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EDITAL Nº 323, DE 11 DE MAIO DE 2017
CONCURSO PÚBLICO Nº 13/2014 - EBSERH/HC-UFMG

CONVOCAÇÃO DE CANDIDATOS

O Presidente da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares
- EBSERH, no uso de suas atribuições legais, torna pública a con-
vocação dos aprovados no Concurso Público nº 13/2014, 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. ENFERMEIRO - TERAPIA INTENSIVA 8º Ocirema
Miranda Teixeira;

1.2. TÉCNICO EM NECROPSIA 6º Jessica Vieira Santos;
2. Os candidatos relacionados neste edital deverão compa-

recer:
2.1. No dia 26/05, das 08h30 às 12h e de 13h às 17h,

conforme agendamento enviado por e-mail, ao Hospital das Clínicas
da Universidade Federal de Minas Gerais (HC-UFMG), 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, 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 29/05 a 31/05, das 7h às 17h, conforme
agendamento e local a ser definido no dia 26/05, para realização da
coleta de sangue e Exame Admissional.

2.3. No dia 01/06 das 9h às 12h, em local a ser definido no
dia 26/05, 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.

KLEBER DE MELO MORAIS

EDITAL Nº 92, DE 12 DE MAIO DE 2017
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 con-
vocação dos aprovados no Concurso Público nº 6/2013, visando ao
preenchimento de vagas, com lotação no Hospital Universitário Ono-
fre Lopes da Universidade Federal do Rio Grande do Norte - HUOL-
UFRN, conforme a seguir:

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

1.1. ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 119º Luiz Carlos
De Souza Junior;

1.2. CIRURGIÃO - DENTISTA - CIRURGIA E TRAU-
MATOLOGIA BUCO-MAXILO-FACIAIS 1º Helio Igor Melo De
Albuquerque;

1.3. ENFERMEIRO 236º Jullyani Queiros Dos Santos;
1.4. ENFERMEIRO - SAÚDE DO TRABALHADOR 4º

Ana Keyla Coelho Benicio;
1.5. TÉCNICO EM ENFERMAGEM 656º Tatiane Kelly De

Farias; 657º Lubenis Euzebio Corsino; 658º Maria De Lourdes Be-
zerra De Medeiros; 659º Sidney Pontes Gomes; 660º Charles Ranieri
Melo De Souza; 661º Ariella De Jesus Silva; 662º Maricelia Gui-
maraes Lima; 663º Bruna Viviane Lopes Da Mata;

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

2.1. No dia 25/05, das 09h às 12h e das 14h às 18h, con-
forme agendamento enviado por e-mail, ao Hospital Universitário
Onofre Lopes, Av. Nilo Peçanha, nº 620, 1º andar do prédio Ad-
ministrativo - 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 26/05, das 06h30min às 10h30min, ao Labo-
ratório do Hospital Universitário Onofre Lopes, 1º subsolo do prédio
do Ambulatório, para realização da coleta de sangue;

2.3. Nos dias 29/05, das 08h às 11h e das 14h às 17h,
conforme agendamento, ao Hospital Universitário Onofre Lopes, 3º
subsolo do prédio do Ambulatório, para realização do Exame Ad-
missional. Após a realização do exame, deverá comparecer no 1º
andar do prédio Administrativo do Hospital, para apresentação do
Atestado de Saúde Ocupacional - ASO.

2.5. No dia 01/06, das 09h às 18h, ao Hospital Universitário
Onofre Lopes, Auditório Mariano Coelho. 4º subsolo, para conhe-
cimento dos horários de trabalho; assinatura do contrato de trabalho e
da Carteira de Trabalho e Previdência Social; e atividades de in-
tegração.

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.

