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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES 

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS EFETIVAS E FORMAÇÃO DE CADASTRO RESERVA 
CONCURSO PÚBLICO 01/2019 – EBSERH/NACIONAL 

 

EDITAL Nº 40 – EBSERH – ÁREA ADMINISTRATIVA, DE 25 DE MARÇO DE 2020 

 

O PRESIDENTE DA EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES – EBSERH, no uso de suas 

atribuições legais, em virtude de cumprimento de decisão judicial proferida nos autos do Processo nº  

1015357-22.2020.4.01.3400 torna pública a convocação do candidato EDMAR DA SILVA BARROS 

(inscrição nº 4476810-9). 

         

1. Para a PROVA DE TÍTULOS, nos termos do item 9.2 do Edital Normativo 04/2019 da Área 

Administrativa 

 

1.1 O candidato convocado para a Prova de Títulos, a partir do dia 26/03/2020 até o dia 28/03/2020, 

observando o horário oficial de Brasília/DF, deverá: 

 

a) ler atentamente o item 9.2 do Edital – DA PROVA DE TÍTULOS (Avaliação de Títulos e de Experiência 

Profissional) com antecedência de enviar os documentos; 

b) acessar o link http://fs11.ibfc.org.br/ 

c) inserir o número de inscrição e CPF para acessar o formulário; 

d) preencher correta e completamente os dados no formulário; 

e) após o preenchimento do formulário, anexar as imagens dos documentos correspondentes para 

análise com a extensão JPEG ou PNG com o tamanho máximo de 2 MB (megabytes) por imagem. 

 

2.  Para a realização do PROCEDIMENTO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO DOS CANDIDATOS NEGROS 

 

2.1  O candidato convocado para o Procedimento de Heteroidentificação (Negros) deverá até às 15h do 

dia 27/03/2020, observado o horário oficial de Brasília/DF, enviar eletronicamente ao IBFC as fotos, 

documento e vídeo para análise. Para tanto, o candidato deverá: 

 

a) ler atentamente o do Edital nº 38 – Convocação para o Procedimento de Heteroidentificação (Negros) 

- Novo Método, para demais informações acerca do novo método; 

b) acessar o link de “Procedimento de Heteroidentificação” disponível no site do IBFC - www.ibfc.org.br, 

http://fs11.ibfc.org.br/
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Concurso – EBSERH –Nacional, na aba “Editais e Publicações Oficiais”; 

c) inserir o número de inscrição e CPF para acessar o formulário; 

d) anexar a imagem do documento de identidade; 

e) anexar 1 (uma) foto colorida de frente (com o fundo branco); 

f) anexar 1 (uma) foto colorida de perfil (com o fundo branco); 

g) anexar 1 (um) vídeo de no máximo 20 (vinte) segundos; o(a) candidato(a) deverá dizer o seu nome, o 

cargo a que concorre e os seguintes dizeres: “declaro que sou negro, da cor preta ou parda”. 

h) anexar a autodeclaração preenchida e assinada, conforme consta no Anexo Único deste edital 

 

 

OSWALDO DE JESUS FERREIRA 

Presidente 

 


