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Nº 156, segunda-feira, 17 de agosto de 2015
a) apresentação e entrega dos documentos exigidos no Anexo
II do Edital regulador do Concurso, (original e cópia) - apresentação
dos documentos poderá ser efetuada por procuração;
b) coleta de sangue ( o candidato deverá comparecer em
jejum de 10 horas) e agendamento do exame admissional;
c) entrega do currículo e
d) entrega do formulário de dados cadastrais constante da
relação de documentos disponível no endereço eletrônico da EBSERH: www.ebserh.gov.br.
2.2 No dia 25/08/2015,das 8 às 15 horas, realizará o Exame
admissional - Na sala do NASTH/SOST -- Hospital Universitário
Cassiano Antônio Moraes - HUCAM e a Entrega dos documentos Na sala da Divisão de Gestão de Pessoas - Av. Marechal Campos nº
1.355 - Santa Cecília - Vitória- no endereço Hospital Cassiano Antonio Moraes - HUCAM -, apresentando o Atestado de Saúde Ocupacional - ASO e, dos documentos necessários para sua contratação,
relacionados no endereço eletrônico da EBSERH: www.ebserh.gov.br.
2.4 Nos dias 01 e 02/09/2015, das 8h às 18horas, no endereço: endereço Hospital Cassiano Antonio Moraes - HUCAM - Av.
Marechal Campos nº 1355 - Santa Cecilia, no Auditório da Pediatria
- Vitória ES, para escolha dos horários de trabalho, assinatura do
Contrato de Trabalho, entrega da Carteira de Trabalho e Previdência
Social e atividades de Integração.
3. O não comparecimento do candidato nas datas e horários
acima definidos caracterizará sua exclusão em caráter irrevogável e
irretratável do concurso público.
4. A não apresentação de qualquer um dos documentos exigido para a contratação implicará na sua exclusão em caráter irrevogável e irretratável do concurso público.
5. A data da contratação marcada para o dia 01/09/2015 não
será prorrogada.
NEWTON LIMA NETO
EDITAL Nº 80, DE 14 DE AGOSTO DE 2015
RESULTADO DO CONCURSO PÚBLICO 7/2014 - EBSERH/HUB
O Presidente da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares
- EBSERH, no uso de suas atribuições legais, torna pública a convocação dos aprovados nos concursos públicos homologados pelos
Editais nº 56/2014, visando ao preenchimento de vaga na área médica
com lotação no Hospital Universitário de Brasília, conforme a seguir:
1 Relação de candidatos convocados, conforme ordem de
classificação:
ÁREA MÉDICA
1.1. 811. MÉDICO -MASTOLOGIA
2ª Pollyanna Dornelas Pereira.
1.2. 817. MÉDICO - PATOLOGIA
4° Laura Cardoso Vasconcelos
2 Os candidatos relacionados neste edital deverão comparecer:
2.1 Nos dias 20 e 21/08/2015, das 9 às 17 horas, comparecer
no endereço do HUB - Hospital Universitário de Brasília, SGAN 605,
Avenida L2 Norte, Brasília/DF - prédio da Administração, para:
a) apresentação e entrega dos documentos exigidos no Anexo
II do Edital regulador do Concurso, (original e cópia) - apresentação
dos documentos poderá ser efetuada por procuração;
b) agendamento para a realização da coleta de sangue e do
exame admissional; e
c) O candidato deverá entregar o Curriculum Vitae e o formulário do cadastro constante da relação dos documentos disponibilizada no eletrônico da EBSERH: www.ebserh.mec.gov.br/concursos e seleções/documentos para contratação/formulário de dados
cadastrais
2.2 Nos dias 21, 22/08/2015 e 24/08/2015, após a entrega
dos documentos citados no item anterior, dirigir-se ao local que será
indicado no dia da entrega dos documentos citados no item anterior,
para realização da Coleta de Sangue, conforme agendamento.
2.3 Nos dias 21, 22/08/2015 e 24/08/2015, dirigir-se ao local
a ser indicado no dia da entrega dos documentos mencionados no
item 2.1, para realização do Exame Admissional.
2.4 Nos dias 26, 27/08/2015 e 28/08/2015, das 9 às 17 horas,
o candidato ou seu procurador, deverá comparecer no endereço do
HUB - Hospital Universitário de Brasília, SGAN 605, Avenida L2
Norte, Brasília/DF - prédio da Administração, para apresentação do
Atestado de Saúde Ocupacional - ASO e dos documentos necessários
para sua contratação, relacionados no endereço eletrônico da EBSERH: www.ebserh.mec.gov.br/concursos e seleções/documentos para contratação.
2.5 Nos dias 01 e 02/09/2015, conforme informado na data
de entrega da documentação, das 8:00 às 17:30h, no endereço do
HUB - Hospital Universitário de Brasília, SGAN 605, Avenida L2
Norte, Brasília/DF - Auditório I do Hospital, para escolha dos horários de trabalho, assinatura do Contrato de Trabalho, entrega da
Carteira de Trabalho e Previdência Social e atividades de Integração.

