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EDITAL No 8, DE 5 DE MARÇO DE 2013 – RETIFICAÇÃO DA CONVOCAÇÃO
CONCURSO	PÚBLICO	1/2012 – EBSERH/SEDEO Presidente da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares – EBSERH, no uso de suas atribuições legais, torna pública aretificação da convocação dos aprovados no concurso público homologado pelo Edital nº 7/2013, publicado em 5 de março de2013, visando ao preenchimento de vagas, com lotação na sua sede em Brasília/DF, conforme a seguir.1 Alterar a redação dos convocados para o emprego 102 – Analista Administrativo (listagem específica para pessoas com

deficiência), que passa a ser a seguinte: 40133773, MIRIAN ALEXANDRA RODRIGUES CHUEIRI, 62.00, 2.80, 64.80, 1;40112466, SUZANA BARRETTO PEREIRA PINON, 60.00 0.00. 60.00, 2.2 O candidato 40135480, JONATHAN RODRIGUES MOURA, passa a fazer parte do cadastro de reserva.3 Alterar a redação do texto Item 3, do edital de convocação nº 7, que passa ser a seguinte:
3 Os candidatos relacionados neste edital deverão comparecer:
3.1 No dia 06/03/2013, das 9:00 às 17:00 horas, no endereço: Setor Comercial Sul – SCS, quadra 9, lote ‘C’, Edifício ParqueCidade Corporate, 3º andar, sala 1, para:a) Apresentação e entrega dos documentos exigidos no Anexo II do Edital regulador do Concurso, (original e cópia)b) Agendamento e encaminhamento para a realização do exame pré-admissional.c) A apresentação dos documentos poderá ser efetuada por procuração.
3.2 No período de 08 a 09/03/2013 comparecer para o exame pré- admissional, conforme agendamento efetivado no dia06/03/2013, no endereço supracitado.
3.3 Nos dias 08 e 09/03/2013, das 09:00 às 12:00 e das 13:00 às 17:00 horas, o candidato ou seu procurador, deverácomparecer no endereço citado no item 3 , para apresentação do Atestado de Saúde Ocupacional – ASO e dos documentosnecessários para sua contratação, relacionados no endereço eletrônico da EBSERH: www.ebserh.mec.gov.br.
3.4 Dia 11/03/2013, às 9:00 horas, comparecer no endereço citado no item 3 para assinatura do Contrato de Trabalho,entrega da Carteira Profissional e início das atividades.
3.5 O não comparecimento do candidato nas datas acima definidas caracterizará sua exclusão em caráter irrevogável eirretratável do concurso público.
3.6 A não apresentação de qualquer dos documentos exigidos para a contratação implicará na sua exclusão em caráterirrevogável e irretratável do concurso público.
3.7 A data da contratação marcada para o dia 11/03/2013 não será prorrogada.
4 Convocar o candidato 40114067, DENIS FERREIRA DOS SANTOS, 72.00, 0.00, 72.00, 15., do cargo 102 – AnalistaAdministrativo (qualquer nível superior).
5 Retificar o nome do Presidente da EBSERH, para JOSÉ RUBENS REBELATTO.
6 Permanecem inalteradas as demais datas, horários e condições estabelecidas no edital de convocação e suas publicaçõesanteriores.

JOSÉ RUBENS REBELATTO
Presidente da EBSERH


