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2.1.2. Deverá ser entregue declaração de ACEITE quanto a sua contratação com
lotação no HUGV-UFAM.

2.2. No dia 25/07, das 6h30 às 8h30, conforme agendamento, ao Laboratório
de Análises Clínicas do HUGV, para realização da Coleta de Sangue.

2.3. No dia 29/07, das 9h às 12h, ao Serviço de Saúde Ocupacional e Segurança
do Trabalho do HUGV (3º andar), para realização do Exame Admissional.

2.4. No dia 30/07, das 9h às 12h, ao Hospital Universitário Getúlio Vargas, para
apresentação do Atestado de Saúde Ocupacional - ASO.

2.5. No dia 01/08, das 8 às 17h, ao Auditório do Hospital Universitário Getúlio
Vargas (9º andar), 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 desistência do candidato nesta convocação implicará na permanência, na
mesma classificação, no cadastro reserva do concurso nº 01/2016 Complexo Hospitalar da
Universidade Federal do Pará - CHU-UFPA.

OSWALDO DE JESUS FERREIRA

EDITAL Nº 123, DE 27 DE JUNHO DE 2019
CONCURSO PÚBLICO Nº 3/2016 - EBSERH/HUGG-UNIRIO

CONVOCAÇÃO DE CANDIDATAS

O Presidente da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares - EBSERH, no uso
de suas atribuições legais, torna pública a convocação dos aprovados no Concurso Público
nº 3/2016, visando ao preenchimento de vagas, com lotação no Hospital Universitário
Gaffrée e Guinle da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro - HUGG-Unirio,
conforme a seguir:

1. Relação de candidatos convocados, conforme ordem de classificação:
1.1. ADVOGADO 5º Vanessa Oliveira de Queiroz; 6º Priscila Rodrigues Ghedini;

7º Juliana Viana Rezende; 8º Ana Beatriz Fucks Anderson;
2. As candidatas relacionadas neste edital deverão comparecer:
2.1. No dia 22/07, das 7h30 às 12h ou das 13h30 às 17h, conforme

agendamento prévio, ao HUGG-UNIRIO, localizado na Rua Mariz e Barros, 775, Tijuca - Rio
de Janeiro, Prédio da Direção, 2º andar, Divisão de Gestão de Pessoas, 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 cadastrais; impressão da consulta de
situação regular dos dados de qualificação cadastral on-line do E-Social feita no site:
http://portal.esocial.gov.br/institucional/consulta-qualificacao-cadastral

2.1.1. A apresentação dos documentos poderá ser efetuada por procuração
registrada em cartório.

2.1.2. O cadastro deverá, obrigatoriamente, ser preenchido pelo site:
cadastro.ebserh.gov.br

2.2. No dia 25/07, às 7h, conforme agendamento no ato da entrega de
documentos, ao HUGG-UNIRIO, para realização da coleta de sangue. (Jejum de 8 horas)

2.3. No dia 29/07, conforme agendamento que será informado no dia da
entrega da documentação, ao HUGG-UNIRIO, para realização do Exame Admissional.

2.4. No dia 01/08, a partir das 8h, ao Anfiteatro Geral do HUGG-UNIRIO, 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 definidos ou a não
apresentação de qualquer um dos documentos exigidos para a contratação implicará na
exclusão da candidata do presente concurso público.

OSWALDO DE JESUS FERREIRA

EDITAL Nº 154, DE 27 DE JUNHO DE 2019
CONCURSO PÚBLICO Nº 2/2016 - EBSERH/HUAC-UFCG

CONVOCAÇÃO DE CANDIDATOS

O Presidente da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares - EBSERH, no uso
de suas atribuições legais, torna pública a convocação dos aprovados no Concurso Público
nº 2/2016, visando ao preenchimento de vagas, com lotação no Hospital Universitário
Alcides Carneiro da Universidade Federal de Campina Grande - HUAC-UFCG, conforme a
seguir:

1. Relação de candidatos convocados, conforme ordem de classificação:
1.1. ADVOGADO 2º Hantony Cassio Ferreira Da Costa; 3º Romulo Cruz Britto

Lyra; 4º Marcelo De Araujo Freire
2. Os candidatos relacionados neste edital deverão comparecer:
2.1. No dia 22/07/2019, das 8h às 11h e das 14h às 17h, à Divisão de Gestão

de Pessoas do HUAC - UFCG, localizada na rua Dr. Carlos Chagas S/N, São José, 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 do Cadastroweb, de dados
cadastrais; impressão da consulta de situação regular dos dados de qualificação cadastral
on-line do E-Social feita no site: http://portal.esocial.gov.br/institucional/consulta-
qualificacao-cadastral.