3 O não comparecimento do candidato nas datas e horários
acima definidos caracterizará sua exclusão em caráter irrevogável e
irretratável do concurso público.
4 A não apresentação de qualquer um dos documentos exigidos para a contratação implicará na sua exclusão em caráter irrevogável e irretratável do concurso público.
5 A data da contratação marcada para o dia 01/09/2015 não
será prorrogada.
NEWTON LIMA NETO
EDITAL Nº 78, DE 14 DE AGOSTO DE 2015
RESULTADO DO CONCURSO PÚBLICO N o- 11/2013 EBSERH/ HUJM-UFMT
O Presidente da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares
- EBSERH, no uso de suas atribuições legais, torna pública a convocação dos aprovados no concurso público homologado pelo Edital
n° 51 /2014, visando ao preenchimento de vagas da Área Médica,
Área Assistencial e Área Administrativa, com lotação no Hospital
Universitário Júlio Müller, da Universidade Federal de Mato Grosso,
conforme a seguir:
1 Relação de candidatos convocados, conforme ordem de
classificação:
ÁREA MÉDICA
1.1818 MÉDICO - GERIATRIA
1º Janine Nazareth De Arruda.
1.2 819 MÉDICO - GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA
15º Mariana Fagundes Teixeira.
1.3 832 MÉDICO - PEDIATRIA
22º Marcia Regina Silva De Abreu.
AREA ASSISTENCIAL
1.4. 107 ENFERMEIRO - ASSISTENCIAL
65º Drielle Venancio Bignarde.
AREA ADMINISTRATIVA
1.5 209 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO
16º Ronaldo Ferreira Fernandes Junior; 17º Pâmela Pinheiro
De Araújo.
2 Os candidatos relacionados neste edital deverão comparecer:
2.1 No dia 26/08/2015 das 7:00 às 09:00 horas, comparecer,
em jejum, no endereço Hospital Universitário Júlio Müller, Anexo
Didático (entrada pelos fundos) - Rua Luís Philippe Pereira Leite, s/n,
Bairro Alvorada - Cuiabá - MT, para:
a) apresentação e entrega dos documentos exigidos no Anexo
II do Edital regulador do Concurso, (original e cópia) - apresentação
dos documentos poderá ser efetuada por procuração; e
b) agendamento para a realização da coleta de sangue e do
exame admissional;
c) entrega de currículo, e
d) entrega do formulário de dados cadastrais disponível no
rol da relação de documentos necessários para a contratação no endereço eletrônico da EBSERH: www.ebserh.gov.br/concursos e seleções/documentos para contratação/formulário de dados cadastrais.
2.2 Após a entrega dos documentos listados acima o candidato será encaminhado para coleta de sangue, em jejum de no
mínimo 10 (dez) horas.
2.3 No dia 31/08/2015, das 07:00h às 11:00h, no endereço
Hospital Universitário Júlio Müller - Saúde Ocupacional e Anexo
Didático - Rua Luís Philippe Pereira Leite, s/n, Bairro Alvorada Cuiabá - MT, para realização do Exame Admissional, conforme agendamento prévio.
2.4 No dia 31/08/2015, após o exame admissional, o candidato ou seu procurador, deverá comparecer no endereço citado no
item anterior, para apresentação do Atestado de Saúde Ocupacional ASO e dos documentos necessários para sua contratação, relacionados no endereço eletrônico da EBSERH: www.ebserh.gov.br/concursos e seleções/documentos para contratação.
3 No dia 01/09/2015, no endereço Hospital Universitário
Júlio Müller, Rua Luís Philippe Pereira Leite, s/n, Bairro Alvorada Cuiabá - MT, das 8:00 às 12:00, para, assinatura do Contrato de
Trabalho e atividades de Integração.
4 O não comparecimento do candidato nas datas e horários
acima definidos caracterizará sua exclusão em caráter irrevogável e
irretratável do concurso público.
5 A não apresentação de qualquer um dos documentos exigidos para a contratação implicará na sua exclusão em caráter irrevogável e irretratável do concurso público.
6 A data da contratação marcada para o dia 01/09/2015 não
será prorrogada.
NEWTON LIMA NETO
EDITAL Nº 98, DE 14 DE AGOSTO DE 2015
CONCURSO PÚBLICO N o- 1/2014 -EBSERH/HU - 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 homologado pelos Editais nº 46, 47 e 48/2014, visando ao preenchimento de vagas das
Áreas Médica, Assistencial e Administrativa com lotação no Hospital
Universitário da Universidade Federal de Santa Maria, conforme a
seguir:
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1. Relação de candidatos convocados, conforme ordem de
classificação:
ÁREA MÉDICA
1.1.836 MÉDICO - GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA
29º - Ana Paula Teixeira de Rezende; 30º - Neverton Costa
de Oliveira.
