste edital deverá comparecer:
1.1. No dia 29/08, das 08h às 16h, à sala da Divisão de
Gestão de Pessoas - DivGP, localizado no 4º andar, 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 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.
1.1.1. O cadastro deverá, obrigatoriamente, ser preenchido
pelo site: cadastro.ebserh.gov.br
1.2. No dia 30/08, 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.
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1.3. No dia 31/08, das 08h 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 DivGP para apresentação do Atestado de Saúde
Ocupacional - ASO.
1.4. No dia 01/09, 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 da candidata 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, DE 17 DE AGOSTO DE 2016
CONCURSO PÚBLICO Nº 05/2014 - EBSERH/HC-UFMG
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 05/2014, visando ao
preenchimento de vagas, com lotação no Hospital das Clínicas da
Universidade Federal de Minas Gerais - HC-UFMG, conforme a
seguir:
1. Relação de candidatos convocados, conforme ordem de
classificação:
1.1. FARMACÊUTICO 37º Ronara Camila De Souza
Groia
1.2. FISIOTERAPEUTA - RESPIRATÓRIA 32º Patricia
Cristina Santana
1.3. MÉDICO - GASTROENTEROLOGIA 17º Fernando Pizzamiglio
1.4. MÉDICO - MEDICINA DO TRABALHO 3º Ana Beatriz Araujo Neves
1.5. MÉDICO - PEDIATRIA 102º Marcela Borges De Oliveira Vianello
2. Os candidatos relacionados neste edital deverão comparecer:
2.1. No dia 29/08, das 9h às 12h, conforme agendamento
enviado por e-mail, ao Divisão de Gestão de Pessoas (DivGP) do
Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Minas Gerais (HCUFMG), 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, 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. Entre os dias 30/08 e 01/09, o candidato deverá comparecer para realização dos Exames Admissionais (coleta de sangue e
exame médico admissional), em data exata e local a ser agendado na
data do item 2.1.
2.3. No dia 02/09, das 9h às 12h, o candidato deverá comparecer à Diretoria do Hospital, 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 125, DE 17 DE AGOSTO DE 2016
CONCURSO PÚBLICO Nº 09/2015 - 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 09/2015, 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 - ANESTESIOLOGIA 5º Claudia Feltrin Becker; 6º Vanessa Antunes Da Silva; 7º Yves Cabral De Almeida Alves
Dos Reis; 8º Eduardo Jorge Yamada
1.2. MÉDICO - CARDIOLOGIA 2º Hamilton Paiva Salaberry
1.3. MÉDICO - CLÍNICA MÉDICA 2º Thizá Massaia Londero
2. Os candidatos relacionados neste edital deverão comparecer:
2.1. No dia 29/08, das 08h às 16h, à sala da Divisão de
Gestão de Pessoas - DivGP, localizado no 4º andar, 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 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
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