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Espécie: Termo Aditivo - Concedente: CAPES CNPJ: 00.889.834/0001-08 - Objetivo: Alteração de Vigência - Signatários - pela CAPES: Geraldo Nunes Sobrinho - Diretor de Programas e Bolsas no País, pelo
beneficiário (a).

Beneficiário (a) CPF Processo Programa Vi g ê n c i a Data da Assinatura:
JOSE IRINEU RANGEL RIGOTTI 624505576-87 23038.005105/2015-18 PROEX 2150/2015 DE: 31/03/2018 PARA: 05/07/2017 04/07/2017
ANA ELIZABETE FIUZA SIMOES DA MOTA 026815364-72 23038.004604/2015-98 PROEX 1960/2015 DE: 31/03/2018 PARA: 09/08/2017 09/08/2017

DIRETORIA DE RELAÇÕES INTERNACIONAIS
COORDENAÇÃO-GERAL DE PROGRAMAS

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Termo Aditivo Financeiro - Concedente: CAPES CNPJ: 00.889.834/0001-08 - Objetivo: Conceder Aditivo de Recursos Financeiros - Signatários - pela CAPES: Helena Albuquerque - Coordenadora Geral de Programas
e pelo beneficiário (a).

Beneficiário (a) CPF Processo Programa Termo Aditivo Data da Assinatura: Nota de Empenho Valor R$
GRACIELA INES BOLZON DE MUNIZ 674273759-04 23038.000194/2015-14 CAFP-BA 366/2015 01/2017 05/06/2017 2017NE004849(CUSTEIO) 76.376,00

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

EDITAL Nº 103, DE 17 DE AGOSTO DE 2017
CONVOCAÇÃO DE CANDIDATO

O Presidente da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares
- EBSERH, no uso de suas atribuições legais, torna pública a con-
vocação do Concurso Público nº 4/2015, em cumprimento ao disposto
no Processo nº 5018354-92.2017.4.04.7000 da 3ª Vara Federal de
Curitiba do candidato ALLAN AUGUSTO FERRARI RAMOS DE
OLIVEIRA, cargo Médico - Cirurgia Torácica, com lotação no Com-
plexo Hospitalar da Universidade Federal do Paraná - CHC-UFPR.

1. O candidato relacionado neste edital deverá comparecer:
2.1. No dia 23/08, das 8h às 12h e das 13h às 17h, ao Hall

da Direção do Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Pa-
raná - CHC-UFPR, Rua General Carneiro, 181, 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. Nos dias 24,25,28 ou 29/08, das 7h às 11h, conforme
agendamento, ao Laboratório de Análises Clínicas do Hospital, lo-
calizado na Rua Padre Camargo 280, para realização da Coleta de
Sangue e Exames Laboratoriais.

2.3. Nos dias 28 a 31/08, das 8h às 19h, conforme agen-
damento, ao Ambulatório dos Funcionários do Hospital, localizado na
Rua Padre Camargo 530, para realização do Exame Admissional e
entrega da cópia da Carteira de Vacinação.

2.4. No dia 01/09, a partir das 8h, ao Auditório do 7º andar,
Rua General Carneiro 181 - Prédio Central do CHC, para conhe-
cimento 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 131, DE 17 DE AGOSTO DE 2017
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 1/2014, visando ao
preenchimento de vagas, com lotação no Hospital Universitário de
Santa Maria da Universidade Federal de Santa Maria - HUSM-
UFSM, conforme a seguir:

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

1.1. ENFERMEIRO ASSISTENCIAL 199º Emanuele Maria
Dalvit

1.2. FISIOTERAPEUTA - TERAPIA INTENSIVA 9º Vi-
viane Stangarlin Forgiarini

1.3. TÉCNICO EM LABORATÓRIO 13º Caren Simone Pi-
lon Bruning

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

2.1. No dia 29/08, das 8h às 16h, à sala do AGHU, junto ao
Hospital Universitário de Santa Maria - HUSM, Avenida Roraima,
s/n, Prédio nº 22, Bairro Camobi, Santa Maria/RS, 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 30/08, das 7h às 9h, à sala do Setor de Saúde
Ocupacional, localizada no subsolo do HUSM, entrada pelo andar
térreo, portaria central, para realização da Coleta de Sangue, con-
forme agendamento. O candidato deverá estar em jejum de, no mí-
nimo, 12 (doze) horas, com cópia do RG e do comprovante de
residência.