ÁREA ASSISTENCIAL
1.2.106 ENFERMEIRO ASSISTENCIAL
141º - Tiago Santi; 142º - Jaqueline Bernal; 143º - Margot
Agathe Seiffert; 144º - Sasha Fripp De Miranda; 145º - Liege Gonçalves Cassenote; 146º - Caroline André Silva; 147º - Letícia Do
Nascimento; 148º - Cintia Vanuza De Souza Nascimento Gonzatti.
1.3.109 ENFERMEIRO - SAÚDE DA CRIANÇA E DO
ADOLESCENTE - NEONATOLOGIA
4º - Tainah de Oliveira Guerra.
ÁREA ADMINISTRATIVA
1.4.207 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO
62º - Marco Aurelio Correa Haupenthal.
1.5.208 TÉCNICO EM CONTABILIDADE
5º - Mauri Hilgert Arenhardt.
2.1 No dia 24/08/2015, das 08 às 16hs, no Auditório GULERPE, anexo ao Hospital Universitário de Santa Maria - HUSM.
Avenida Roraima, s/n, Prédio nº 22, Bairro Camobi, Santa Maria RS, para:
a) apresentação e entrega dos documentos exigidos no Anexo
II do Edital regulador do Concurso, (original e cópia) - apresentação
dos documentos poderá ser efetuada por procuração registrada em
cartório;
b) agendamento para a realização da coleta de sangue e do
exame admissional; e
c) Entrega do curriculum vitae e do cadastro disponibilizado
no endereço eletrônico da EBSERH: www.ebserh.gov.br
2.2 No dia 25/08/2015, das 07 às 09hs, no endereço: Sala do
Setor de Vigilância em Saúde e Segurança do Paciente (SVSSP),
localizada no segundo andar do HUSM, ao lado da sala da CCIH,
entrada pelo andar térreo, acesso pela escada localizada na frente do
NEPS, 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 26/08/2015 das 08 às 12hs, no endereço, Hospital
Universitário de Santa Maria - HUSM, Avenida Roraima, s/n, Prédio
nº 22, Bairro Camobi, Santa Maria - RS (acesso portaria central), na
sala do Núcleo de Educação Permanente em Saúde - NEPS, andar
térreo próximo ao GULERPE, para realização do Exame Admissional, conforme agendamento e entrega da carteira de vacina Hepatite B e Tétano.
2.4 Nos dias 26 e 27/08/2015, das 08 às 16hs, o candidato ou
seu procurador, deverá comparecer no Hospital Universitário de Santa
Maria - HUSM, Avenida Roraima, s/n, Prédio nº 22, Bairro Camobi,
Santa Maria - RS (acesso portaria central), Auditório GULERPE,
anexo ao Hospital Universitário de Santa Maria - HUSM, para apresentação do Atestado de Saúde Ocupacional - ASO e dos documentos
necessários para sua contratação, relacionados no endereço eletrônico
da EBSERH: www.ebserh.gov.br.
2.5 Nos dias 01, 02 e 03/09/2015, no Auditório GULERPE,
anexo ao do Hospital Universitário de Santa Maria - HUSM. Avenida
Roraima, s/n, Prédio nº 22, Bairro Camobi, Santa Maria - RS, das 08
às 17hs, para escolha dos horários de trabalho, assinatura do Contrato
de Trabalho, entrega da Carteira de Trabalho e Previdência Social e
atividades de Integração.
3 O não comparecimento do candidato nas datas e horários
acima definidos caracterizará sua exclusão em caráter irrevogável e
irretratável do concurso público.
4 A não apresentação de qualquer um dos documentos exigidos para a contratação implicará na sua exclusão em caráter irrevogável e irretratável do concurso público.
5 A data da contratação marcada para o dia 01/09/2015 não
será prorrogada.
NEWTON LIMA NETO
EDITAL Nº 146, DE 14 DE AGOSTO DE 2015
CONCURSO PÚBLICO 13/2014 - EBSERH/HU - 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 homologado pelos Editais nº 71 e 72/2015, visando ao preenchimento de vagas das Áreas
Médica e Assistencial, com lotação no Hospital Universitário da Universidade Federal de Santa Maria, conforme a seguir:
1. Relação de candidatos convocados, conforme ordem de
classificação:
ÁREA MÉDICA
1.1.046 MÉDICO - GENÉTICA MÉDICA
3º - André Anjos da Silva.
1.2.050 MÉDICO - HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA
3º - Alethea Zago; 4º - Tahiane de Brum Soares.
ÁREA ASSISTENCIAL
1.3.431 CIRURGIÃO - DENTISTA - CIRURGIA E TRAUMATOLOGIA BUCO-MAXILO-FACIAIS
1º - Wâneza Dias Borges Hirsch.
2.1 No dia 24/08/2015, das 08 às 16hs, no Auditório GULERPE, anexo ao Hospital Universitário de Santa Maria - HUSM.
Avenida Roraima, s/n, Prédio nº 22, Bairro Camobi, Santa Maria RS, para:
a) apresentação e entrega dos documentos exigidos no Anexo
II do Edital regulador do Concurso, (original e cópia) - apresentação
dos documentos poderá ser efetuada por procuração registrada em
cartório;
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