
EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES 

HOSPITAL DE CLÍNICAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIÃNGULO MINEIRO 

CONCURSO PÚBLICO 3/2013 – EBSERH/HC-UFTM 

 

 

EDITAL No 15 DE 23 DE JANEIRO DE 2014  

CONVOCAÇÃO PARA PERÍCIA MÉDICA 

 

O Presidente da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares – EBSERH, no uso de suas atribuições legais, e em conformidade com o item 8 do 

Edital Normativo Nº 4, de 11 de setembro de 2013, torna público a convocação para a perícia médica do concurso público para a contratação do 

quadro de pessoal visando ao preenchimento de vagas e formação de cadastro de reserva em empregos da Área Administrativa, com lotação no 

Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Triângulo Mineiro – HC-UFTM, conforme a seguir. 

 

1.DA CONVOCAÇÃO PARA PERÍCIA MÉDICA 

1.1. Os candidatos indicados no quadro abaixo, estão convocados para perícia médica (conforme estabelecido no subitem 5.7 do Edital Normativo) a 

ser realizada no dia 28 de janeiro de 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2 Será excluído da lista específica para pessoas com deficiência o candidato que não tiver configurada a deficiência (declarado não portador de 

deficiência pela junta médica encarregada da realização da perícia), será também excluído do Concurso Público o candidato cuja deficiência for 

constatada incompatível com o emprego pleiteado.  

1.3 O não comparecimento ou a reprovação na perícia médica acarretará a perda do direito às vagas reservadas às pessoas com deficiência.  

1.4 O candidato  comparecer na data local e horário estabelecido munido de documento de identidade original e de laudo médico original ou cópia 

autenticada expedido no prazo máximo de 12 (doze) meses da data do término das inscrições, atestando a espécie e o grau de deficiência, com 

expressa referência ao código correspondente da Classificação Internacional de Doença – CID, bem como a provável causa da deficiência; 

1.5 A perícia Médica será realizada na CAC-IADES-Uberaba, localizada na Yesbras - Escolas do Brasil, no seguinte endereço: Rua Martim 

Francisco, 99, Bairro Estados Unidos (próximo ao Grupo Brasil), Uberaba/MG, no horário indicado no subitem 1.1 deste Edital. 

 

 

 

 

JOSÉ RUBENS REBELATO 

Presidente da EBSERH 

Código 
Emprego Inscrição Candidato 

Data da 
Pericia 
Médica  Horário 

Advogado 

126 49106166 RUBENS TOME FERREIRA 28/jan 14:00 

Psicólogo - Área Organizacional 

135 49105077 LUCAS FELIX DE OLIVEIRA 28/jan 14:15 

  Assistente Administrativo 

208 49105550 HERCULANO VINICIUS CARDOSO PEREIRA 28/jan 14:30 

208 49107071 ELISAMAR CRISTINA PEREIRA CAETANO 28/jan 14:45 


