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1.1. ANALISTA ADMINISTRATIVO - CONTABILIDADE
3º Daniel Caputo Ferreira;

1.2. ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 64º Philippe Streiff
Magalhães Ribeiro; 65º Rafaela Oliveira De Souza;

1.3. ENFERMEIRO 48º Lívia Teixeira Pereira; 49º Flávia
Cristina Rodrigues;

1.4. ENFERMEIRO (listagem específica para negros e par-
dos) 15º Juliana Bernardo Nazareth;

1.5. MÉDICO - CIRURGIA PEDIÁTRICA 4º Sergio Hen-
rique Schlaucher;

1.6. MÉDICO - DERMATOLOGIA 4º Luciana Helena Za-
caron (Sub Júdice);

1.7. PSICÓLOGO - ÁREA HOSPITALAR 4º Cacilda An-
drade De Sá;

1.8. TÉCNICO EM ENFERMAGEM 242º Priscila Concei-
ção Da Costa; 243º Eliana Pereira Da Silva; 244º Aline Correia
Pereira Barata; 245º Fernanda De Oliveira Firmo; 246º Líliam Nara
De Almeida Moreira Amorim; 247º William Henrique Oliveira Mel-
lo;

1.9. TÉCNICO EM ENFERMAGEM (listagem específica
para negros e pardos) 48º Marco Vinicio De Souza; 49º Patríca
Cristina Do Nascimento Belarmino;

1.10. TÉCNICO EM INFORMÁTICA 6º Itacy Mourão;
1.11. TECNÓLOGO EM RADIOLOGIA 2º Leandro De Oli-

veira Afonso;
2. Os candidatos relacionados neste edital deverão compa-

recer:
2.1. No dia 21/02, das 9h às 12h, conforme agendamento

enviado por e-mail, ao HU-UFJF/ Unidade Santa Catarina - Rua
Catulo Beviglieri, S/N - Bairro Santa Catarina, 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 comprovante de preenchimento do for-
mulário 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.

2.2. No dia 22/02, das 7h às 10h30, conforme agendamento,
ao HU-UFJF/Unidade Dom Bosco no Laboratório de Análises Clí-
nicas, para realização da coleta de sangue.

2.3. No dia 24/02, das 8h às 12h e das 14h às 17h, conforme
agendamento, ao HU-UFJF/ Unidade Santa Catarina - Rua Catulo
Beviglieri, S/N - Bairro Santa Catarina, 2º andar do prédio admi-
nistrativo, sala 34, para realização do Exame Admissional.

2.4. No dia 02/03, das 8h às 17h, conforme agendamento ao
HU-UFJF/Unidade Santa Catarina - Rua Catulo Beviglieri, S/N -
Bairro Santa Catarina, 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.

LAEDSON BEZERRA SILVA

EDITAL Nº 151, DE 13 DE FEVEREIRO DE 2017
CONCURSO PÚBLICO Nº 4/2013 - EBSERH/HUCAM-UFES

CONVOCAÇÃO DE CANDIDATOS

O Presidente em exercício da Empresa Brasileira de Serviços
Hospitalares - EBSERH, no uso de suas atribuições legais, torna
pública a convocação dos aprovados no Concurso Público nº 4/2013,
visando ao preenchimento de vagas, com lotação no Hospital Uni-
versitário Cassiano Antonio de Moraes da Universidade Federal do
Espírito Santo - HUCAM-UFES, conforme a seguir:

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

1.1. ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO -
PROCESSOS 8º Thiago Dantas De Souza;

1.2. MÉDICO - ANESTESIOLOGIA 19º Sigmar Aurea Ca-
bral Pereira;

1.3. MÉDICO - GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA 21º Ce-
cilia Da Costa Ruszcycki;

1.4. TÉCNICO EM ENFERMAGEM 354º Helaine Santos
De Oliveira Gamas;

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

2.1. No dia 20/02, das 9h às 12h, conforme agendamento
enviado por e-mail, à Divisão de Gestão de Pessoas do HU-
CAM/UFES, Av. Marechal Campos nº1355 - Santa Cecília - Vitória -
ES, 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 20/02, das 8h às 10h, conforme agendamento, ao
Laboratório de Análises Clínicas do HUCAM/UFES, para realização
da coleta de sangue. O candidato deverá comparecer em jejum de 10
horas

