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1.1. MÉDICO - PEDIATRIA 37o- Marilia Almeida do Ama-
ral Lins

2. A candidata relacionada neste edital deverá comparecer:
2.1. No dia 28/08, das 8h às 11h e das 13h às 16h, à Divisão

de Gestão de Pessoas - DivGP do Hospital Universitário Prof. Alberto
Antunes, localizado na Av. Lourival Melo Mota, s/n, Tabuleiro do
Martins, Maceió/AL, 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 ca-
dastrais. 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. No dia 29/08, das 7h às 9h, ao Laboratório de Análises
Clínicas do Hospital, para realização da Coleta de Sangue, conforme
agendamento prévio.

2.3. No dia 30/08, das 7h às 12h, ao Serviço de Saúde
Ocupacional e Segurança do Trabalho (SOST) do Hospital, para rea-
lização do Exame Admissional, munido de Cartão de Vacina (original
e cópia).

2.4. No dia 01/09, das 8h às 12h e das 13h às 17h, à Divisão
de Gestão de Pessoas - DivGP 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 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- 129, DE 11 DE AGOSTO DE 2017
CONCURSO PÚBLICO No- 1/2016 - EBSERH/CHU-UFPA

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- 1/2016, visando ao
preenchimento de vagas, com lotação no Complexo Hospitalar da
Universidade Federal do Pará - CHU-UFPA, conforme a seguir:

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

1.1. ANALISTA ADMINISTRATIVO - CONTABILIDADE
2o- Francisca Glaucia de Queiroz Lemos

1.2. ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 4o- Rosana Terezi-
nha Bentes Santanna; 5o- Talita Novaes Marques

1.3. ASSISTENTE ADMINISTRATIVO (listagem específica
para pessoas com deficiência) 1o- Francisco Kleber Correa Mendes

1.4. ENFERMEIRO 2o- Danielly Alencar Monteiro (Sub Jú-
dice)

1.5. ENFERMEIRO - SAÚDE DO TRABALHADOR 1o-

Kamilla de Mendonça Gondim Prince
1.6. ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO 1o-

Hosaías Alves dos Prazeres Silva
1.7. MÉDICO - CIRURGIA DO APARELHO DIGESTIVO

3o- Aline Libonati Galucio
1.8. MÉDICO - CLÍNICA MÉDICA 3o- Taiana Moita Koury

Alves
1.9. MÉDICO - MEDICINA DO TRABALHO 1o- Iolvanda

Augusta Miranda Callado
1.10. MÉDICO - PATOLOGIA 3o- Camila Lucas Bandeira;

4o- Tatiane Neotti
2. Os candidatos relacionados neste edital deverão compa-

recer:
2.1. No dia 21/08, das 8h às 12h e das 13h às 17h, ao

Complexo Hospitalar da Universidade Federal do Pará - CHU-UFPA
- Rua dos Mundurucus,4487, 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. No dia 22/08, as 7h, conforme agendamento, ao La-
boratório de Análises Clínicas - 1o- andar do CHU-UFPA, para rea-
lização da Coleta de Sangue.

2.3. Nos dias 24/08, as 8h30, e 25/08, as 11h, conforme
agendamento, à Unidade de Saúde e Segurança do Trabalhador /
SOST do CHU-UFPA, para realização do Exame Admissional e en-
trega da cópia da Carteira de Vacinação.

2.4. No dia 01/09, a partir das 8h, ao Auditório do Centro de
Estudos, Unidade HUJBB, para conhecimento dos horários de tra-
balho; 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- 132, DE 11 DE AGOSTO DE 2017
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- 6/2015, 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. ENFERMEIRO 33o- Alisson Roberto de Sousa Vaz; 34o-

Alexandra Perpetua Rodrigues de Oliveira
1.2. MÉDICO - HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA 8o-

Gina Leite Goulart
1.3. MÉDICO - NEONATOLOGIA 7o- Karla Nogueira de Sá;

8o- Valquiria de Souza
1.4. TÉCNICO EM ANÁLISES CLÍNICAS 6o- Larissa Bar-

ros Miranda
1.5. TÉCNICO EM ENFERMAGEM 52o- Saulo Fernandes

de Barros
1.6. TÉCNICO EM ENFERMAGEM (listagem específica

para negros e pardos) 14o- Elisabeth Oliveira Santos Pires
2. Os candidatos relacionados neste edital deverão compa-

recer:
2.1. No dia 21/08, 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 22/08, 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 24/08, das 14h às 17h, mediante prévio agen-
damento, para realização do Exame Admissional.

2.4. No dia 01/09, das 8h às 12h, à Divisão de Gestão de
Pessoas do HC-UFG, para conhecimento dos horários de trabalho;
assinatura do contrato de trabalho e da Carteira de Trabalho e Pre-
vidência 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- 145, DE 11 DE AGOSTO DE 2017
CONCURSO PÚBLICO No- 8/2014 - EBSERH/HULW-UFPB

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- 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 candidatas convocadas, conforme ordem de
classificação:

1.1. ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 111o- Rosangela de
Araujo Monteiro

1.2. MÉDICO - NEONATOLOGIA 18o- Flavia Correa Cha-
ves Catao

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

2.1. No dia 28/08, das 8h às 12h e das 13h às 16h, à Divisão
de Gestão de Pessoas do Hospital Universitário Lauro Wanderley da
Universidade Federal da Paraíba - HULW/UFPB, Campus I, S/N -
Cidade Universitária - João Pessoa-PB, 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. No dia 29/08, 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 30/08, das 08h às 12h das 13h às 17h, ao Serviço
de Saúde Ocupacional e Segurança do Trabalho - SOST, situado no
Ambulatório do Hospital, para realização do Exame Admissional e à
Divisão de Gestão de Pessoas para apresentação do Atestado de
Saúde Ocupacional - ASO.