KLEBER DE MELO MORAIS

EDITAL Nº 98, DE 12 DE MAIO DE 2017
CONCURSO PÚBLICO Nº 1/2013 - 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 1/2013, 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. ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 219º Marleide Do
Prado Sobrinho De Jesus; 220º Romenique Barbosa Freitas; 221º
Welsonn Martins Teixeira; 222º Matheus Assuncao Sousa; 223º En-
nos Almeida Silveira;

1.2. TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL 19º Julyanatf Teixeira
Fernandes;

1.3. TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO 11º
Thiago Alves Trindade;

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

2.1. No dia 22/05, das 8h às 17h, conforme agendamento
enviado por e-mail, ao prédio da Administração do HUB - Hospital
Universitário de Brasília, SGAN 605 Av. L2 Norte, Brasília/DF, 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.

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

2.2. No dia 23/05, 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 31/05, ao local a ser indicado no dia da entrega
dos documentos mencionados no item 2.1, para realização do Exame
Admissional, e ao HUB para entrega do resultado do Exame Ad-
missional.

2.4. No dia 01/06, ao HUB, para conhecimento dos horários
de trabalho; assinatura do contrato de trabalho e da Carteira de Tra-
balho 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.

KLEBER DE MELO MORAIS

EDITAL Nº 98, DE 12 DE MAIO DE 2017
CONCURSO PÚBLICO Nº 3/2014 - EBSERH/MCO-UFBA

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 3/2014, visando ao
preenchimento de vagas, com lotação no Maternidade Climério de
Oliveira da Universidade Federal da Bahia - MCO-UFBA, conforme
a seguir:

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

1.1. ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 82º Tatiana da Silva
Carneiro; 83º Lucilene Santos de Almeida; 84º Jamile Lins Araujo;
85º Marcelo Matheus; 86º Ana Claudia Rodrigues de Castro;

1.2. ASSISTENTE SOCIAL 10º Francisco Carlos Ribeiro
dos Santos;

1.3. FARMACÊUTICO 31º Taina Ramos Leao;
1.4. FISIOTERAPEUTA - SAÚDE DA MULHER 4º Ca-

rolina Barreto Ribeiro Martins dos Santos;
1.5. MÉDICO - CIRURGIA GERAL 2º Luiz Sergio do

Amaral Junior;
1.6. MÉDICO - GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA 100º

Renata Campos Simoes Cabral; 101º Nirvana Rocha Pereira Cruz;
1.7. TÉCNICO EM ENFERMAGEM 258º Luciana Sousa

Santos; 259º Eveline Sabino de Souza;
2. Os candidatos relacionados neste edital deverão compa-

recer:
2.1. No dia 22/05, das 8h às 17h, conforme agendamento, à

Maternidade Climério de Oliveira, localizada na Rua do Limoeiro,
137 - Nazaré, Salvador/BA, para apresentação da habilitação espe-
cífica dos requisitos dos cargos (original e cópia); entrega de cur-
rículo, dos documentos necessários para sua contratação (original e
cópia) e comprovante de preenchimento do formulário online de da-
dos cadastrais. 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. Nos dias 24 e 25/05, das 7h às 11h, conforme agen-
damento, ao Serviço de Saúde Ocupacional e Segurança do Trabalho
da Maternidade, em jejum de 10 horas para realização da coleta de
sangue.

2.3. No dia 29/05, das 13h às 18h, conforme agendamento,
ao Serviço de Saúde Ocupacional e Segurança do Trabalho da Ma-
ternidade para realização do Exame Admissional; e, em seguida, ao
Setor de Gestão de Pessoas para entrega do Atestado de Saúde Ocu-
pacional.

2.4. No dia 01/06, das 8h às 12h e das 13h às 17h, 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 dos candidatos nas datas e horários acima
definidos ou a não apresentação de qualquer um dos documentos
exigidos para a contratação implicará na exclusão dos candidatos do
presente concurso público.

KLEBER DE MELO MORAIS

EDITAL Nº 99, DE 12 DE MAIO DE 2017
CONCURSO PÚBLICO Nº 7/2014 - 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 7/2014, 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 - PSIQUIATRIA 14º Maria Celia Vitor De
Souza Brangioni; 15º Marcelo Alves Carriello; 16º Josianne Martins
De Oliveira;

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

2.1. No dia 22/05, das 8h às 17h, conforme agendamento
enviado por e-mail, ao prédio da Administração do HUB - Hospital
Universitário de Brasília, SGAN 605 Av. L2 Norte, Brasília/DF, 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.