2.3. No dia 24/02, das 8h às 12h ao NASTH/SOST do
HUCAM/UFES, para realização e entrega do Exame Admissional.

2.4. No dia 02/03 das 8h às 18h, à Sala de Reunião das GAS
do HUCAM, 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.

LAEDSON BEZERRA SILVA

EDITAL Nº 94, DE 14 DE FEVEREIRO DE 2017
CONCURSO PÚBLICO Nº 9/2014 - EBSERH/HUMAP-UFMS

CONVOCAÇÃO DE CANDIDATOS

O Presidente em exercício da Empresa Brasileira de Serviços
Hospitalares - EBSERH, no uso de suas atribuições legais, torna
pública a convocação dos aprovados no Concurso Público nº 9/2014,
visando ao preenchimento de vagas, com lotação no Hospital Uni-
versitário Maria Aparecida Pedrossian da Universidade Federal de
Mato Grosso do Sul - HUMAP-UFMS, conforme a seguir:

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

1.1. ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 79º Viviane Bezerra
Vi e i r a

1.2. ASSISTENTE SOCIAL 6º Priscila Borges Herradon
Kuroishi

1.3. ENFERMEIRO 158º Lucia Helaynn Penha De Souza
Franco

1.4. MÉDICO - CARDIOLOGIA 14º Adriano Ossuna Ta-
mazato

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

2.1. No dia 22/02, a partir das 8h, conforme agendamento, à
Divisão de Gestão de Pessoas do Hospital Universitário Maria Apa-
recida Pedrossian, localizado na Av. Senador Fellinto Muller, S/N -
Vila Ipiranga, para apresentação da habilitação específica dos re-
quisitos dos cargos (original e cópia); entrega de currículo, dos do-
cumentos necessários para sua contratação (original e cópia) e com-
provante 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 23/02, às 7h, ao Laboratório do Hospital, para
realização de exames laboratoriais;

2.3. No dia 24/02, a partir das 7h30, conforme agendamento
prévio, ao Ambulatório Geral do Hospital, localizado na Av. Senador
Filinto Muller, 355, para realização do Exame Admissional.

2.4. No dia 02/03, das 8h às 11h30 e das 13h30 às 17h, ao
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 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.

LAEDSON BEZERRA SILVA

EDITAL Nº 257, DE 14 DE FEVEREIRO DE 2017
CONCURSO PÚBLICO Nº 9/2015 - EBSERH/CHC-UFPR

CONVOCAÇÃO DE CANDIDATA

O Presidente em exercício da Empresa Brasileira de Serviços
Hospitalares - EBSERH, no uso de suas atribuições legais, torna
pública a convocação dos aprovados no Concurso Público nº 9/2015,
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 - NEONATOLOGIA 7º Iria Cristiane Martins
de Barros Freitas;

2. A candidata relacionada neste edital deverá comparecer:
2.1. No dia 20/02, das 8h às 12h e das 13h às 17h, ao

Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Paraná - CHC-
UFPR, Rua General Carneiro, 181, na UAPES, 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 comprovante de preenchimento do for-
mulário 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

2.2. No dia 21/02, das 7h às 11h, conforme agendamento, ao
Laboratório de Análises Clínicas do Hospital, localizado na Rua Pa-
dre Camargo 280, para realização da Coleta de Sangue e Exames
Laboratoriais.

2.3. No dia 23/02, das 8h às 19h, conforme agendamento, ao
Ambulatório dos Funcionários do Hospital, localizado na Rua Padre
Camargo 530, para realização do Exame Admissional e entrega da
cópia da Carteira de Vacinação.