2.4. No dia 01/09, das 7h30 às 18h, 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- 180, DE 11 DE AGOSTO DE 2017
CONCURSO PÚBLICO 02/2015 - HE-UFPEL -

RETIFICAÇÃO

O Presidente da Empresa Brasileira de Serviços Hospita-
lares-EBSERH, no uso de suas atribuições legais, torna pública a
retificação do Resultado Final/Homologação da área Assistencial do
Concurso Público no - 2/2015, visando ao preenchimento de vagas
efetivas, com lotação no Hospital Escola da Universidade Federal de
Pelotas - HE-UFPEL.

O Edital de retificação do Resultado Final/Homologação e
outras publicações referentes ao Concurso Público em questão estará
disponível nos endereços eletrônicos: http://www.ebserh.gov.br e
http://www.institutoaocp.org.br na data de 14 de agosto de 2017.

KLEBER DE MELO MORAIS
Presidente

EDITAL No- 366, DE 11 DE AGOSTO DE 2017
CONCURSO PÚBLICO No- 09/2015 - EBSERH/HC-UFMG

CONVOCAÇÃO DE CANDIDATOS

O Presidente em exercício da Empresa Brasileira de Serviços
Hospitalares - EBSERH, no uso de suas atribuições legais, torna
pública a convocação dos aprovados no Concurso Público no- 09/2015,
visando ao preenchimento de vagas, excepcionalmente, com lotação
no Hospital Universitário da Universidade Federal de São Carlos -
HU-UFSCar, conforme a seguir:

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

1.1. MÉDICO - CLÍNICA MÉDICA 68o- Paula Valle Ver-
siani; 69o- Marina Lindstron Wittica Cerqueira; 70o- Juliana Mattos
Tavares; 71o- Larissa Farinha Guanaes; 72o- Isabela Lopes Tiago; 73o-

Henrique Muglia Thomaz Da Silva; 74o- Isabella Rocha França Longo
Staino; 75o- Jacqueline Peixoto De Abreu Barbosa;

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

2.1. No dia 29/08, das 09h às 17h, à Divisão de Gestão de
Pessoas do HU-UFSCar, localizado na Rua Luiz Vaz de Camões, no-

111 Vila Celina São Carlos/SP, 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. Deverá ser entregue declaração de ACEITE quanto a
sua contratação com lotação no HU-UFSCAR.

2.2. No dia 29/08, das 9h às 13h, ao HU-UFSCAR, para
realização da coleta de sangue, conforme agendamento. Os candidatos
deverão apresentar cópia do RG e do comprovante de residência.

2.3. No dia 04/09, das 9h às 13h, ao HU-UFSCAR, para
realização do Exame Admissional.

2.4. No dia 04/09, das 8h30 às 16h, ao HU-UFSCAR -, 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 na data de entrega de docu-
mentação estabelecida no item 2.1 será considerada como desistência
desta convocação.

4. A desistência dos candidatos nesta convocação implicará
na permanência, na mesma classificação, no cadastro reserva do con-
curso no- 09/2015, no Hospital de Clínicas da Universidade Federal de
Minas Gerais - HC-UFMG.

KLEBER DE MELO MORAIS

EDITAL No- 367, DE 11 DE AGOSTO DE 2017
CONCURSO PÚBLICO No- 09/2015 - EBSERH/HC-UFMG

CONVOCAÇÃO DE CANDIDATOS

O Presidente em exercício da Empresa Brasileira de Serviços
Hospitalares - EBSERH, no uso de suas atribuições legais, torna
pública a convocação dos aprovados no Concurso Público no- 09/2015,
visando ao preenchimento de vagas, excepcionalmente, com lotação
no Hospital Universitário da Universidade Federal de São Carlos -
HU-UFSCar, conforme a seguir:

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

1.1. MÉDICO - CLÍNICA MÉDICA 76o- Camila Brugger
Silva; 77o- Natalia Treistman Frota Leitao; 78o- Raiza Aranha Nas-
cimento; 79o- Marildes Luiza De Castro; 80o- Peterson Cardoso Gon-
tijo; 81o- Rodrigo Santos Aguilar

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

2.1. No dia 29/08, das 09h às 17h, à Divisão de Gestão de
Pessoas do HU-UFSCar, localizado na Rua Luiz Vaz de Camões, no-

111 Vila Celina São Carlos/SP, 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. Deverá ser entregue declaração de ACEITE quanto a
sua contratação com lotação no HU-UFSCAR.

2.2. No dia 29/08, das 9h às 13h, ao HU-UFSCAR, para
realização da coleta de sangue, conforme agendamento. Os candidatos
deverão apresentar cópia do RG e do comprovante de residência.

eliete.melo
Realce
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