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EDITAL No 36, DE 18 DE SETEMBRO DE 2014 – RESULTADO FINAL - 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 24 – EBSERH – área médica, 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 no Hospital Universitário Professor Edgard Santos da 
Universidade Federal da Bahia, em cumprimento à determinação judicial nos autos do processo 
nº 9039-47.2014.4.4.01.3304, conforme a seguir: 
 
1- No emprego Médico – Radiologia e Diagnóstico por Imagem (código 869), alterar a 

nota final do candidato SAMUEL ALVES DE SANTANA FILHO (SUB JUDICE), inscrição 

número 97101295, que passa a ser a seguinte: nota final na prova objetiva, 54 (cinquenta e 

quatro) pontos, pontuação na avaliação de títulos e experiência profissional 5 (cinco) pontos, 

nota final no concurso 59 (cinquenta e nove) pontos e ordem de classificação da candidata no 

certame a vaga a que concorre 13ª (décima terceira) posição.  

 

2- Os candidatos que na forma do edital nº 24 – EBSERH – área médica, de 3 de julho 

de 2014, encontravam-se entre 13ª (décima terceira) posição e a 18ª (décima oitava) posição 

ficam reposicionados da seguinte forma: 13ª (décima terceira) posição passa para 14ª 

(décima quarta) posição, e assim sucessivamente, até a 18ª (décima oitava) posição, que 

passa  para 19ª (décima nona) posição.  

 

3- Permanecem inalteradas as demais condições estabelecidas no edital nº 24 – 

EBSERH – área médica, de 3 de julho de 2014, e publicações anteriores.  

 

 

 

JOSÉ RUBENS REBELATTO 

 Presidente 

 

 