2.4. No dia 02/03, a partir das 9h, à Sala de reuniões da
Superintendência (Hall Central), 181 - prédio central, para conhe-
cimento 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 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.

LAEDSON BEZERRA SILVA

EDITAL Nº 266, DE 14 DE FEVEREIRO DE 2017
CONCURSO PÚBLICO Nº 9/2015 - EBSERH/HUSM-UFSM

CONVOCAÇÃO DE CANDIDATOS

O Presidente em exercício da Empresa Brasileira de Serviços
Hospitalares - EBSERH no uso de suas atribuições legais, torna
pública a convocação dos aprovados no Concurso Público nº 9/2015,
visando ao preenchimento de vagas, com lotação no Hospital Uni-
versitário 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. MÉDICO - CIRURGIA DA MÃO 1º Marcel Barbieri
Freitas;

1.2. MÉDICO - MEDICINA INTENSIVA 1º Klaus Werner
Fels;

1.3. MÉDICO - RADIOLOGIA E DIAGNÓSTICO POR
IMAGEM 4º Cristiane Rockenbach;

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

2.1. No dia 23/02, das 8h às 16h, à sala da Divisão de Gestão
de Pessoas - DivGP, 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 ca-
dastrais. 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 24/02, das 7h às 9h, à sala do Setor de Saúde
Ocupacional, localizada no subsolo do HUSM, entrada pelo andar
térreo, portaria central, para realização da Coleta de Sangue, con-
forme agendamento. O candidato deverá estar em jejum de, no mí-
nimo, 12 (doze) horas, com cópia do RG e do comprovante de
residência.

2.3. No dia 24/02, das 8h 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 Divisão de Gestão de Pessoas para apresentação
do Atestado de Saúde Ocupacional - ASO.

2.4. No dia 02/03, às 8h30, à sala da 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 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.

LAEDSON BEZERRA SILVA

EDITAL Nº 134, DE 14 DE FEVEREIRO DE 2017
CONCURSO PÚBLICO Nº 8/2014 - EBSERH/HULW-UFPB

CONVOCAÇÃO DE CANDIDATOS

O Presidente em exercício da Empresa Brasileira de Serviços
Hospitalares - EBSERH no uso de suas atribuições legais, torna
pública a convocação dos aprovados no Concurso Público nº 8/2014,
visando ao preenchimento de vagas, com lotação no Hospital Uni-
versitário Lauro Wanderley da Universidade Federal da Paraíba -
HULW-UFPB, conforme a seguir:

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

1.1. ENFERMEIRO - AUDITORIA E PESQUISA 3º Ana
Carla de Alcântara Oliveira Trajano;

1.2. ENGENHEIRO CLÍNICO 2º Fernando Mateus Maia
Barbosa;

1.3. MÉDICO - CIRURGIA DE CABEÇA E PESCOÇO 2º
André Albuquerque Silveira;

1.4. MÉDICO - CIRURGIA TORÁCICA 3º Daniel Pires
Pessoa;

1.5. MÉDICO - MEDICINA INTENSIVA PEDIÁTRICA 5º
Claudia Carlan Lemos;

1.6. MÉDICO - NEONATOLOGIA 10º Franklin Queiroz
Barbosa;

1.7. TÉCNICO EM RADIOLOGIA 12º Marcelo Oliveira
Araújo;

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

2.1. No dia 20/02, das 8h às 12h e das 13h às 16h, ao
Auditório Lindbergh Farias do Hospital Universitário Lauro Wan-
derley da Universidade Federal da Paraíba - HULW/UFPB, 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 comprovante de preenchimento do for-
mulário 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.

savana.dantas
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2.1.1. O cadastro deverá, obrigatoriamente, ser preenchido
pelo site: cadastro.ebserh.gov.br

2.2. No dia 21/02, 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 22/02, das 08h às 12h e das 13h às 17h, ao
Serviço de Saúde Ocupacional e Segurança do Trabalho - SOST,
situado no Ambulatório do Hospital, para realização do Exame Ad-
missional e apresentação do Atestado de Saúde Ocupacional na Di-
visão de Gestão de Pessoas.

