
 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES – EBSERH 

MCO-UFBA – MATERNIDADE CLIMÉRIO DE OLIVEIRA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA  
CONCURSO PÚBLICO 3/2014-EBSERH/MCO-UFBA 

 
EDITAL NO 49, DE 28 DE JANEIRO DE 2015 – RETIFICAÇÃO 

 
O Presidente da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares – EBSERH, no uso de suas 
atribuições legais, torna pública a retificação do resultado final do concurso público homologado 
pelo Edital nº 25 – EBSERH – área assistencial, de 3 de julho de 2014, visando ao preenchimento 
de vagas e formação de cadastro de reserva em empregos da Área Assistencial para nível 
Superior e Médio, com lotação na Maternidade Climério de Oliveira da Universidade Federal da 
Bahia – MCO/UFBA, em cumprimento à determinação judicial nos autos do Agravo de 
Instrumento n. 0066212-47.2014.4.01.0000/DF, conforme a seguir: 

 
1- No emprego Fisioterapeuta Terapia Intensiva Neonatal (código 111), alterar a nota final da 
candidata Fabiana Garcia Costa Nunes (sub judice), inscrição número 95112422, que passa a ser 
a seguinte: nota final na prova objetiva 57 (cinquenta e sete) pontos, pontuação na avaliação de 
títulos e experiência profissional 10,00 (dez) pontos, nota final no concurso 67,00 (sessenta e 
sete) pontos e ordem de classificação da candidata no certame a vaga a que concorre 4ª (quarta) 
posição.  

 
2- O candidato que na forma do Edital nº 25 – EBSERH – área assistencial, de 3 de julho de 
2014, encontravam-se entre a 4ª (quarta) posição e 23ª (vigésima terceira) posição, ficam 
reposicionados da seguinte forma: 4ª (quarta) posição passa para 5ª (quinta) posição, e assim 
sucessivamente, até 23ª (vigésima terceira) posição que passa  para 24ª (vigésima quarta) 
posição. 

 
3- “Vedada à nomeação e posse da agravante na nova classificação enquanto pendente, no 
feito de origem, decisão final favorável transitada em julgado”.  

 
 Permanecem inalteradas as demais condições estabelecidas no Edital nº 25 – EBSERH 
– área assistencial, de 3 de junho de 2014, e publicações anteriores.  

 
 

JEANNE LILIANE MARLENE MICHEL 
Presidente Substituta da EBSERH 

 


