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1.2. FARMACÊUTICO 20º Lucas Silva Liberatti;
1.3. TÉCNICO EM LABORATÓRIO DE PATOLOGIA CLÍ-

NICA 21º Adriana De Arruda Costa;
2. Os candidatos relacionados neste edital deverão compa-

recer:
2.1. No dia 23/05, das 08h às 11h, conforme agendamento

enviado por e-mail, à sala da Unidade de Administração de Pessoal
HU-UFGD, localizado na Rua Ivo Alves da Rocha, 558, Altos do
Indaiá - Dourados/MS, 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 apresentação dos
documentos poderá ser efetuada por procuração registrada em car-
tório.

2.2. No dia 24/05, às 08h, à Sala da Equipe de Saúde Ocu-
pacional e Segurança do Trabalho do HU-UFGD, para realização da
coleta de sangue e encaminhamento para realização de exames com-
plementares, conforme agendamento.

2.3. No dia 31/05, das 08h às 11h, ao Ambulatório do HU-
UFGD, para realização do Exame Admissional, conforme agenda-
mento.

2.4. No dia 01/06, às 8h, ao Auditório do HU-UFGD, 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.

NEWTON LIMA NETO

EDITAL No- 96, DE 10 DE MAIO DE 2016
CONCURSO PÚBLICO No- 1/2015 - EBSERH/HU-UFSCAR

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 01/2015, visando ao
preenchimento de vagas, com lotação no Hospital Escola da Uni-
versidade Federal de São Carlos - HU-UFSCar, conforme a seguir:

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

1.1. MÉDICO - CARDIOLOGIA 5º - Luiz Mário Baptista
Martinelli;

1.2. MÉDICO - RADIOLOGIA E DIAGNÓSTICO POR
IMAGEM 5º - Gilson De Oliveira Brasil; 6º - Gustavo Mattos Tei-
xeira Soares;

1.3 - TÉCNICO EM RADIOLOGIA 14º - Regis Heitor Fer-
rari;

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

2.1. No dia 23/05, das 8h às 18h, conforme agendamento
enviado por e-mail, ao HU-UFSCar, 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.

2.2. No dia 24/05, das 7h às 12h, conforme agendamento, ao
HU-UFSCar, para realização da coleta de sangue, conforme agen-
damento;

2.3. No dia 30/05, das 7h às 12h, ao HU-UFSCar, para
entrega dos resultados e realização do Exame Admissional.

2.4. No dia 01/06, das 08h às 18h, 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 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.

NEWTON LIMA NETO

EDITAL No- 107, DE 10 DE MAIO DE 2016
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 06/2015, 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. ANALISTA ADMINISTRATIVO - ADMINISTRACAO
2º Alessandra Maria Gomes;

1.2. ENGENHEIRO CLÍNICO 2º Renato Da Silva Moura;
1.3. MÉDICO - ANESTESIOLOGIA 8º Rafael Batista Da

Costa Xavier; 9º Yeska Talita Maia Santos Carvalho; 10º Gustavo De
Paula Andriolo; 11º Rogério Guimarães Nápole;

1.4. MÉDICO - CLÍNICA MÉDICA 6º Lucas Vianna Assis;
7º Luiz Eduardo Souza Mendonça; 8º Allyne Fernanda De Paula; 9º
Ana Paula Lindoso Lima; 10º Jordana Eduardo Rezende; 11º Fer-
nanda Braga;

1.5. MÉDICO - CLÍNICA MÉDICA (listagem específica
para pessoas com deficiência) 1º Patricia Parreira Belo;

1.6. TÉCNICO EM ENFERMAGEM 8º Flavia Cristina Fer-
nandes De Faria; 9º Israel Adalberto Severiano; 10º Alexandra Per-
pétua Rodrigues De Oliveira; 11º Rute Dias Fortaleza Costa; 12º Uilia
Terezinha Alves;

1.7. TÉCNICO EM ENFERMAGEM (listagem específica
para negros e pardos) 3º Rejane Pereira Torres Faria;

1.8. TÉCNICO EM ENFERMAGEM (listagem específica
para pessoas com deficiência) 2º Márcia Alves Ribeiro;

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

2.1. No dia 17/05, das 8h às 12h e das 14h às 17h, conforme
agendamento enviado por e-mail, à Divisão de Gestão de Pessoas do
HC-UFG, localizado na Primeira Av. s/n, Setor Leste Universitário,
Goiânia/GO, para apresentação da habilitação específica dos requi-
sitos dos cargos (original e cópia); entrega de currículo, dos do-
cumentos necessários para sua contratação (original e cópia) e com-
provante 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 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 20/05, das 8h às 12h e das 13h às 17h, mediante
prévio agendamento, para realização do Exame Admissional.

2.4. No dia 01/06, das 9h às 12h e das 14h às 18h, à Divisão
de Gestão de Pessoas do HC-UFG, 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.

NEWTON LIMA NETO

EDITAL No- 119, DE 10 DE MAIO DE 2016
CONCURSO PÚBLICO Nº 08/2014 - EBSERH/HULW-UFPB

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 08/2014, 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 candidatos convocados, conforme ordem de
classificação:

1.1. MÉDICO - CLÍNICA MÉDICA 28º Raíssa de Carvalho
Gama Beltrão; 29º Luanna Alves Cordeiro Nogueira; 30º Isabelle
Dias Madruga;

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

2.1. No dia 23/05, das 08h às 12h e das 13 às 16h, à Divisão
de Gestão de Pessoas no Hospital; Campus I, S/N - Cidade Uni-
versitária, João Pessoa/PB, para apresentação da habilitação espe-
cífica dos requisitos dos cargos (original e cópia); entrega de cur-
rículo, 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.

