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EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS
HOSPITALARES
EDITAL Nº 78, DE 30 DE OUTUBRO DE 2018
RETIFICAÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 1/2018 EBSERH/CHC-UFPR (HC) - HOSPITAL DE CLÍNICAS DA
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ
O Presidente da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares
- EBSERH, no uso de suas atribuições legais, torna pública a
retificação do item 2.4 do Edital de Convocação Nº 77, de 29 de
outubro de 2018 conforme a seguir especificado, permanecendo
inalterados os demais itens e subitens:
Onde se lê:
2.4. No dia 05/11/2018, às 8h30min, na Sala 1 da Divisão de
Gestão de Pessoas - DivGP/CHC à Rua Agostinho Leão Júnior, 190,
Curitiba-Paraná para conhecimento dos horários de trabalho;
assinatura do contrato de trabalho e entrega da Carteira de Trabalho e
Previdência Social; e atividades de integração.
Leia-se:
2.4. No dia 06/11/2018, às 8h30min, na Sala 1 da Divisão de
Gestão de Pessoas - DivGP/CHC à Rua Agostinho Leão Júnior, 190,
Curitiba-Paraná para conhecimento dos horários de trabalho;
assinatura do contrato de trabalho e entrega da Carteira de Trabalho e
Previdência Social; e atividades de integração.
ARNALDO CORREIA DE MEDEIROS
Em exercício
EDITAL Nº 79, DE 30 DE OUTUBRO DE 2018
CONCURSO PÚBLICO Nº 1/2018 - EBSERH/HUGD-UFGD
HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE
FEDERAL DA GRANDE DOURADOS
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 HUGD-UFGD - Hospital
Universitário da Universidade Federal da Grande Dourados, conforme
a seguir:
1. Relação de candidatos convocados, conforme ordem de
classificação:
1.1. MÉDICO / ANESTESIOLOGIA - Ampla: 2º BRENO
MORENO ALENCAR ARRAIS
1.2. MÉDICO / DIAGNÓSTICO POR IMAGEM ULTRASSONOGRAFIA GERAL - Ampla: 2º ANDRE LUIZ
PEGORARE
1.3. MÉDICO / PSIQUIATRIA - Ampla: 2º ANDERSON
RAVY STOLF
2. Os(as) candidatos relacionados(as) neste edital deverão
comparecer:
2.1 No dia 05/11/2018, das 08 às 11 hs, conforme
agendamento enviado por e-mail ao seguinte endereço: Sala da
Unidade de Administração de Pessoal - Rua Ivo Alves da Rocha,
5658, Altos do Indaiá. , 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-qualificacaocadastral.
2.1.1 O 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 05/11/2018, das 08h às 11h, ao Laboratório de
Análises Clínicas, situado no Ambulatório do Hospital, para
realização da Coleta de Sangue.
2.3. No dia 06/11/2018, as 11h, ao Serviço de Saúde
Ocupacional e Segurança do Trabalho - SOST, situado Rua Ivo Alves
da Rocha, 5658, Altos do Indaiá, para apresentação do Atestado de
Saúde Ocupacional - ASO.
2.4. No dia 06/11/2018, às 13hs 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.
ARNALDO CORREIA DE MEDEIROS
EDITAL Nº 80, DE 30 DE OUTUBRO DE 2018
CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2018 - EBSERH/MCO-UFBA
MATERNIDADE CLIMÉRIO DE OLIVEIRA DA
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
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 MCO-UFBA Maternidade Climério de Oliveira da Universidade Federal da Bahia,
conforme a seguir:

1. Relação de candidatos convocados, conforme ordem de
classificação:
1.1. MÉDICO / MEDICINA FETAL - Ampla: 1º
LEONARDO DA ROCHA SANTOS
2. Os(as) candidatos relacionados(as) neste edital deverão
comparecer:
2.1 No dia 01/11/2018, das 08h às 10h, conforme
agendamento enviado por e-mail ao seguinte endereço: Rua do
Limoeiro, 137 - Nazaré, Salvador/BA, 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 online
do
E-Social
feita
no
site:
http://portal.esocial.gov.br/institucional/consulta-qualificacaocadastral.
2.1.1 O 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 05/11/2018, das 07h às 10h, ao Laboratório de
Análises Clínicas, situado no Ambulatório do Hospital, para
realização da Coleta de Sangue.
2.3. No dia 05/11/2018, das 7h às 10h ao Serviço de Saúde
Ocupacional e Segurança do Trabalho - SOST, situado no Rua do
Limoeiro, 137 - Nazaré, Salvador/BA, realização do Exame
Admissional.
2.4. No dia 06/11/2018, das 8h às 12h e das 13h às 17h, à
Maternidade Climério de Oliveira, 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.