2.4. No dia 02/03, das 7h30 às 18h, ao Auditório Lindbergh
Farias, 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.

LAEDSON BEZERRA SILVA

EDITAL Nº 160, DE 14 DE FEVEREIRO DE 2017
CONCURSO PÚBLICO Nº 2/2015 - EBSERH/HE-UFPEL

CONVOCAÇÃO DE CANDIDATOS

O Presidente em exercício da Empresa Brasileira de Serviços
Hospitalares - EBSERH, no uso de suas atribuições legais, torna
pública a convocação dos aprovados no Concurso Público nº 2/2015,
visando ao preenchimento de vagas, com lotação no Hospital Escola
da Universidade Federal de Pelotas - HE-UFPEL, conforme a se-
guir:

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

1.1. ENFERMEIRO 72º Francisco das Chagas Azevedo dos
Santos; 73º Angela Jaqueline Sinnott Dias;

1.2. MÉDICO - GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA 28º Lí-
cia Maria Brod Manta;

1.3. MÉDICO - NEONATOLOGIA 8º Ana Rita Maciel Ro-
drigues de Freitas; 9º Roberta Amaral Bertão;

1.4. MÉDICO - PEDIATRIA 14º Diego Mariano Seeger
Aguirre;

1.5. TÉCNICO EM FARMÁCIA 20º Paula Santos Pinto;
2. Os candidatos relacionados neste edital deverão compa-

recer:
2.1. No dia 20/02, das 8h às 11h, ao Auditório das Fun-

dações, Rua Marcílio Dias nº 939, Centro - Pelotas - RS, para apre-
sentação 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 po-
derá ser efetuada por procuração registrada em cartório.

2.1.1. O cadastro deverá, obrigatoriamente, ser preenchido
pelo site: cadastro.ebserh.gov.br

2.2. No dia 21/02, das 7h às 10h, conforme agendamento, ao
Auditório do Hospital Escola - HE-UFPEL - Rua Professor Araújo nº
433, Centro - Pelotas - RS, para realização da Coleta de Sangue.

2.3. No dia 23/02, das 8h às 12h, conforme agendamento, ao
Auditório do Hospital Escola, para realização do Exame Admissional,
munido de Cartão de Vacina (original e cópia).

2.4. No dia 02/03, das 8h às 17h, ao Auditório do Hospital,
anexo ao Hospital Escola, para conhecimento dos horários de tra-
balho; 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.

LAEDSON BEZERRA SILVA

EDITAL Nº 260, DE 14 DE FEVEREIRO DE 2017
CONCURSO PÚBLICO Nº 9/2015 - EBSERH/HUMAP-UFMS

CONVOCAÇÃO DE CANDIDATOS

O Presidente em exercício da Empresa Brasileira de Serviços
Hospitalares - EBSERH, no uso de suas atribuições legais, torna
pública a convocação dos aprovados no Concurso Público nº 9/2015,
visando ao preenchimento de vagas, com lotação no Hospital Uni-
versitário Maria Aparecida Pedrossian da Universidade Federal de
Mato Grosso do Sul - HUMAP-UFMS, conforme a seguir:

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

1.1. JORNALISTA 2º Rafael Tadashi Abe De Lima
1.2. MÉDICO - NEUROLOGIA 3º Francisco Antunes Dias
2. Os candidatos relacionados neste edital deverão compa-

recer:
2.1. No dia 22/02, a partir das 8h, conforme agendamento, à

Divisão de Gestão de Pessoas do Hospital Universitário Maria Apa-
recida Pedrossian, localizado na Av. Senador Fellinto Muller, S/N -
Vila Ipiranga, para apresentação da habilitação específica dos re-
quisitos dos cargos (original e cópia); entrega de currículo, dos do-
cumentos necessários para sua contratação (original e cópia) e com-
provante 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 23/02, às 7h, ao Laboratório do Hospital, para
realização de exames laboratoriais;

2.3. No dia 24/02, a partir das 7h30, conforme agendamento
prévio, ao Ambulatório Geral do Hospital, localizado na Av. Senador
Filinto Muller, 355, para realização do Exame Admissional.