2.2. No dia 24/05, 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 25/05, das 08h às 12h e das 13 às 17h, ao
Serviço de Saúde Ocupacional e Segurança do Trabalho - SOST,
situado no Ambulatório do Hospital, para realização do exame ad-
missional e apresentação do Atestado de Saúde Ocupacional na Di-
visão de Gestão de Pessoas.

2.4. No dia 01/06 das 7h30 às 18h, à Divisão de Gestão de
Pessoas do Hospital, 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.

NEWTON LIMA NETO

EDITAL No- 242, DE 10 DE MAIO DE 2016
CONCURSO PÚBLICO Nº 13/2014 - EBSERH/HU-UFMA

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 Federal do Maranhão - HU-UFMA, conforme a se-
guir:

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

1.1. FISIOTERAPEUTA - RESPIRATÓRIA 2º Patricia Ro-
drigues Ferreira; 3º Carla Adriana Vieira Santos De Oliveira; 4º
Bianca Sousa Lima;

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

2.1. No dia 17/05, das 08:30h às 17:30h, conforme agen-
damento enviado por e-mail, ao Hospital Universitário da Univer-
sidade Federal do Maranhão - Unidade Materno Infantil, 2° Andar,
Sala da Divisão de Gestão de Pessoas, endereço: Rua Silva Jardim,
Nº 215, Centro, São Luís/MA, 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 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.

2.2. No dia 18/05, das 09h às 11hs, conforme agendamento,
ao Serviço de Análises Clínicas do Hospital, endereço: Travessa dos
Currupiras, 47-Centro, para realização da coleta de sangue, conforme
agendamento;

2.2.1. O Teste Visual Ocupacional - TVO será realizado no
dia 18/05, no horário das 14h às 17h, ao Centro de Referência em
Oftalmologia do Hospital, no endereço Rua dos Prazeres, 81-Centro,
por ordem de chegada, apenas aos candidatos que apresentaram a
documentação em conformidade com o edital normativo. Os can-
didatos devem comparecer munidos de documento de identificação
com foto. O TVO deverá ser realizado para todos os cargos, com
exceção do cargo de Médico (todas as especialidades).

2.2.2. A Avaliação Oftalmológica será realizada no dia
18/05, no horário das 14h às 17h, no Centro de Referência em
Oftalmologia do Hospital, no endereço Rua dos Prazeres, 81-Centro,
por ordem de chegada. Os candidatos devem comparecer munidos de
documento de identificação com foto. A Avaliação Oftalmológica
deverá ser realizada para o cargo de Médico (todas as especiali-
dades).

2.3. No dia 23/05, das 08h às 16:30hs, ao Serviço de Saúde
Ocupacional do Hospital, para realização do Exame Admissional.

2.4 No dia 01/06, das 08h às 18hs, ao Auditório Central do
Hospital, localizado na Rua Silva Jardim, nº 215, para conhecimento
dos horários de trabalho; assinatura do contrato de trabalho e 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.

NEWTON LIMA NETO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO No- 53/2016 - UASG 155124

Processo: 23538000848201561 . Objeto: A locação de equipamentos
com fornecimento de reagentes, insumos bem como serviços de as-
sistência técnicas com manutenção preventiva e corretiva dos equi-
pamentos locados e treinamento do pessoal que irá operar o equi-
pamento, visando à realização de exames de hemograma, contagem
de reticulócitos e citologia de líquidos biológicos. Total de Itens
Licitados: 00003. Edital: 11/05/2016 de 08h00 às 11h00 e de 13h às
17h00. Endereço: Avenida Senador Filinto Muller, 355 Vila Ipiranga
- CAMPO GRANDE - MS ou www.comprasgovernamen-
tais.gov.br/edital/155124-05-53-2016. Entrega das Propostas: a partir
de 11/05/2016 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das
Propostas: 25/05/2016 às 09h00 n site www.comprasnet.gov.br.

SANDRA MARIA DA ROCHA SOUZA
Chefe da Unidade de Licitação

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

AVISO DE REVOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO No- 5/2016

Fica revogada a licitação supracitada, referente ao processo
Nº 23477004494201676. Objeto: Contratação de empresa especia-
lizada na prestação de serviços continuados de processamento de
roupas hospitalares com locação de enxoval, envolvendo o proces-
samento de roupas e tecidos em geral em todas as etapas, desde sua
utilização até seu retorno e distribuição em ideais condições de reuso,
sob situações higiênico-sanitárias adequadas, para atender as neces-
sidades do HDT/EBSERH, conforme especificação e condições en-
tabuladas no Termo de Referência.

NADIA ITO
Pregoeira

(SIDEC - 10/05/2016) 155007-26443-2016NE800006

FILIAL HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UFSE

EXTRATO DE CONTRATO No- 11/2016 - UASG 155017

Processo: 23113019744201430. PREGÃO SISPP Nº 71/2015. Con-
tratante: EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS -HOSPITALA-
RES - EBSERH. CNPJ Contratado: 24537805000137. Contratado :
MARCCARY ENGENHARIA LTDA - ME -Objeto: Serviço não
continuado de readequação do Sistema de Proteção Contra Descargas
Atmosféricas (SPDA),para atender às necessidades do Hospital Uni-
versitário de Sergipe/EBSERH. Fundamento Legal: Lei 8.666/93 .
Vigência: 05/05/2016 a 21/10/2016. Valor Total: R$80.910,00. Fonte:
6100150714 - 2016NE800228. Data de Assinatura: 05/05/2016.

(SICON - 10/05/2016) 155017-26443-2016NE800006

paulo.querino
Realce
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