ARNALDO CORREIA DE MEDEIROS
EDITAL Nº 126, DE 30 DE OUTUBRO DE 2018
CONCURSO PÚBLICO Nº 5/2016-EBSERH/ HUJB-UFCG
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 5/2016,
visando ao preenchimento de vagas, com lotação no Hospital
Universitário Júlio Bandeira da Universidade Federal de Campina
Grande - conforme a seguir:
1. Relação de candidatos convocados, conforme ordem de
classificação:
1.1. ASSISTENTE SOCIAL (listagem específica para negros
e pardos) 1º Patricia Cavalcante Da Silva;
2. Os candidatos relacionados neste edital deverão
comparecer:
2.1. No dia 05/11, das 8h às 12h e das 14h às 18h, mediante
ordem de chegada, ao HUJB-UFCG, localizado na Av. José
Rodrigues Alves, 305 - Edmilson Cavalcante/Cajazeiras - PB, 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-qualificacaocadastral.
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 05/11, das 8h às 10h, conforme ordem de
chegada, ao HUJB-UFCG, para realização da coleta de sangue.
2.3. No dia 05/11, das 14h às 18h, ao HUJB-UFCG, para
realização do Exame Admissional.
2.4. No dia 06/11, das 8h às 17h, ao HUJB-UFCG, 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
definidos ou a não apresentação de qualquer um dos documentos
exigidos para a contratação implicará na exclusão da candidata do
presente concurso público.
ARNALDO CORREIA DE MEDEIROS
EDITAL Nº 139, DE 30 DE OUTUBRO DE 2018
CONCURSO PÚBLICO Nº 06/2016-EBSERH/HUAC-UFCG
CONVOCAÇÃO DE CANDIDATO
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 02/2016
do HUAC-UFCG - Hospital Universitário Alcides Carneiro (Campina
Grande / PB) - HUAC - UFCG, visando ao preenchimento de vagas
excepcionalmente no Hospital Universitário Lauro Wanderley da
Universidade Federal da Paraíba - HULW-UFPB, conforme a
seguir:
1. Relação de candidatos convocados, conforme ordem de
classificação:
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Nº 210, quarta-feira, 31 de outubro de 2018
1.1.MÉDICO - ANESTESIOLOGIA 12º Vanessa Franca De
Sousa; 13° Rafaela Wanderley Araujo;
2. Os candidatos relacionados neste edital deverão
comparecer:
2.1. No dia 01/11, das 9h às 16h, conforme agendamento
enviado por e-mail, ao hospital, 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 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-qualificacaocadastral.
2.1.1. A apresentação dos documentos poderá ser efetuada
por procuração registrada em cartório.
2.1.1. Deverá ser entregue declaração de ACEITE quanto a
sua contratação com lotação no HULW-UFPB.
2.2. No dia 05/11, das 7:30h às 9h no Laboratório de
Análises Clínicas, situado no Ambulatório do Hospital Universitário
Lauro Wanderley da Universidade Federal da Paraíba HULW/UFPB, - sito a Campus I, S/N - Cidade Universitária - João
Pessoa-PB, para realização da Coleta de Sangue.
2.3. No dia 06/11 das 8h às 12h, no Serviço de Saúde
Ocupacional e Segurança do Trabalho - SOST, situado no
Ambulatório do Hospital Universitário Lauro Wanderley da
Universidade Federal da Paraíba - HULW/UFPB, - sito a Campus I,
S/N - Cidade Universitária - João Pessoa-PB para realização do
Exame Admissional e apresentação do Atestado de Saúde
Ocupacional na Divisão de Gestão de Pessoas também localizado no
HULW/UFPB.
2.4. No dia 06/11, das 8h às 17h, na Divisão de Gestão de
Pessoas do Hospital Universitário Lauro Wanderley da Universidade
Federal da Paraíba - HULW/UFPB, - sito a Campus I, S/N - Cidade
Universitária - João Pessoa-PB, para leitura e conferência do contrato
de trabalho, escolha dos horários de trabalho, se for o caso, assinatura
do Contrato de Trabalho e atividades de Integração.
3. A desistência dos candidatos nesta convocação implicará
na permanência, na mesma classificação, no cadastro reserva do
concurso nº 02/2016, Hospital Universitário Alcides Carneiro
(Campina Grande / PB) - HUAC - UFCG.
ARNALDO CORREIA DE MEDEIROS
EDITAL Nº 140, DE 30 DE OUTUBRO DE 2018
CONCURSO PÚBLICO Nº 2/2016 - EBSERH/HUAC-UFCG
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 02/2016, visando ao preenchimento de vagas, com
lotação no UFCG - HUAC - Hospital Universitário Alcides
Carneiro (Campina Grande / PB) - HUAC - UFCG, conforme a
seguir:
1. Relação de candidatos convocados, conforme ordem de
classificação:
1.1. MÉDICO - CIRURGIA PEDIÁTRICA 3º Ewerton
Franco De Souza;
1.2. MÉDICO - MASTOLOGIA 2º Fátima Cristina
Santos;
2. Os candidatos relacionados neste edital deverão
comparecer:
2.1. No dia 01/11, das 14h às 17h, à Divisão de Gestão
de Pessoas do HUAC - UFCG, localizado 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 ESocial
feita
no
site:
http://portal.esocial.gov.br/institucional/consulta-qualificacaocadastral.
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 05/11, 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 06/11, das 8h às 12h, 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 06/11, das 14h às 18h, no Auditório Dr.
Evaldo Lopes do 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.
ARNALDO CORREIA DE MEDEIROS
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