2.3. No dia 31/08, das 8h às 12h, à sala do Setor de Saúde
Ocupacional, para realização do Exame Admissional, conforme agen-
damento, e entrega da carteira de vacina Hepatite B e Tétano. E,
comparecer à sala da Divisão de Gestão de Pessoas para apresentação
do Atestado de Saúde Ocupacional - ASO.

2.4. No dia 01/09, a partir das 9h, ao Auditório LONDERO,
3º Andar, Térreo, junto ao Hospital Universitário de Santa Maria -
HUSM, 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 183, DE 17 DE AGOSTO DE 2017
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 2/2015, visando ao
preenchimento de vagas, com lotação no Hospital Escola da Uni-
versidade Federal de Pelotas - HE-UFPEL, conforme a seguir:

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

1.1. ENGENHEIRO MECÂNICO 1º Rodrigo de Oliveira
Kuhn

2. O candidato relacionado neste edital deverá comparecer:
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 184, DE 17 DE AGOSTO DE 2017
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 2/2015, visando ao
preenchimento de vaga, excepcionalmente, com lotação no Hospital
Universitário de Santa Maria da Universidade Federal de Santa Maria
- HUSM-UFSM, conforme a seguir:

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

1.1. FÍSICO - FÍSICA MÉDICA - RADIOTERAPIA 4º An-
ne Caroline Motta Ferreira;

1.2. TÉCNICO EM ENFERMAGEM 256º Adilson Leitzke
Oliveira (Sub Júdice); 256º Ana Paula da Cunha de Quadros; 257º
Ieda Nara da Silveira Fonseca Dias;

1.3. TÉCNICO EM ENFERMAGEM (listagem específica
para negros e pardos) 81º Sandra Mara Soares de Cantos;

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

2.1. No dia 29/08, das 8h às 16h, à sala do AGHU, junto ao
Hospital Universitário de Santa Maria - HUSM, Avenida Roraima,
s/n, Prédio nº 22, Bairro Camobi, Santa Maria/RS, 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. Deverá ser entregue declaração de ACEITE quanto a
sua contratação com lotação no HUSM.

2.2. No dia 30/08, das 7h às 9h, à sala do Setor de Saúde
Ocupacional, localizada no subsolo do HUSM, entrada pelo andar
térreo, portaria central, para realização da Coleta de Sangue, con-
forme agendamento. O candidato deverá estar em jejum de, no mí-
nimo, 12 (doze) horas, com cópia do RG e do comprovante de
residência.

2.3. No dia 31/08, das 8h às 12h, à sala do Setor de Saúde
Ocupacional, para realização do Exame Admissional, conforme agen-
damento, e entrega da carteira de vacina Hepatite B e Tétano. E,
comparecer à sala da Divisão de Gestão de Pessoas para apresentação
do Atestado de Saúde Ocupacional - ASO.

2.4. No dia 01/09, a partir das 9h, ao Auditório LONDERO,
3º Andar, Térreo, junto ao Hospital Universitário de Santa Maria -
HUSM, 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, implicará na permanência, na mesma classificação, no ca-
dastro reserva do concurso nº 02/2015, do Hospital Escola da Uni-
versidade Federal de Pelotas (HE-UFPEL).

KLEBER DE MELO MORAIS

EDITAL Nº 376, DE 17 DE AGOSTO DE 2017
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 de
Santa Maria da Universidade Federal de Santa Maria - HUSM-
UFSM, conforme a seguir:

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

1.1. MÉDICO - ANESTESIOLOGIA 20º Julio Cezar Dors
Coracini

1.2. MÉDICO - INFECTOLOGIA 4º Vanessa Pimentel de
Oliveira

1.3. MÉDICO - PEDIATRIA 8º Nizalva Ferreira Dal Mo-
lin

1.4. MÉDICO - PSIQUIATRIA 8º Rafael Arceno
2. Os candidatos relacionados neste edital deverão compa-

recer:
2.1. No dia 29/08, das 8h às 16h, à sala do AGHU, junto ao

Hospital Universitário de Santa Maria - HUSM, Avenida Roraima,
s/n, Prédio nº 22, Bairro Camobi, Santa Maria/RS, 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 30/08, das 7h às 9h, à sala do Setor de Saúde
Ocupacional, localizada no subsolo do HUSM, entrada pelo andar
térreo, portaria central, para realização da Coleta de Sangue, con-
forme agendamento. O candidato deverá estar em jejum de, no mí-
nimo, 12 (doze) horas, com cópia do RG e do comprovante de
residência.

eliete.melo
Realce
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