2.4. No dia 02/03, das 8h às 11h30 e das 13h30 às 17h, ao
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 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.

LAEDSON BEZERRA SILVA

EDITAL Nº 297, DE 14 DE FEVEREIRO DE 2017
CONCURSO PÚBLICO Nº 13/2014 - EBSERH/HUSM-UFSM

CONVOCAÇÃO DE CANDIDATA

O Presidente em exercício da Empresa Brasileira de Serviços
Hospitalares - EBSERH, no uso de suas atribuições legais, torna
pública a convocação dos aprovados no Concurso Público nº 13/2014,
visando ao preenchimento de vagas, com lotação no Hospital Uni-
versitário de Santa Maria da Universidade Federal de Santa Maria -
HUSM-UFSM, conforme a seguir:

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

1.1. TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO (lis-
tagem específica para negros e pardos) 1º Sabrina Gomes de Me-
deiros;

2. A candidata relacionada neste edital deverá comparecer:
2.1. No dia 23/02, das 8h às 16h, à sala da Divisão de Gestão

de Pessoas - DivGP, 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 ca-
dastrais. 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 24/02, das 7h às 9h, à sala do Setor de Saúde
Ocupacional, localizada no subsolo do HUSM, entrada pelo andar
térreo, portaria central, para realização da Coleta de Sangue, con-
forme agendamento. O candidato deverá estar em jejum de, no mí-
nimo, 12 (doze) horas, com cópia do RG e do comprovante de
residência.

2.3. No dia 24/02, das 8h 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 Divisão de Gestão de Pessoas para apresentação
do Atestado de Saúde Ocupacional - ASO.

2.4. No dia 02/03, às 8h30, à sala da 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 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.

LAEDSON BEZERRA SILVA

EDITAL Nº 88, DE 14 DE FEVEREIRO DE 2017
CONCURSO PÚBLICO Nº 4/2015 - EBSERH/CHC-UFPR

CONVOCAÇÃO DE CANDIDATOS

O Presidente em exercício da Empresa Brasileira de Serviços
Hospitalares - EBSERH, no uso de suas atribuições legais, torna
pública a convocação dos aprovados no Concurso Público nº 4/2015,
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. ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 19º Diego da Silva
de Paula;

1.2. ENGENHEIRO CLÍNICO 3º Andre Felipe Brescovici
Nunes;

1.3. FISIOTERAPEUTA - TERAPIA INTESIVA ADULTO
7º Cassia Fernanda Gianesini;

1.4. MÉDICO - GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA 49º Ja-
queline Pedroso de Abreu;

1.5. TÉCNICO EM ENFERMAGEM 212º Ana Maria Per-
ger; 213º Salomea Robaszkiewicz;

1.6. TÉCNICO EM NECROPSIA 6º Issarie Ina Bussmann
da Silva P. Granemann de Souza;

1.7. TECNÓLOGO EM GESTÃO PÚBLICA 10º Simone
Cristiane de Souza;

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

2.1. No dia 20/02, das 8h às 12h e das 13h às 17h, ao
Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Paraná - CHC-
UFPR, Rua General Carneiro, 181, na UAPES, 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 comprovante de preenchimento do for-
mulário 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

2.2. No dia 21/02, das 7h às 11h, conforme agendamento, ao
Laboratório de Análises Clínicas do Hospital, localizado na Rua Pa-
dre Camargo 280, para realização da Coleta de Sangue e Exames
Laboratoriais.

