MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES – EBSERH
Maternidade Climério de Oliveira da Universidade Federal da Bahia – MCO/UFBA
CONCURSO PÚBLICO 3/2014-EBSERH/MCO-UFBA
EDITAL NO 40, 2 DE DEZEMBRO DE 2014
RETIFICAÇÃO DO RESULTADO DEFINITIVO DA PROVA OBJETIVA E
CONVOCAÇÃO PARA TÍTULO
O Presidente da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares – EBSERH, no uso de
suas atribuições legais, torna pública a retificação do edital nº 13 – EBSERH, área
assistencial, de 02 de junho 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 processo nº
processo nº 37661-51.2014.4.01.3300, conforme a seguir:
1No emprego de TECNICO EM ENFERMAGEM (código 201), retificação do
resultado definitivo da prova objetiva da candidata Joelma Cristina da Costa
Silva (SUB JUDICE), inscrição número 95101831, que passa a ser a seguinte: nota da
prova de conhecimentos básicos 08 (oito) pontos, pontuação em conhecimentos
específicos 48 (quarenta e oito) pontos, nota final na prova objetiva 56 (cinquenta e
seis) pontos e ordem de classificação da candidata no resultado definitivo da prova
objetiva no certame a vaga a que concorre 20ª (vigésima) posição.
2Os candidatos que na forma do edital nº 13 – EBSERH, área assistencial, de
02 de junho de 2014, encontravam-se entre a 20ª (vigésima) posição e a 606ª
(seiscentésima sexta) posição ficam reposicionados da seguinte forma: 20ª
(vigésima) posição passa para 21ª (vigésima primeira) posição, e assim
sucessivamente, até a 606ª (seiscentésima sexta) posição, que passa para 607ª
(seiscentésima sétima) posição.
3DA CONVOCAÇÃO PARA AVALIAÇÃO CURRICULAR DE TÍTULOS E
EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL
3.1 Convocação no emprego de TECNICO EM ENFERMAGEM (código 201),
candidata Joelma Cristina da Costa Silva (SUB JUDICE), inscrição número
95101831, para a entrega dos “Títulos” e “Experiência Profissional”, em
conformidade com o disposto no subitem 9.1.2 do edital normativo.
3.2
A candidata deverá, às suas expensas, providenciar a documentação
relacionada no item 9 do edital normativo, que deverá enviar, juntamente com o
formulário disponibilizado no endereço eletrônico www.iades.com.br, devidamente
preenchido no período de 2 a 5 de dezembro de 2014, via SEDEX para a caixa postal
nº 8642, CEP: 70.312- 970, Brasília – DF, com o título “AVALIAÇÃO CURRICULAR
DE TÍTULOS E EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL – MCO/UFBA (SUB JUDICE)”.

3.3. A candidata deverá entregar em 2 (duas) vias, devidamente preenchido e
assinado, o formulário disponibilizado pelo IADES, no qual indicará os títulos
apresentados. Juntamente com esse formulário, a candidata deverá apresentar 1
(uma) cópia, autenticada em cartório, de cada título declarado. As cópias
apresentadas não serão devolvidas em hipótese alguma, tampouco serão recebidos
documentos originais.

3Permanecem inalteradas as demais condições estabelecidas no edital nº 13 –
EBSERH, área assistencial, de 02 de junho de 2014, e publicações anteriores.
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