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2.1. No dia 23/08, das 8h às 12h, conforme agendamento
enviado por e-mail, ao Hospital das Clínicas, Avenida Prof. Moraes
Rego, s/n - CDU, Recife/PE - Divisão de Gestão de Pessoas, 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 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 23/08, das 7h às 10h, conforme agendamento, ao
Laboratório do Hospital das Clínicas, localizado no térreo do bloco
D, para realização da coleta de sangue.

2.3. No dia 26/08, das 8h às 12h, ao Serviço de Saúde
Ocupacional e Segurança do Trabalho, localizado no 4º andar, para
realização do Exame Admissional.

2.4. No dia 26/08, das 8h às 17h, à Divisão de Gestão de
Pessoas, localizado no térreo (Corredor Administrativo), para entrega
dos resultados dos exames admissionais.

2.5. No dia 01/09, das 8h às 17h, ao Auditório do De-
partamento de Enfermagem, Campus Universitário - UFPE, para co-
nhecimento dos horários de trabalho; assinatura do contrato de tra-
balho 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 113, DE 16 DE AGOSTO DE 2016
CONCURSO PÚBLICO Nº 9/2015 - EBSERH/MEJC-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 09/2015, visando ao
preenchimento de vagas, com lotação no Maternidade Escola Januário
Cicco da Universidade Federal do Rio Grande do Norte - MEJC-
UFRN, conforme a seguir:

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

1.1. MÉDICO - GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA 1º Ca-
rolina Teixeira De Resende Barreto; 2º Tiago Santiago De Sousa
Lopes

1.2. MÉDICO - MEDICINA INTENSIVA 5º Fabiana Cor-
deiro De Araujo

1.3. MÉDICO - PEDIATRIA 4º Lorena de Carvalho Monte
de Prada, 5º Ianne Lucena Arruda

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

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 Ma-
ternidade, 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 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 114, DE 16 DE AGOSTO DE 2016
CONCURSO PÚBLICO Nº 9/2015 - EBSERH/HUWC/MEAC-UFC

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 09/2015, visando ao
preenchimento de vagas, com lotação no Hospital Universitário Wal-
ter Cantídio da Universidade Federal do Ceará - HUWC-UFC e na
Maternidade Escola Assis Chateaubriand-MEAC-UFC, conforme a
seguir:

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

1.1. MÉDICO - CIRURGIA PEDIÁTRICA 1º Osvaldo Bar-
ros Rebelo Neto

2. O candidato relacionado neste edital deverá comparecer:
2.1. No dia 25/08, das 9h às 12h, conforme agendamento, à

Divisão de Gestão de Pessoas do Hospital Universitário Walter Can-
tídio, situado à Rua Capitão Francisco Pedro, 1290 - Rodolfo Teófilo,
Fortaleza, CE para apresentação da habilitação específica dos re-
quisitos do cargo (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 26/08, das 8h às 10h, ao Laboratório do Hospital
Universitário Walter Cantídio, portão de acesso em frente à MEAC -
Serviço de Diagnóstico por Imagem, para realização da coleta de

sangue, conforme agendamento;
2.3. No dia 29/08, das 8h às 12h e das 13h às 17h, conforme

agendamento, à Unidade de Saúde Ocupacional e Segurança do Tra-
balho do Complexo Hospitalar da UFC, situado à Rua Costa Mendes,
Nº 1609 - Sala 108, 1º andar, para realização do Exame Admis-
sional.

2.4. No dia 01/09, das 9h às 12h e das 14h às 18h, à Unidade
de Desenvolvimento de Pessoas do Hospital, para escolha dos ho-
rários de trabalho com assinatura do termo de jornada de trabalho,
assinatura do Contrato de Trabalho, entrega 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 114-A, DE 16 DE AGOSTO DE 2016
CONCURSO PÚBLICO Nº 6/2015 - EBSERH/HC-UFG

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 06/2015, visando ao
preenchimento de vagas, com lotação no Hospital das Clínicas de
Goiás - HC-UFG, conforme a seguir:

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

1.1. MÉDICO - CIRURGIA GERAL 2º Marcos Tavares De
Oliveira Jr

1.2. MÉDICO - CLÍNICA MÉDICA 12º Túlio Assunção
Barcellos

1.3. MÉDICO - PEDIATRIA 7º Camila De Souza Martins
Gonçalves; 8º Joaquim Mota Vargas

1.4. MÉDICO - INFECTOLOGIA 2º Ana Beatrix Ferreira
Ceixeta; 3º Guilherme Henrique Machado

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

2.1. No dia 24/08, das 8h às 12h, conforme agendamento
enviado por e-mail, à Divisão de Gestão de Pessoas do HC-UFG,
localizada na Primeira Av. s/n, Setor Leste Universitário, Goiânia/GO,
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 preen-
chimento do formulário online de dados cadastrais. A lista da do-
cumentação está disponível no site ebserh.gov.br. A apresentação dos
documentos poderá ser efetuada por procuração registrada em car-
tório.

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

2.2. No dia 25/08, das 7h às 9h, mediante prévio agen-
damento, para realização da coleta de sangue. Os candidatos devem
comparecer munidos de cópia do RG e comprovante de residência.

2.3. No dia 29/08, das 8h às 12h, mediante prévio agen-
damento, para realização do Exame Admissional.

2.4. No dia 01/09, das 9h às 12h e das 14h às 18h, à Divisão
de Gestão de Pessoas do HC-UFG, 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 115, DE 16 DE AGOSTO DE 2016
CONCURSO PÚBLICO Nº 9/2015 - EBSERH/HU-UFGD

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 09/2015, visando ao
preenchimento de vagas, com lotação no Hospital Universitário da
Universidade Federal da Grande Dourados - HU-UFGD, conforme a
seguir:

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

1.1. MÉDICO - GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA 1º Carla
Becker; 2º Gabriel Yaemon Ikejiri; 3º Gustavo Rafael Medina Boccia;
4º Antonio Albuquerque Maranhao; 5º Wanderley Bastos De Araújo;
6º Alessandro Postal

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

2.1. No dia 29/08, das 8h às 11h, conforme agendamento, à
sala da Unidade de Administração de Pessoal do Hospital, localizado
na Rua Ivo Alves da Rocha, 558, Altos do Indaiá - Dourados/MS,
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 preen-
chimento do formulário online de dados cadastrais. A lista da do-
cumentação está disponível no site ebserh.gov.br. A apresentação dos
documentos poderá ser efetuada por procuração registrada em car-
tório.

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

2.2. No dia 30/08, às 9h, ao Laboratório do Hospital, para
realização da coleta de sangue e encaminhamento para realização de
exames complementares, conforme agendamento.

2.3. No dia 31/08, das 8h às 11h, ao Ambulatório do HU-
UFGD, para realização do Exame Admissional, conforme agenda-
mento.

2.4. No dia 01/09, às 8h, ao Auditório do HU-UFGD, 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 116, DE 15 DE AGOSTO DE 2016
CONCURSO PÚBLICO Nº 9/2015 - EBSERH/HC-UFPE

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 09/2015, visando ao
preenchimento de vagas, com lotação no Hospital das Clínicas da
Universidade Federal de Pernambuco - HC-UFPE, conforme a se-
guir:

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

1.1. MÉDICO - NEONATOLOGIA 1º Rebecca Cavalcante
Di Matteo; 2º Bárbara Welkovic; 3º Ana Paula Morais Camelo Pes-
soa; 4º Ricardo Barros Gurgel;

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

2.1. No dia 23/08, das 8h às 12h, conforme agendamento
enviado por e-mail, ao Hospital das Clínicas, Avenida Prof. Moraes
Rego, s/n - CDU, Recife/PE - Divisão de Gestão de Pessoas, 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 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 23/08, das 7h às 10h, conforme agendamento, ao
Laboratório do Hospital das Clínicas, localizado no térreo do bloco
D, para realização da coleta de sangue.

2.3. No dia 26/08, das 8h às 12h, ao Serviço de Saúde
Ocupacional e Segurança do Trabalho, localizado no 4º andar, para
realização do Exame Admissional.

2.4. No dia 26/08, das 8h às 17h, à Divisão de Gestão de
Pessoas, localizado no térreo (Corredor Administrativo), para entrega
dos resultados dos exames admissionais.