2.3. No dia 23/02, das 8h às 19h, conforme agendamento, ao
Ambulatório dos Funcionários do Hospital, localizado na Rua Padre
Camargo 530, para realização do Exame Admissional e entrega da
cópia da Carteira de Vacinação.

2.4. No dia 02/03, a partir das 9h, à Sala de reuniões da
Superintendência (Hall Central), na Rua General Carneiro, 181 -
prédio central, para conhecimento dos horários de trabalho; assinatura
do contrato de trabalho e entrega da Carteira de Trabalho e Pre-
vidência 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.

LAEDSON BEZERRA SILVA

EDITAL Nº 62, DE 14 DE FEVEREIRO DE 2017
CONCURSO PÚBLICO Nº 11/2014 - EBSERH/HU-UNIVASF

CONVOCAÇÃO DE CANDIDATO

O Presidente em exercício 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 candidato convocado, conforme ordem de clas-
sificação:

1.1. ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 70º Victor Mateus
de Oliveira Farias;

2. O candidato relacionado neste edital deverá comparecer:
2.1. No dia 22/02, das 8h às 12h e das 14h às 18h, ao

Auditório do HU-UNIVASF, localizado na Avenida José de Sá Ma-
niçoba, 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 22/02, das 7h às 9h, ao Laboratório de Análises
Clínicas do Hospital, para realização da Coleta de Sangue, o can-
didato deverá vir em jejum.

2.3. No dia 23/02, das 7h às 11h, ao Setor de Saúde Ocu-
pacional e Segurança do Trabalho (SOST) do Hospital, para rea-
lização do Exame Admissional.

2.4. No dia 23/02, das 8h às 12h, à Divisão de Gestão de
Pessoas do HU-UNIVASF, para apresentação do Atestado de Saúde
Ocupacional (ASO).

2.5. No dia 02/03, das 8h às 12h e das 14h às 18h, ao
Auditório do HU-UNIVASF, para conhecimento dos horários de tra-
balho; 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.

LAEDSON BEZERRA SILVA

AVISO DE ALTERAÇÃO
PREGÃO Nº 8/2017

Comunicamos que o edital da licitação supracitada, publi-
cada no D.O.U de 25/01/2017 foi alterado. Objeto: Pregão Eletrônico
- Aquisição parcelada de medicamentos, tais como: aciclovir, al-
bendazol, amicacina e outros, para utilização nos pacientes subme-
tidos a procedimentos ambulatoriais, clínicos, cirúrgicos e/ou orto-
pédicos, no âmbito do HUMAP-UFMS Total de Itens Licitados:
00090 Novo Edital: 15/02/2017 das 08h00 às 11h00 e de13h00 às
17h00. Endereço: Avenida Senador Filinto Muller, 355 Vila Ipiranga
- CAMPO GRANDE - MS. Entrega das Propostas: a partir de
15/02/2017 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das
Propostas: 01/03/2017, às 09h00 no site www.comprasnet.gov.br.

SANDRA MARIA DA ROCHA SOUZA
Chefe da Unidade de Licitação/humap-ufms

(SIDEC - 14/02/2017) 155124-26443-2017NE800090

EBSERH - FILIAL HOSPITAL UNIVERSITÁRIO
DE JUIZ DE FORA

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 6/2017 - UASG 150231

Número do Contrato: 00002/2015, subrogado pelaUASG: 150231 -
HOSPITAL UNIVERSITÁRIO.
Nº Processo: 23071016317201433.
PREGÃO SRP Nº 49/2014. Contratante: UNIVERSIDADE FEDE-
RAL DE JUIZ DE -FORA UFJF. CNPJ Contratado:
04552404000149. Contratado : ADCON - ADMINISTRACAO E -
CONSERVACAO EIRELI. Objeto: A Prorrogação do Contrato por
mais 12(doze) meses. Alteração da redação da cláusula sétima - item
7.3. do contrato. Fundamento Legal: Lei 8666/93 . Vigência:

savana.dantas
Realce
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