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EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS
HOSPITALARES
EDITAL Nº 49, DE 16 DE AGOSTO DE 2016
CONCURSO PÚBLICO Nº 10/2013 - 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 10/2013, 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. MÉDICO - CANCEROLOGIA CIRÚRGICA 3º Higino
Felipe Figueiredo
1.2 MÉDICO - NEFROLOGIA 6º Isabele Reis De Araujo
Pereira; 7º Juliana Da Costa Matos
1.3. MÉDICO - ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA 5º
Victor Cardoso Vasques
1.4. MÉDICO - RADIOLOGIA E DIAGNÓSTICO POR
IMAGEM 3º Guilherme Quintao Azevedo
1.5. FISIOTERAPEUTA 10º Alessandro Magno De Figueiredo Lacerda
2. Os candidatos relacionados neste edital deverão comparecer:
2.1. No dia 25/08, das 8h às 16h, conforme agendamento
enviado por e-mail, ao Auditório do prédio anexo HUGV, no endereço Rua Santos Dumont, nº 218, esquina com a Av. Ayrão Centro - Edifício Luiza Melo - 3º andar - 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 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 6:30h às 8:30h, conforme agendamento, ao Laboratório de Análises Clínicas/HUGV, endereço: Acesso
via Rua Afonso Pena, ao lado do Ambulatório Araújo Lima, Centro,
para realização da coleta de sangue, conforme agendamento.
2.3. No dia 30/08, das 9h às 12h, ao Serviço de Saúde
Ocupacional e Segurança do Trabalho, Auditório do prédio anexo
HUGV, para realização do Exame Admissional.
2.4. No dia 30/08, das 9h às 12h, ao Auditório do prédio
anexo HUGV, para entrega dos resultados dos exames admissionais.
2.5. No dia 01/09, das 8h às 17h, ao Auditório do prédio
anexo HUGV, 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 55, DE 16 DE AGOSTO DE 2016
CONCURSO PÚBLICO Nº 11/2014 - EBSERH/HU-UNIVASF
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 11/2014, visando ao
preenchimento de vagas, com lotação no Hospital de Ensino da Universidade Federal do Vale do São Francisco - HU-UNIVASF, conforme a seguir:
1. Relação de candidatos convocados, conforme ordem de
classificação:
1.1. NUTRICIONISTA 6º Flavia Veronica Marques Calasans
1.2. TÉCNICO EM INFORMÁTICA 5º Edjan De Castro
Souza
2. Os candidatos relacionados neste edital deverão comparecer:
2.1. No dia 25/08, das 8h às 12h e das 14h às 17h, ao
Auditório do HU-UNIVASF, localizado na Avenida José de Sá Maniçoba, s/n, Centro, Petrolina/PE, 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 9h, ao Laboratório de Análises
Clínicas do Hospital, para realização da coleta de sangue, o candidato
deverá vir em jejum.
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2.3. No dia 29/08, das 13h às 17h e no dia 30/08, das 7h às
12h e 13h às 16h, ao Setor de Saúde Ocupacional e Segurança do
Trabalho (SOST) do Hospital, para realização do Exame Admissional.
2.4. No dia 29/08, das 14h às 18h e no dia 30/08, das 8h às
12h e 14h às 18h, à Divisão de Gestão de Pessoas, para apresentação
do Exame Admissional.
2.5. No dia 01/09, das 8h às 12h e das 14h às 18h, ao
Auditório do HU-UNIVASF, 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 64, DE 15 DE AGOSTO DE 2016
CONCURSO PÚBLICO Nº 7/2013 - EBSERH/MEJC-UFRN
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 07/2013, visando ao
preenchimento de vagas, com lotação no Maternidade Escola Januário
Cicco da Universidade Federal do Rio Grande do Norte - MEJCUFRN, conforme a seguir:
1. Relação de candidatos convocados, conforme ordem de
classificação:
1.1. MÉDICO - DIAGNÓSTICO POR IMAGEM - ULTRASSONOGRAFIA GERAL 9º Balduino Martins de Castro Sousa
2. Os candidatos relacionados neste edital deverão comparecer:
2.1. No dia 22 ou 23/08, das 9h às 12h ou das 14h às 17h,
conforme agendamento enviado por e-mail, ao Setor de Gestão de
Pessoas da Maternidade Escola Januário Cicco, localizado na Av.
Nilo Peçanha, nº 270, Natal/RN, 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 No dia 24 ou 25/08, das 6h às 10h, por ordem de
chegada, ao Laboratório da MEJC, localizado no 1º andar do Anexo,
para realização da coleta de sangue.