2.1.1. A apresentação dos documentos poderá ser efetuada por procuração
registrada em cartório.

2.2. No dia 25/07, das 7h às 9h, conforme agendamento, ao Laboratório de
Análises Clínicas do HUAC - UFCG, para realização da Coleta de Sangue e Exames
Laboratoriais.

2.3. No dia 29/07, das 8h às 12h e das 13h às 17h, conforme agendamento, ao
Serviço de Saúde Ocupacional e Segurança do Trabalho - SOST, localizado no Pronto
Atendimento do Hospital, para realização do Exame Admissional e entrega da cópia da
Carteira de Vacinação.

2.4. No dia 01/08 das 8h às 12h, ao Auditório Evaldo Lopes - HUAC, 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 definidos ou a não
apresentação de qualquer um dos documentos exigidos para a contratação implicará na
exclusão do candidato do presente concurso público.

OSWALDO DE JESUS FERREIRA

EDITAL Nº 121, DE 27 DE JUNHO DE 2019
CONCURSO PÚBLICO Nº 6/2016 - EBSERH/HU-UFSC

CONVOCAÇÃO DE CANDIDATOS

O Presidente da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares - EBSERH, no uso
de suas atribuições legais, torna pública a convocação dos aprovados no Concurso Público
nº 06/2016, visando ao preenchimento de vagas, com lotação no Hospital Universitário da
Universidade Federal de Santa Catarina - HU-UFSC, conforme a seguir:

1. Relação de candidatos convocados, conforme ordem de classificação:
1.1. ADVOGADO 3º Laila Mariana Paulena Macedo; 4º Alysson Rocha; 5º Aldo

Ferreira Lopes de Andrade Junior;
2. Os candidatos relacionados neste edital deverão comparecer:
2.1. No dia 22/07, das 8h às 12:00 e das 13:00 às 16:00 hs, ao Prédio do Núcleo

de Capacitação do Hospital Universitário Polydoro Ernani de São Thiago - Campus
Universitário, Rua Maria Flora Pausewang, s/n, Bairro Trindade - Florianópolis -SC, 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 do Cadastroweb, de dados
cadastrais; impressão da consulta de situação regular dos dados de qualificação cadastral
on-line do E-Social feita no site: http://portal.esocial.gov.br/institucional/consulta-
qualificacao-cadastral.

2.1.1. A apresentação dos documentos poderá ser efetuada por procuração
registrada em cartório.

2.1.2. O cadastro deverá, obrigatoriamente, ser preenchido pelo site:
cadastro.ebserh.gov.br.

2.2. No dia 25/07, das 7h às 12h, conforme agendamento, à Divisão de Análises
Clínicas, térreo do Hospital, para realização da Coleta de Sangue.

2.3. No dia 29/07, conforme agendamento, ao Consultório 13 - Andar Térreo do
Prédio do Núcleo de Capacitação do Hospital, para realização do Exame Admissional
munidos de seu cartão de vacina (original e cópia).

2.4. No dia 01/08, ao Hospital, 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 definidos ou a não
apresentação de qualquer um dos documentos exigidos para a contratação implicará na
exclusão do candidato do presente concurso público.

OSWALDO DE JESUS FERREIRA

EDITAL Nº 101, DE 27 DE JUNHO DE 2019
CONCURSO PÚBLICO Nº 7/2016 - EBSERH/HUAP-UFF

CONVOCAÇÃO DE CANDIDATOS

O Presidente da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares - EBSERH, no uso
de suas atribuições legais, torna pública a convocação dos aprovados Concurso Público nº
7/2016, visando ao preenchimento de vagas, com lotação no Hospital Universitário Onofre
Lopes da Universidade Federal do Rio Grande do Norte - HUOL-UFRN, conforme a
seguir:

1. Relação de candidatos convocados, conforme ordem de classificação:
1.1. ADVOGADO 4º NATALIA CLICIA MACIEL FIORE CORREIA; 5º RODRIGO

ESTEVES DA SILVA; 6º ANA CAROLINA DE ARAUJO MEDEIROS;
2. Os candidatos relacionados neste edital deverão comparecer:
1.1 No dia 22/07, das 08h às 12h e de 14h às 17h, no endereço: Hospital

Universitário Onofre Lopes, Av. Nilo Peçanha, nº 620, Unidade de Administração de
Pessoal, 1º andar do prédio administrativo - Petrópolis/Natal - RN, para apresentação da
habilitação específica dos requisitos dos cargos (original/cópia), entrega de currículo, dos
documentos necessários para sua contratação (original e cópia) e comprovante de
preenchimento do formulário online de dados cadastrais do CadastroWeb; impressão da
consulta de situação regular dos dados de qualificação cadastral on-line do E-Social feita no
site: http://portal.esocial.gov.br/institucional/consulta-qualificacao-cadastral.