2.5. No dia 01/09, das 8h às 17h, ao Auditório do De-
partamento de Enfermagem, Campus Universitário - UFPE, para co-
nhecimento dos horários de trabalho; assinatura do contrato de tra-
balho 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 117, DE 16 DE AGOSTO DE 2016
CONCURSO PÚBLICO Nº 9/2015 - EBSERH/HU-UFS

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 09/2015, visando ao
preenchimento de vagas, com lotação no Hospital Universitário da
Universidade Federal de Sergipe - HU-UFS, conforme a seguir:

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

1.1. MÉDICO - MEDICINA INTENSIVA 1º Saul Vieira De
Moura; 2º Roberta Machado De Souza

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

2.1. No dia 22/08, às 9h, ao Hospital Universitário de Ser-
gipe, localizado na Rua Cláudio Batista Nº 505 - Bairro Palestina,
Aracaju/SE, Sala do RUTE - Prédio da Didática II, para apresentação
da habilitação específica dos requisitos dos cargos (original e cópia);
entrega de currículo, dos documentos necessários para sua contra-
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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 23/08, às 7h30, à Unidade de Laboratório de
Análises Clínicas do Hospital para a coleta de Sangue. O candidato
deverá estar em jejum de, no mínimo, 12 horas.

2.3 No dia 23/08 às 8h, na Unidade de Imagem e Métodos
Gráficos do Hospital, para realização dos exames radiológicos.

2.4 No dia 25/08, às 14h, ao Serviço de Saúde Ocupacional
e Segurança do Trabalho, localizado no Prédio do Ambulatório de
Pesquisas Biomédicas, sala 19, para realização do Exame Médico
Admissional, e, após o Exame, à Divisão de Gestão de Pessoas do
Hospital, para entrega do Atestado de Saúde Ocupacional.

2.5. Nos dias 01 e 02/09, das 8h às 17h, à sala do RUTE no
prédio da Didática II 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 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 118, DE 16 DE AGOSTO DE 2016
CONCURSO PÚBLICO Nº 9/2015 - EBSERH/HUCAM-UFES

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 09/2015, visando ao
preenchimento de vagas, com lotação no Hospital Universitário Cas-
siano 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. MÉDICO - NEONATOLOGIA 1º Sarah Gomes De
Freitas

1.2. MÉDICO - PNEUMOLOGIA 1º Livia Marques Da Sil-
va Gama

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

2.1. No dia 23/08, das 8h às 15h, conforme agendamento
enviado por e-mail, à Divisão de Gestão de Pessoas do HUCAM, Av.
Marechal Campos nº 1355 - Santa Cecilia, 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 24/08, das 8h às 10h, conforme agendamento, ao
Laboratório de Análises Clínicas do Hospital, para realização da co-
leta de sangue, conforme agendamento;

2.3. No dia 31/08, das 8h às 15h, à sala do NASTH/SOST do
Hospital, para realização do Exame Admissional.

2.4. No dia 01/09, das 8h às 18h, à sala de reuniões da
Gerência de Atenção à Saúde (GAS) do Hospital, para conhecimento
dos horários de trabalho; assinatura do contrato de trabalho e da
Carteira de Trabalho e Previdência Social; e atividades de integra-
ção.

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 119, DE 16 DE AGOSTO DE 2016
CONCURSO PÚBLICO Nº 9/2015 - EBSERH/HUGV-UFAM

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 09/2015, visando ao
preenchimento de vagas, com lotação no Hospital Universitário Ge-
túlio Vargas da Universidade Federal do Amazonas - HUGV-Ufam,
conforme a seguir:

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

1.1. MÉDICO - INFECTOLOGIA 1º - GUILHERME AU-
GUSTO PIVOTO JOãO;

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

2.1. No dia 25/08, das 8h às 16h, conforme agendamento
enviado por e-mail, ao 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 (ori-
ginal 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 26/08, das 6:30h às 8:30h, conforme agenda-
mento, 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 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 120, DE 16 DE AGOSTO DE 2016
CONCURSO PÚBLICO Nº 9/2015 - EBSERH/HU-UNIVASF

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 09/2015, visando ao
preenchimento de vagas, com lotação no Hospital de Ensino da Uni-
versidade Federal do Vale do São Francisco - HU-UNIVASF, con-
forme a seguir:

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

1.1. MÉDICO - CIRURGIA GERAL 1º Alberto Renneth
Silva De Oliveira; 2º Murilo Martins Vieira De Faria

1.2. MÉDICO - CIRURGIA GERAL (listagem específica
para negros e pardos) 1º Gerson Pereira Dos Santos

1.3. MÉDICO - CLÍNICA MÉDICA 1º Renata Gomes Sa; 2º
Sergio Ricardo De Lima Andrade; 3º Jolvino Franklin Júnior; 4º
Fabiana Moreira Moraes; 5º Daniela Da Silva Braga; 6º Hildene
Carneiro De Castro Melo; 7º Samuel Basílio Ferro Gomes Caval-
cante; 8º Thiago Carrilho Barbosa; 9º Tales Vinicius Silva Martins;
10º Vanessa Nery De Aquino

1.4. MÉDICO - CLÍNICA MÉDICA (listagem específica
para negros e pardos) 1º Vitor Camilo Campos Araújo

1.5. MÉDICO - MEDICINA INTENSIVA 1º Anna Laura
Rodrigues Amorim;

1.6. MÉDICO - NEUROCIRURGIA 1º Antonio Marcos Me-
nêses De Oliveira; 2º Elton Portela Santos Bezerra; 3º Cláudio Már-
cio Silva De Souza

1.7. MÉDICO - NEUROCIRURGIA (listagem específica pa-
ra negros e pardos) 1º Silverio Rodrigues Calaça

1.8. MÉDICO - ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA 1º
Marcos Artur Pereira De Carvalho Queiroz; 2º Frederico Soares Le-
mos Martins; 3º Gyoguevara Sol Queiroz Andrade Patriota; 4º Mau-
ricio Alves Pae

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

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 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 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.

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 Admis-
sional.

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 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.

KLEBER DE MELO MORAIS

EDITAL Nº 121, DE 16 DE AGOSTO DE 2016
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 09/2015, 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. MÉDICO - ANESTESIOLOGIA 1º Daniel Pereira De
Oliveira; 2º Wallace Andrino Da Silva; 3º Shirley Andrade Santos

1.2. MÉDICO - MEDICINA INTENSIVA 1º Eduardo Quei-
roz Da Cunha; 2º Erickson Qurino Ramalho De Moura

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

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 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 25/08, a partir das 6:30h, conforme agenda-
mento, ao Laboratório do Hospital, no 1º subsolo do prédio do Am-
bulatório, para realização da coleta de sangue, conforme agenda-
mento;

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 Administra-
tivo, para conhecimento dos horários de trabalho; assinatura do con-
trato 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 122, DE 16 DE AGOSTO DE 2016
CONCURSO PÚBLICO Nº 9/2015 - EBSERH/MCO-UFBA

CONVOCAÇÃO DE CANDIDATAS

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 09/2015, 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 candidatas convocadas, conforme ordem de
classificação:

1.1. MÉDICO - NEONATOLOGIA 3º Mariana Rocha Ri-
beiro Da Silva; 4º Jéssica De Paiva Medina; 5º Ana Paula Cardoso
Pinheiro; 6º Maria Fernanda Simas Souza; 7º Julia Leal De Almeida;
8º Nara Borges Araujo Cardoso; 9º Isis Barreto Silva Almeida;

2. As candidatas relacionadas neste edital deverão compa-
recer:

2.1. No dia 22/08, das 8h às 16h, à Maternidade Climério de
Oliveira, localizada na Rua do Limoeiro, 137 - Nazaré, Salvador/BA,
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 preen-
chimento do formulário online de dados cadastrais. A lista da do-
cumentação está disponível no site ebserh.gov.br. A apresentação dos
documentos poderá ser efetuada por procuração registrada em car-
tório.

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

2.2. No dia 24/08, das 8h às 11h, conforme agendamento, ao
Laboratório Clab Barbalho, localizado na Rua Thales de Freitas, 10 -
Barbalho, em jejum de 10 horas para realização da coleta de san-

gue.
2.3. No dia 30/08, das 8h às 11h, 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 05/09, às 8h, 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.

KLEBER DE MELO MORAIS

EDITAL Nº 123, DE 16 DE AGOSTO DE 2016
CONCURSO PÚBLICO Nº 9/2015 - EBSERH/HDT-UFT

CONVOCAÇÃO DE CANDIDATO

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 09/2015, visando ao
preenchimento de vagas, com lotação no Hospital de Doenças Tro-
picais da Universidade Federal do Tocantins - HDT-UFT, conforme a
seguir:
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