2.3. No dia 29 ou 30/08, das 9h às 12h ou das 13h às 15h,
ao Serviço de Saúde Ocupacional e Segurança do Trabalho da Maternidade, para realização do Exame Admissional.
2.5. No dia 01/09, das 8h às 12h e das 13h às 15h, 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 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 72, DE 16 DE AGOSTO DE 2016
CONCURSO PÚBLICO Nº 7/2015 - EBSERH/HDT-UFT
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 07/2015, visando ao
preenchimento de vagas, com lotação no Hospital de Doenças Tropicais da Universidade Federal do Tocantins - HDT-UFT, conforme a
seguir:
1. Relação de candidatos convocados, conforme ordem de
classificação:
1.1. MÉDICO - ANESTESIOLOGIA 1º Maurício Teixeira
Martins Da Costa Filho
1.2. MÉDICO - CARDIOLOGIA 3° Alinne Katienny Lima
Silva Macambira
1.3. MÉDICO - CIRURGIA GERAL 2° Marcelo De Oliveira Melo
1.4. MÉDICO - DERMATOLOGIA 4° Fernanda Consentino
Kronka De Siqueira
1.5. MÉDICO - MEDICINA DO TRABALHO 5° Marilda
Alves Moreira
2. Os candidatos relacionados neste edital deverão comparecer:
2.1. No dia 22/08, das 8h às 12h, conforme agendamento
enviado por e-mail, ao Hospital de Doenças Tropicais da Universidade Federal do Tocantins - HDT-UFT, sala de Reuniões da GEP
(Antiga sala do ITPAC), Rua Jose de Brito nº 1015, Setor Central,
Araguaína/TO, para apresentação da habilitação específica dos re-
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quisitos 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 22/08, das 8h às 17h, conforme agendamento
prévio, para realização dos exames de imagem, exames laboratoriais
e oftalmológicos (TVO).
2.3. No dia 31/08, das 08h às 12h e das 14h às 18h, ao HDTUFT, área administrativa, Sala da Divisão de Gestão de Pessoas, para
realização e entrega do Atestado de Saúde Ocupacional, conforme
agendamento prévio.
2.4. No dia 01/09, as 08h, à sala de Reuniões da GEP
(Antiga sala do ITPAC), 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 75, DE 16 DE AGOSTO DE 2016
CONCURSO PÚBLICO Nº 6/2013 - EBSERH/HUOL-UFRN
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 06/2013, visando ao
preenchimento de vagas, com lotação no Hospital Universitário Onofre Lopes da Universidade Federal do Rio Grande do Norte - HUOLUFRN, conforme a seguir:
1. Relação de candidatos convocados, conforme ordem de
classificação:
1.1. MÉDICO - MEDICINA DO TRABALHO 3º Paulo Jose
Faria Carrilho
2. Os candidatos relacionados neste edital deverão comparecer:
2.1. No dia 24/08, das 9h às 12h, conforme agendamento
enviado por e-mail, ao Hospital Universitário Onofre Lopes, Av. Nilo
Peçanha, nº 620, 1º andar do prédio Administrativo - Petrópolis/Natal
- RN, 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 25/08, a partir das 6:30h, conforme agendamento, ao Laboratório do Hospital, no 1º subsolo do prédio do Ambulatório, para realização da coleta de sangue, conforme agendamento;
2.3. No dia 26/08, das 9h às 12h, ao Hospital, 3º subsolo do
prédio do Ambulatório, para realização do Exame Admissional. Após
a realização do exame, deverá comparecer no 1º andar do prédio
Administrativo do Hospital, para apresentação do Atestado de Saúde
Ocupacional - ASO.
2.4. No dia 01/09, das 8:30h às 18h, à Sala de Reunião da
Superintendência, localizado no 2º andar do prédio do Administrativo, 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 97, DE 15 DE AGOSTO DE 2016
CONCURSO PÚBLICO Nº 2/2014 - EBSERH/HC-UFPE
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 02/2014, visando ao
preenchimento de vagas, com lotação no Hospital das Clínicas da
Universidade Federal de Pernambuco - HC-UFPE, conforme a seguir:
1. Relação de candidatos convocados, conforme ordem de
classificação:
1.1. MÉDICO - GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA 46º Sylvanildo Couto Da Silva; 47º Priscila Lucena Moura
1.2. MÉDICO - PEDIATRIA 25º Elayne Urquiza Soares
2. Os candidatos relacionados neste edital deverão comparecer:
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