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

2.1. No dia 17/05, das 8h às 10h, à sala do RUTE da
Didática I do Hospital, localizado na Rua Cláudio Batista Nº 505 -
Bairro Palestina, Aracaju/SE, para apresentação da habilitação es-
pecífica 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 18/05, às 7h30, ao Serviço de Saúde Ocu-
pacional e Segurança do Trabalho, localizado no Prédio do Am-
bulatório de Pesquisas Biomédicas, sala 17, para a coleta de Sangue.
O candidato deverá estar em jejum de, no mínimo, 12 horas.

2.3. Nos dias 18/05, às 14h, à Unidade de Imagem e Mé-
todos Gráficos do Hospital, para realização dos exames radiológi-
cos.

2.4. Nos dias 24/05, das 7h às 14h, ao Serviço de Saúde
Ocupacional e Segurança do Trabalho para realização do Exame
Médico Admissional.

2.5. No dia 01/06, das 8h às 12h, à sala do RUTE da
Didática I, para assinatura do Contrato de Trabalho e entrega 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 204, DE 10 DE MAIO DE 2017
CONCURSO PÚBLICO Nº 6/2014 - 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 6/2014, 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. ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 227º Jose Alexan-
dre Porfirio Sampaio Alves; 228º Pedro Renato Pereira Moreira; 229º
Vania Odete Abreu De Miranda; 230º Roberta de Souza Lima

1.2. TÉCNICO EM ENFERMAGEM 724º Renata Santos de
Lima

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

2.1. No dia 17/05, das 9h às 11h30, conforme agendamento
enviado por e-mail, à Sala de Apoio 4 da Unidade de Pesquisa
Clínica, situada à Rua Coronel Nunes de Melo, s/n, Rodolfo Teófilo,
Fortaleza - CE, ao lado da Maternidade Escola Assis Chateaubriand
(MEAC), 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 18/05, 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. Nos dias 19/05, das 8h às 12h e das 13h30 às 16h30,

conforme agendamento, à Unidade de Saúde Ocupacional e Segu-
rança do Trabalho do Complexo Hospitalar da UFC, Rua Costa Men-
des, nº 1609 - Sala 108, 1º andar, para realização do Exame Ad-
missional.

2.4. No dia 01/06, das 8h às 12h e das 13h às 17h, à Divisão
de Gestão de Pessoas do Hospital Universitário Walter Cantídio,
situado à Rua Capitão Francisco Pedro, 1290, 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 317, DE 10 DE MAIO DE 2017
CONCURSO PÚBLICO Nº 9/2015 - EBSERH/NACIONAL -

PRORROGAÇÃO DA VALIDADE DO CONCURSO

O Presidente da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares
- EBSERH, no uso de suas atribuições legais, torna pública a pror-
rogação, por 1 (um) ano, do prazo de validade do Concurso Público
nº 09/2015 para provimento de vagas e formação de cadastro de
reserva, nas Áreas: Médica, Assistencial e Administrativa, em cargos
de Nível Superior e Médio, com lotação nos 27 Hospitais Univer-
sitários/Maternidades, a partir do dia 12 de maio de 2017, conforme
previsto no subitem 14.2 dos Editais Normativos nº 02, 03, 04, de 07
de dezembro de 2015.

Este Edital entra em vigor na data da sua publicação e
encontra-se disponível nos endereços eletrônicos http://www.institu-
toaocp.org.br/ e http://www.ebserh.gov.br.

KLEBER DE MELO MORAIS

EDITAL Nº 318, DE 10 DE MAIO DE 2017
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 9/2015, 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 - MEDICINA INTENSIVA 17º Mário Ge-
raldo Cosme De Lima Filho;

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

2.1. No dia 22/05, das 08:00 às 12:00, conforme agenda-
mento enviado por e-mail, no endereço Hospital das Clínicas, Ave-
nida Prof. Moraes Rego, s/n - CDU, Recife/PE - Sala de Treina-
mentos, 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 23/05, das 7h às 10h, ao Laboratório do Hospital
das Clínicas, localizado no térreo do bloco D, para realização da
coleta de sangue, conforme agendamento;

2.3. Nos dias 25 e 26, das 8h às 12h ao Serviço de Saúde
Ocupacional e Segurança do Trabalho, localizado no 4º andar, para
realização do Exame Admissional.

2.4. Nos dias 24 e 25, das 8h às 17h, à Divisão de Gestão de
Pessoas do Hospital, localizado no térreo (Corredor Administrativo),
para entrega dos resultados dos exames admissionais.

2.5. Nos dias 02/06, das 8h às 17h, ao Hospital das Clínicas,
Avenida Prof. Moraes Rego, s/n - CDU, Recife/PE - Auditório do
Departamento de Enfermagem, Campus Universitário - UFPE, 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 321, DE 10 DE MAIO DE 2017
CONCURSO PÚBLICO Nº 13/2014 - EBSERH/HUAB-UFRN

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 13/2014, visando ao
preenchimento de vagas, com lotação no Hospital Universitário Ana
Bezerra da Universidade Federal do Rio Grande do Norte - HUAB-
UFRN, conforme a seguir:

1. Relação de candidato convocado, conforme ordem de clas-
sificação:

1.1. MÉDICO - DIAGNÓSTICO POR IMAGEM - UL-
TRASSONOGRAFIA GERAL 8º Gustavo Vieira da Camara;

2. O candidato relacionado neste edital deverá comparecer:
2.1. No dia 29/05, das 8h às 14h, conforme agendamento

enviado por e-mail, à Divisão de Gestão de Pessoas do Hospital
Universitário Ana Bezerra (Anexo da Administração) - Rua Passos de
Miranda, nº 4 - Santa Cruz-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 do formulário de dados cadastrais. A lista da documentação
e o cadastro estão disponíveis no site: www.ebserh.gov.br. A apre-
sentação dos documentos poderá ser efetuada por procuração re-
gistrada em cartório.

