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1.12. TÉCNICO EM ENFERMAGEM 249º Virgínia No-
ronha de Sá; 250º Juliana Richter da Silva; 251º Jessica da Silva
Braga; 252º Luana Linhares de Vasconcelos; 253º Idelma Cedrez
Macedo; 254º Fabiane Freitas dos Santos; 255º Claudia Elem Lu-
cas;

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

2.1. No dia 28/08, das 8h às 12h, conforme agendamento,
enviado por e-mail, ao Auditório do Hospital Escola - Rua Professor
Araújo nº 433 - Centro - Pelotas - RS, para apresentação da ha-
bilitação específica dos requisitos dos cargos (original e cópia); en-
trega 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. Nos dias 29 e 30/08, das 7h às 11h, conforme agen-
damento, ao Ambulatório de Especialidades do Hospital Escola, Rua
Professor Araújo nº 439 - Centro, para realização da Coleta de San-
gue.

2.3. Nos dias 30 e 31/08, das 8h às 18h, conforme agen-
damento, ao Ambulatório de Especialidades do HE-UFPEL, para rea-
lização do Exame Admissional, munido de Cartão de Vacina (original
e cópia).

2.4. No dia 01/09, das 7h30 às 17h, ao Auditório do Hospital
Escola, para conhecimento 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 do candidato na data de entrega de docu-
mentação estabelecida no item 2.1 ou nas demais datas e horários
acima definidos ou a não apresentação de qualquer um dos do-
cumentos exigidos para a contratação implicará na exclusão do can-
didato do presente concurso público.

KLEBER DE MELO MORAIS

EDITAL Nº 341, DE 16 DE AGOSTO DE 2017
CONCURSO PÚBLICO Nº 13/2014 - EBSERH/HC-UFTM

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 de Clínicas da
Universidade Federal do Triângulo Mineiro - HC-UFTM, conforme a
seguir:

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

1.1. MÉDICO - CARDIOLOGIA 4º Anderson Correa Ri-
beiro

2. O candidato relacionado neste edital deverá comparecer:
2.1. No dia 28/08, das 8h às 17h, conforme agendamento

enviado por e-mail, à Divisão de Gestão de Pessoas - Rua Do-
minicanos, 129 - Bairro Abadia, Uberaba - MG, 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 29/08, das 8h às 10h, conforme agendamento, à
Divisão de Gestão de Pessoas - Unidade de Saúde Ocupacional e
Segurança do Trabalho - DivGP-USOST, Praça Doutor Thomáz
Ulhoa, 532, para realização da Coleta de Sangue.

2.3. No dia 30/08, das 8h às 17h, à Divisão de Gestão de
Pessoas - Unidade de Saúde Ocupacional e Segurança do Trabalho -
DivGP-USOST, para realização do Exame Admissional.

2.4. No dia 30/08, das 8h às 17h, à Divisão de Gestão de
Pessoas, Rua Dominicanos, 129 - Bairro Abadia, para entrega do
Atestado de Saúde Ocupacional - ASO.

2.5. No dia 01/09, a partir das 8h, à Divisão de Gestão de
Pessoas, para conhecimento 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 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 342, DE 16 DE AGOSTO DE 2017
CONCURSO PÚBLICO Nº 13/2014 - EBSERH/HU-UFGD

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 da
Universidade Federal da Grande Dourados - HU-UFGD, conforme a
seguir:

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

1.1. ENFERMEIRO (listagem específica para negros e par-
dos) 36º Custodio Rodrigues dos Santos

2. O candidato relacionado neste edital deverá comparecer:
2.1. No dia 29/08, das 8h às 11h, conforme agendamento

enviado por e-mail, ao Auditório do HU-UFGD, localizado na Rua
Ivo Alves da Rocha, 558, Altos do Indaiá - Dourados/MS, 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 30/08, às 8h, ao Laboratório do HU-UFGD, para
realização da Coleta de Sangue.

2.3. No dia 31/08, das 13h às 16h, conforme agendamento,
ao Ambulatório do HU-UFGD, para realização do Exame Admis-
sional.