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

2.2. No dia 23/05, 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 31/05, ao local a ser indicado no dia da entrega
dos documentos mencionados no item 2.1, para realização do Exame
Admissional, e ao HUB para entrega do resultado do Exame Ad-
missional.

2.4. No dia 01/06, ao HUB, para conhecimento dos horários
de trabalho; assinatura do contrato de trabalho e da Carteira de Tra-
balho 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.

KLEBER DE MELO MORAIS

EDITAL Nº 140, DE 12 DE MAIO DE 2017
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 8/2014, 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 109º Sisleudo Can-
dido Soares

1.2. ENFERMEIRO 185º Aparecida Virginia Soares Teles
1.3. MÉDICO - NEONATOLOGIA 13º Liv Janoville San-

tana Sobral
1.4. TÉCNICO EM ENFERMAGEM 387º Edlane Alcantara

Fernandes de Lavor
2. Os candidatos relacionados neste edital deverão compa-

recer:
2.1. No dia 29/05, 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.

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

2.2. No dia 30/05, 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 31/05, 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 à Divisão de Gestão de Pessoas para apresentação do
Atestado de Saúde Ocupacional - ASO.

eliete.melo
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2.4. No dia 01/06, 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.

KLEBER DE MELO MORAIS

EDITAL Nº 325, DE 12 DE MAIO DE 2017
CONCURSO PÚBLICO Nº 9/2015 - EBSERH/MCO-UFBA

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 9/2015, visando ao
preenchimento de vagas, com lotação no Maternidade Climério de
Oliveira da Universidade Federal da Bahia - MCO-UFBA, conforme
a seguir:

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

1.1. TÉCNICO EM FARMÁCIA 6º Taina dos Santos Pe-
reira; 7º Nelson Barreto de Oliveira;

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

2.1. No dia 22/05, das 8h às 17h, conforme agendamento, à
Maternidade Climério de Oliveira, localizada na Rua do Limoeiro,
137 - Nazaré, Salvador/BA, para apresentação da habilitação espe-
cífica dos requisitos dos cargos (original e cópia); entrega de cur-
rículo, dos documentos necessários para sua contratação (original e
cópia) e comprovante de preenchimento do formulário online de da-
dos cadastrais. 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. Nos dias 24 e 25/05, das 7h às 11h, conforme agen-
damento, ao Serviço de Saúde Ocupacional e Segurança do Trabalho
da Maternidade, em jejum de 10 horas para realização da coleta de
sangue.

2.3. No dia 29/05, das 13h às 18h, conforme agendamento,
ao Serviço de Saúde Ocupacional e Segurança do Trabalho da Ma-
ternidade para realização do Exame Admissional; e, em seguida, ao
Setor de Gestão de Pessoas para entrega do Atestado de Saúde Ocu-
pacional.

2.4. No dia 01/06, das 8h às 12h e das 13h às 17h, 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 dos candidatos nas datas e horários acima
definidos ou a não apresentação de qualquer um dos documentos
exigidos para a contratação implicará na exclusão dos candidatos do
presente concurso público.

KLEBER DE MELO MORAIS

EDITAL Nº 326, DE 12 DE MAIO DE 2017
CONCURSO PÚBLICO Nº 9/2015 - EBSERH/HUOL-UFRN

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 9/2015, visando ao
preenchimento de vagas, com lotação no Hospital Universitário Ono-
fre Lopes da Universidade Federal do Rio Grande do Norte - HUOL-
UFRN, conforme a seguir:

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

1.1. ENFERMEIRO - CARDIOLOGIA - PERFUSIONISTA
6º Victor Bruno Caetano Nogueira;

1.2. MÉDICO - CIRURGIA CARDIOVASCULAR 2º Re-
nato Max Faria;

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

22.1. No dia 25/05, das 09h às 12h e das 14h às 18h,
conforme agendamento enviado por e-mail, ao Hospital Universitário
Onofre Lopes, Av. Nilo Peçanha, nº 620, 1º andar do prédio Ad-
ministrativo - 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 26/05, das 06h30min às 10h30min, ao Labo-
ratório do Hospital Universitário Onofre Lopes, 1º subsolo do prédio
do Ambulatório, para realização da coleta de sangue;