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

2.2. No dia 29/05, das 7h30 às 9h, ao Laboratório do Hos-
pital localizado na Praça Tequinha Farias, para realização da coleta de
sangue, conforme agendamento. O candidato deverá apresentar cópia
do RG e do comprovante de residência.

2.3. No dia 31/05, das 8h às 12h, à Divisão de Gestão de
Pessoas do Hospital, para realização do Exame Admissional e emis-
são do Atestado de Saúde Ocupacional - ASO.

2.4. Nos dias 01 e 02/06, das 8h às 17h, à 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.

KLEBER DE MELO MORAIS

EDITAL Nº 322, DE 10 DE MAIO DE 2017
CONCURSO PÚBLICO Nº 13/2014 - EBSERH/NACIONAL -

PRORROGAÇÃO DA VALIDADE DO CONCURSO

O Presidente da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares
- EBSERH, no uso de suas atribuições legais, torna pública a pror-
rogação, por dois anos, do prazo de validade do Concurso Público nº
13/2014 para provimento de vagas e formação de cadastro de reserva,
nas Áreas: Médica, Assistencial e Administrativa, em cargos de Nível
Superior e Médio, com lotação nos 22 Hospitais Universitários, a
partir do dia 21 de maio de 2017, conforme previsto no subitem 14.2
dos Editais Normativos nº 02, 03, 04, de 16 de dezembro de 2014.

Este Edital entra em vigor na data da sua publicação e
encontra-se disponível nos endereços eletrônicos http://www.institu-
toaocp.org.br/ e http://www.ebserh.gov.br.

KLEBER DE MELO MORAIS

AVISO DE REABERTURA DE PRAZO
PREGÃO Nº 119/2016

Comunicamos a reabertura de prazo da licitação supracitada,
processo Nº 23538000917201617. , publicada no D.O.U de
01/12/2016 . Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de empresa
especializada na prestação de serviços de telefonia: Para as ligações
de saída e ligações de entrada das linhas telefônicas fixas comutadas
(STFC) locais, instaladas na central PABX (HUMAP) no Hospital
Universitário Maria Aparecida Pedrossian; Para ligações de longa
distância nacionais e internacionais e 0800. Todos em conformidade
com normas da ANATEL, nas dependências do Hospital Universitário
Maria Aparecida Pedrossian HUMAP/UFMS. Novo Edital:
11/05/2017 das 08h00 às 11h00 e de13h00 às 17h00. Endereço: Ave-
nida Senador Filinto Muller, 355 Vila Ipiranga - CAMPO GRANDE
- MSEntrega das Propostas: a partir de 11/05/2017 às 08h00 no site
www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 05/06/2017, às
09h00 no site www.comprasnet.gov.br.

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

(SIDEC - 10/05/2017) 155124-26443-2016NE800090

AVISO DE SUSPENSÃO
PREGÃO Nº 33/2017

Comunicamos a suspensão da licitação supracitada, publi-
cada no D.O.U em 18/04/2017 . Objeto: Pregão Eletrônico - Aqui-
sição de GASES MEDICINAIS DOS TIPOS: OXIGÊNIO MEDI-
CINAL E AR COMPRIMIDO, podendo ser a forma de produção por
Sistema Concentrador de Gases Medicinais PSA(Pressure Swing Ad-
sorption) ou por Centrais de Reservação (Centrais de Cilindros/Tan-
ques estacionários), incluindo o fornecimento, em comodato, dos
equipamentos necessários para operar o sistema, bem como a as-
sistência técnica gratuita de tais equipamentos para atender as ne-
cessidades do HUMAP

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

(SIDEC - 10/05/2017) 155124-26443-2017NE800090

EBSERH - FILIAL HOSPITAL UNIVERSITÁRIO
DE BRASÍLIA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO Nº 87/2016 - UASG 155009

Nº Processo: 23522000518201625 . Objeto: Pregão Eletrônico - Con-
tratação de empresa especializada para execução de serviços de coleta,
transporte, tratamento, descontaminação e destinação de lâmpadas que
contenham mercúrio no âmbito do HUB. Total de Itens Licitados:
00001. Edital: 11/05/2017 de 08h00 às 13h00 e de 14h00 às 17h00.
Endereço: Av. L2 Norte - Sgan 604/605 BRASILIA - DF ou www.com-
prasgovernamentais.gov.br/edital/155009-05-87-2016. Entrega das Pro-
postas: a partir de 11/05/2017 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br.
Abertura das Propostas: 23/05/2017 às 10h00 no site www.compras-
net.gov.br. Informações Gerais: Edital disponível no Comprasnet.

SUSANA SOUSA CAMPOS
Pregoeira

(SIDEC - 10/05/2017) 155009-26443-2017NE800215
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