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EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS
H O S P I TA L A R E S

EDITAL Nº 99, DE 14 DE JUNHO 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 224º Thiago An-
tonio De Souza Jatoba; 225º Marcos Paulo Andrade Medeiros; 226º
Elizete Rodrigues De Santana;

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

2.1. No dia 26/06, 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 27/06, 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 30/06, 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 03/07, 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 100, DE 14 DE JUNHO 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 17º Marcus Vinicius Lima
Vieira; 18º Rawllison Luciano Da Costa Santos;

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

2.1. No dia 26/06, 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 27/06, 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 30/06, 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 03/07, 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 143, DE 14 DE JUNHO DE 2017
CONCURSO PÚBLICO Nº 8/2014 - EBSERH/HULW-UFPB

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 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 candidato convocado, conforme ordem de clas-
sificação:

1.1. MÉDICO - ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA 2º
Breno Coutinho Torres

2. O candidato relacionado neste edital deverá comparecer:
2.1. No dia 26/06, 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 27/06, 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 29/06, 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.

2.4. No dia 03/07, 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 327, DE 14 DE JUNHO DE 2017
CONCURSO PÚBLICO Nº 13/2014 - 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 13/2014, 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. ENFERMEIRO - TERAPIA INTENSIVA 22º Maria Ce-
cilia Ribeiro;

1.2. ENFERMEIRO - TERAPIA INTENSIVA (listagem es-
pecífica para negros e pardos) 5º Eliane Santos Vitoria;

1.3. TÉCNICO EM RADIOLOGIA - RADIOTERAPIA 19º
Severino Pereira Da Silva;

1.4. TÉCNICO EM RADIOLOGIA - RADIOTERAPIA (lis-
tagem específica para negros e pardos) 4º Izabela Jerusa Da Silva
Maia; 5º Clarice Antonio Goncalves;

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

2.1. No dia 26/06, 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 27/06, 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 30/06, 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 03/07, 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 343, DE 14 DE JUNHO 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 - CARDIOLOGIA 6º Matheus Marques Fran-
ca; 7º Paulo Henrique Borges Torres Perez;

1.2. MÉDICO - NEUROFISIOLOGIA CLÍNICA 1º Ingrid
Faber De Vasconcellos;

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

2.1. No dia 26/06, 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 27/06, 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 30/06, 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 03/07, 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 56/2017 - UASG 155124

Nº Processo: 23538001892201679 . Objeto: Pregão Eletrônico -
Aquisição Parcelada de Material Médico Hospitalar Stent, Cateter
Balão, Fio Guia entre outros para Angioplastia Periférica para serem
utilizados nos pacientes submetidos a procedimentos atendidos pelo
serviço Cirurgia Vascular que atua na hemodinâmica no âmbito do
HUMAP - Hospital Universitário Maria Aparecida Pedrossian/UFMS.
Total de Itens Licitados: 00008. Edital: 16/06/2017 de 08h00 às
11h00 e de 13h00 às 17h00. Endereço: Avenida Senador Filinto
Muller, 355 Vl. Ipiranga - CAMPO GRANDE - MS ou www.com-
prasgovernamentais.gov.br/edital/155124-05-56-2017. Entrega das
Propostas: a partir de 16/06/2017 às 08h00 no site www.compras-
net.gov.br. Abertura das Propostas: 28/06/2017 às 09h00 no site
w w w. c o m p r a s n e t . g o v. b r.

(SIDEC - 14/06/2017) 155124-26443-2017NE800090

PREGÃO Nº 57/2017 - UASG 155124

Nº Processo: 23538002045201621 . Objeto: Pregão Eletrônico - Con-
tratação de fornecimento carimbos de madeira e autotintável e refis
de carimbos de forma parcelada - mediante às necessidades - para
atender o Hospital Universitário Maria Aparecida Pedrossian (HU-
MAP) Total de Itens Licitados: 00017. Edital: 16/06/2017 de 08h00
às 11h00 e de 13h00 às 17h00. Endereço: Avenida Senador Filinto
Muller, 355 Vl. Ipiranga - CAMPO GRANDE - MS ou www.com-
prasgovernamentais.gov.br/edital/155124-05-57-2017. Entrega das
Propostas: a partir de 16/06/2017 às 08h00 no site www.compras-
net.gov.br. Abertura das Propostas: 29/06/2017 às 09h00 no site
w w w. c o m p r a s n e t . g o v. b r.

(SIDEC - 14/06/2017) 155124-26443-2017NE800090

PREGÃO Nº 58/2017 UASG 155124

Nº Processo: 23538001891201624 . Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição
de micromolas, microcateter e filtro para interrupção percuntânea/ endovas -
cular para utilização no âmbito do Hospital Universitário Maria Aparecida
Pedrossian/UFMS. Total de Itens Licitados: 00018. Edital: 16/06/2017 de
08h00 às 11h00 e de 13h00 às 17h00. Endereço: Avenida Senador Filinto
Muller, 355 Vl. Ipiranga - CAMPO GRANDE - MS ou www.compras-
governamentais.gov.br/edital/155124-05-58-2017. Entrega das Propostas: a
partir de 16/06/2017 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das
Propostas: 30/06/2017 às 09h00 no site www.comprasnet.gov.br.

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

(SIDEC - 14/06/2017) 155124-26443-2017NE800090

EBSERH - FILIAL HOSPITAL UNIVERSITÁRIO
DE BRASÍLIA

AVISO DE ADIAMENTO
PREGÃO Nº 107/2016

Comunicamos o adiamento da licitação supracitada , pu-
blicada no D.O.U de 05/06/2017, .Entrega das Propostas: a partir de
05/06/2017, às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das
Propostas: 22/06/2017, às 10h00 no site www.comprasnet.gov.br. Ob-
jeto: Pregão Eletrônico - Aquisição e licença do software Astraia,
aplicativo de banco de dados específicos para ginecologistas e obs-
tetras, incluindo a prestação de suporte técnico remoto para o HUB.

SUSANA SOUSA CAMPOS
Pregoeiro

(SIDEC - 14/06/2017) 155009-26443-2017NE800215
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