2.3. Nos dias 29/05, das 08h às 11h e das 14h às 17h,
conforme agendamento, ao Hospital Universitário Onofre Lopes, 3º
subsolo do prédio do Ambulatório, para realização do Exame Ad-
missional. Após a realização do exame, deverá comparecer no 1º
andar do prédio Administrativo do Hospital, para apresentação do
Atestado de Saúde Ocupacional - ASO.

2.5. No dia 01/06, das 09h às 18h, ao Hospital Universitário
Onofre Lopes, Auditório Mariano Coelho. 4º subsolo, para conhe-
cimento dos horários de trabalho; assinatura do contrato de trabalho e
da Carteira de Trabalho e Previdência Social; e atividades de in-
tegração.

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.

KLEBER DE MELO MORAIS

EDITAL Nº 324, DE 12 DE MAIO DE 2017
CONCURSO PÚBLICO Nº 9/2015 - 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 9/2015, 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 - CLÍNICA MÉDICA 37º Andrea Jaime Men-
danha;

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

2.1. No dia 22/05, das 8h às 17h, conforme agendamento
enviado por e-mail, ao prédio da Administração do HUB - Hospital
Universitário de Brasília, SGAN 605 Av. L2 Norte, Brasília/DF, 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.

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

2.2. No dia 23/05, 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 31/05, ao local a ser indicado no dia da entrega
dos documentos mencionados no item 2.1, para realização do Exame
Admissional, e ao HUB para entrega do resultado do Exame Ad-
missional.

2.4. No dia 01/06, ao HUB, para conhecimento dos horários
de trabalho; assinatura do contrato de trabalho e da Carteira de Tra-
balho 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.

KLEBER DE MELO MORAIS

AVISOS DE LICITAÇÃO
PREGÃO Nº 43/2017 - UASG 155124

Nº Processo: 23538000200201756 . Objeto: Pregão Eletrônico -
Aquisição parcelada de biperideno, clonazepan e outros para uti-
lização no âmbito do Hospital Universitário Maria Aparecida Pe-
drossian/UFMS. Total de Itens Licitados: 00016. Edital: 15/05/2017
de 08h00 às 11h00 e de 13h00 às 17h00. Endereço: Avenida Senador
Filinto Muller, 355 Vl. Ipiranga - CAMPO GRANDE - MS ou
www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/155124-05-43-2017. En-
trega das Propostas: a partir de 15/05/2017 às 08h00 no site
www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 29/05/2017 às
09h00 no site www.comprasnet.gov.br.

(SIDEC - 12/05/2017) 155124-26443-2017NE800090

PREGÃO Nº 45/2017 - UASG 155124

Nº Processo: 23538000371201785 . Objeto: Pregão Eletrônico -
Aquisição parcelada de tecidos e elásticos para vestuário utilizados
pela sala de Costura/HUMAP-UFMS, para confecção de enxoval se-
rão utilizados pelos pacientes submetidos a procedimentos no âmbito
do HUMAP- Hospital Universitário Maria Aparecida Pedros-
sian/UFMS - Filial EBSERH. Total de Itens Licitados: 00006. Edital:
15/05/2017 de 08h00 às 11h00 e de 13h00 às 17h00. Endereço:
Avenida Senador Filinto Muller, 355 Vila Ipiranga - CAMPO GRAN-
DE - MS ou www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/155124-05-
45-2017. Entrega das Propostas: a partir de 15/05/2017 às 08h00 no
site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 26/05/2017 às
09h00 no site www.comprasnet.gov.br.