2.4. No dia 01/09, às 9h, ao Auditório do HU-UFGD, para
conhecimento 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 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 371, DE 16 DE AGOSTO DE 2017
CONCURSO PÚBLICO Nº 9/2015 - EBSERH/HUAB-UFRN

CONVOCAÇÃO DE CANDIDATA

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 Ana
Bezerra da Universidade Federal do Rio Grande do Norte - HUAB-
UFRN, conforme a seguir:

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

1.1. MÉDICO - MASTOLOGIA 1º Diana Taissa Sampaio
Marinho Navarro;

2. A candidata relacionada neste edital deverá comparecer:
2.1. No dia 29/08, 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 29/08, 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 31/08, 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 04 e 05/09, 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 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 372, DE 16 DE AGOSTO DE 2017
CONCURSO PÚBLICO Nº 9/2015 - EBSERH/HC-UFTM

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 9/2015, visando ao
preenchimento de vagas, com lotação no Hospital de Clínicas da
Universidade Federal do Triângulo Mineiro - HC-UFTM, conforme a
seguir:

1. Relação de candidatas convocadas, conforme ordem de
classificação:

1.1. MÉDICO - HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA 2º
Raquel Alves Martins

1.2. MÉDICO - PEDIATRIA 7º Kattia Cristina Naves
2. As candidatas relacionadas neste edital deverão compa-

recer:
2.1. No dia 28/08, das 8h às 17h, conforme agendamento

enviado por e-mail, à Divisão de Gestão de Pessoas - Rua Do-
minicanos, 129 - Bairro Abadia, Uberaba - MG, 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 29/08, das 8h às 10h, conforme agendamento, à
Divisão de Gestão de Pessoas - Unidade de Saúde Ocupacional e
Segurança do Trabalho - DivGP-USOST, Praça Doutor Thomáz
Ulhoa, 532, para realização da Coleta de Sangue.

2.3. No dia 30/08, das 8h às 17h, à Divisão de Gestão de
Pessoas - Unidade de Saúde Ocupacional e Segurança do Trabalho -
DivGP-USOST, para realização do Exame Admissional.

2.4. No dia 30/08, das 8h às 17h, à Divisão de Gestão de
Pessoas, Rua Dominicanos, 129 - Bairro Abadia, para entrega do
Atestado de Saúde Ocupacional - ASO.

2.5. No dia 01/09, a partir das 8h, à Divisão de Gestão de
Pessoas, para conhecimento 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.

KLEBER DE MELO MORAIS

EDITAL Nº 375, DE 16 DE AGOSTO DE 2017
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 9/2015, 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 - CANCEROLOGIA CIRÚRGICA 3º Vitor
Arce Cathcart Ferreira

1.2. MÉDICO - OFTALMOLOGIA 4º Denise Borges de
Andrade Mendanha

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

2.1. No dia 29/08, das 8h às 11h, conforme agendamento
enviado por e-mail, ao Auditório do HU-UFGD, localizado na Rua
Ivo Alves da Rocha, 558, Altos do Indaiá - Dourados/MS, 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 30/08, às 8h, ao Laboratório do HU-UFGD, para
realização da Coleta de Sangue.

2.3. No dia 31/08, das 13h às 16h, conforme agendamento,
ao Ambulatório do HU-UFGD, para realização do Exame Admis-
sional.

2.4. No dia 01/09, às 9h, ao Auditório do HU-UFGD, para
conhecimento 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 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

EBSERH - FILIAL HOSPITAL UNIVERSITÁRIO
DE BRASÍLIA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO Nº 27/2017 UASG 155009

Processo: 23522000307201773 . Objeto: Pregão Eletrônico - Aqui-
sição de próteses para implante coclear (com back up teste em regime
de comodato) e endopróteses auditivas osteointegradas para o
HUB,referente ao Pregão 27/2017. Total de Itens Licitados: 00005.
Edital: 17/08/2017 de 08h00 às 12h00 e de 13h00 às 17h00. En-
dereço: Av. L2 Norte - Sgan 604/605 BRASILIA - DF ou www.com-
prasgovernamentais.gov.br/edital/155009-05-27-2017. Entrega das
Propostas: a partir de 17/08/2017 às 08h00 no site www.compras-
net.gov.br. Abertura das Propostas: 29/08/2017 às 10h00 no site
www.comprasnet.gov.br. Informações Gerais: Edital disponível no
Comprasnet.

SUSANA SOUSA CAMPOS
Pregoeira

(SIDEC - 16/08/2017) 155009-26443-2017NE800215

eliete.melo
Realce
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