1.1.1. A apresentação dos documentos poderá ser efetuada por procuração
registrada em cartório.

2.1.2. Deverá ser entregue declaração de ACEITE quanto a sua contratação com
lotação no HUOL-UFRN.

1.2. No dia 25/07, das 6h30min às 10h30min, no endereço: Hospital
Universitário Onofre Lopes, Av. Nilo Peçanha, nº 620, 1º subsolo do prédio do Ambulatório
- Petrópolis/Natal - RN, para realização da coleta de sangue, conforme agendamento. O(a)
candidato(a) deverá estar em jejum com original e cópia do RG e do comprovante de
residência.

1.3. No dia 29/07, das 08h às 12h e 14h às 17h, no endereço: Hospital
Universitário Onofre Lopes, Av. Nilo Peçanha, nº 620, Serviço de Saúde Ocupacional e
Segurança do Trabalho, 1º andar do prédio administrativo - Petrópolis/Natal - RN, para
realização do Exame Admissional, munido de seu CARTÃO DE VACINA (original e cópia).

1.4. No dia 01/08/2019, das 9h às 17h, no endereço: Hospital Universitário
Onofre Lopes, Av. Nilo Peçanha, nº 620, Sala de Reuniões da Superintendência, 2º andar do
prédio administrativo - Petrópolis/Natal - RN, para conhecimento dos horários de trabalho;
assinatura de contrato de trabalho e da Carteira de Trabalho e Previdência Social; e
atividades de integração.

3. A desistência do candidato nesta convocação implicará na permanência, na
mesma classificação, no cadastro reserva do concurso nº 07/2016 do - HUAP - UF F.

OSWALDO DE JESUS FERREIRA

EDITAL Nº 158, DE 27 DE JUNHO DE 2019
CONCURSO PÚBLICO Nº 2/2016 - EBSERH/HUAC-UFCG

CONVOCAÇÃO DE CANDIDATOS

O Presidente da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares - EBSERH, no uso
de suas atribuições legais, torna pública a convocação dos aprovados no Concurso Público
nº 2/2016, visando ao preenchimento de vagas, com lotação no Hospital Universitário
Alcides Carneiro da Universidade Federal de Campina Grande - HUAC-UFCG, conforme a
seguir:

1. Relação de candidatos convocados, conforme ordem de classificação:
1.1. MÉDICO - NEUROCIRURGIA 2º Valber Thadeu Do Vale Vitorino; 3º Juliete

Melo Diniz; 4º Daniel De Araujo Paz;
2. Os candidatos relacionados neste edital deverão comparecer:
2.1. No dia 16/07/2019, das 8h às 11h e das 14h às 17h, à Divisão de Gestão

de Pessoas do HUAC - UFCG, localizada na rua Dr. Carlos Chagas S/N, São José, 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 do Cadastroweb, de dados
cadastrais; impressão da consulta de situação regular dos dados de qualificação cadastral
on-line do E-Social feita no site: http://portal.esocial.gov.br/institucional/consulta-
qualificacao-cadastral.

2.1.1. A apresentação dos documentos poderá ser efetuada por procuração
registrada em cartório.

2.1.2 O cadastro deverá, obrigatoriamente, ser preenchido pelo site:
cadastro.ebserh.gov.br

2.2. Entre os dias 17 e 18/07/2019, das 7h às 9h, conforme agendamento, ao
Laboratório de Análises Clínicas do HUAC - UFCG, para realização da Coleta de Sangue e
Exames Laboratoriais.

2.3. Entre os dias 22 e 23/07/2019, das 8h às 12h e das 13h às 17h, conforme
agendamento, ao Serviço de Saúde Ocupacional e Segurança do Trabalho - SOST, localizado
no Pronto Atendimento do Hospital, para realização do Exame Admissional e entrega da
cópia da Carteira de Vacinação.

2.4. No dia 01/08 das 8h às 12h, ao Auditório Evaldo Lopes - HUAC, 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 definidos ou a não
apresentação de qualquer um dos documentos exigidos para a contratação implicará na
exclusão do candidato do presente concurso público.

OSWALDO DE JESUS FERREIRA

EDITAL Nº 242, DE 27 DE JUNHO DE 2019
CONCURSO PÚBLICO Nº 1/2018 - EBSERH/HC-UFG

CONVOCAÇÃO DE CANDIDATOS

O Presidente da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares - EBSERH, no uso
de suas atribuições legais, torna pública a convocação dos aprovados no Concurso Público
nº 001/2018, visando ao preenchimento de vagas, com lotação no HC-UFG - Hospital das
Clínicas da Universidade Federal de Goiás, conforme a seguir:

1. Relação de candidatos convocados, conforme ordem de classificação:
1.1. ANALISTA ADMINISTRATIVO/ADMINISTRAÇÃO (Lista específica Negros e

Pardos PNP): 1º Weslley Barbosa Umbelino
2. Os(as) candidatos relacionados(as) neste edital deverão comparecer:
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