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

(SIDEC - 12/05/2017) 155124-26443-2017NE800090

EBSERH - FILIAL HOSPITAL UNIVERSITÁRIO
DE BRASÍLIA

AVISOS DE LICITAÇÃO
PREGÃO Nº 1/2017 - UASG 155009

Nº Processo: 23522000002201761 . Objeto: Pregão Eletrônico -
Aquisição de conjuntos de troca para manutenção da diálise peritonial
com comodato das máquinas cicladoras home choice, para os pa-
cientes do programa domiciliar atendidos pelo HUB. Total de Itens
Licitados: 00002. Edital: 15/05/2017 de 08h00 às 12h00 e de 13h00
às 17h59. Endereço: Av. L2 Norte - Sgan 604/605 BRASILIA - DF
ou www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/155009-05-1-2017. En-
trega das Propostas: a partir de 15/05/2017 às 08h00 no site
www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 25/05/2017 às
14h00 no site www.comprasnet.gov.br. Informações Gerais: Edital
disponível no Comprasnet.

(SIDEC - 12/05/2017) 155009-26443-2017NE800215

PREGÃO Nº 35/2017 - UASG 155009

Nº Processo: 23522000653201671 . Objeto: Pregão Eletrônico - Con-
tratação de empresa especializada em serviços de entrega e retirada de
contêineres para remoção de entulho nas dependências do HUB. Total
de Itens Licitados: 00001. Edital: 15/05/2017 de 08h00 às 12h00 e de
13h00 às 17h00. Endereço: Av. L2 Norte - Sgan 604/605 BRASILIA
- DF ou www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/155009-05-35-
2017. Entrega das Propostas: a partir de 15/05/2017 às 08h00 no site
www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 25/05/2017 às
10h00 no site www.comprasnet.gov.br. Informações Gerais: Edital
disponível no comprasnet.

SUSANA SOUSA CAMPOS
Pregoeiro

(SIDEC - 12/05/2017) 155009-26443-2017NE800215

EBSERH - FILIAL HOSPITAL UNIVERSITÁRIO
DE JUIZ DE FORA

AVISO DE ADIAMENTO
PREGÃO Nº 20/2017

Comunicamos o adiamento da licitação supracitada , pu-
blicada no D.O.U de 03/05/2017, .Entrega das Propostas: a partir de
03/05/2017, às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das
Propostas: 26/05/2017, às 09h00 no site www.comprasnet.gov.br. Ob-
jeto: Pregão Eletrônico - Pregão Eletrônico Sistema de Registro de
preço (SRP), para aquisição de Materiais Médico Hospitalares, de
Limpeza, Químicos e de Acondicionamento (caixa plástica, com-
pressa campo cirúrgico, detergente enzimático, escovas, indicadores
biológicos, lubrificante, etc), para a Central de Materiais Esterilizados
(CME) do Hospital Universitário da UFJF Filial Ebserh, conforme
condições, quantidades, exigências e estimativas, estabelecidas no
Edital e seus anexos.

LEANDRO SALIM DA SILVA DE OLIVEIRA
Pregoeiro

(SIDEC - 12/05/2017) 155903-26443-2017NE800219

AVISOS DE LICITAÇÃO
PREGÃO Nº 13/2017 - UASG 155903

Nº Processo: 23765000493201798 . Objeto: Pregão Eletrônico -
Aquisição de equipamento permanente para a cabine de medição e
proteção em média tensão, sendo que o mesmo funciona 24 horas
monitorando a rede de energia em média tensão na chegada à Em-
presa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh) Filial HU-UFJF,
Unidade Dom Bosco, conforme quantidades, exigências e estimativas,
estabelecidas no Edital e seus Anexos Total de Itens Licitados: 00001.
Edital: 15/05/2017 de 08h00 às 12h00 e de 12h01 às 17h59. En-
dereço: Rua Catulo Brevigliere S/n Santa Catarina - JUIZ DE FORA
- MG ou www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/155903-05-13-
2017. Entrega das Propostas: a partir de 15/05/2017 às 08h00 no site
www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 25/05/2017 às
10h00 no site www.comprasnet.gov.br.

CLAUDMARCIO COTA DA SILVA
Pregoeiro

(SIDEC - 12/05/2017) 155903-26443-2017NE800219

eliete.melo
Realce




