
Prezado(a) Candidato (a) 

 

 

Foi disponibilizado a partir do dia 30
consulta das informações referentes 
Provas do Concurso – EBSERH 
 

Para as devidas e corretas verificações solicitamos ao candidato 

 

1) Inicialmente, CERTIFIQUE
a) Atenção, estamos em andamento 

inscrição  tem início com a numeração 
b) Não será permitida

concurso para outro.

 

2)  Identifique em seu comprovante de paga
são absolutamente necessárias para a agilidade e sucesso na consulta.
localizado o Edital correspondente a sua inscrição,

 

Atenção aos Editais existentes

� Edital nº 04 
� Edital nº 03 
� Edital nº 02 

 

3)  Click no Edital escolhido, e uma
para consulta: 

•  Local, data e horário das provas

� Consulta permitida por meio dos números de inscrição ou CPF. 
� Ao lado do nome constará a informação “CONSULTAR”, que ao

disponibilizará o seu Local, 

•   Edital convocação provas objetivas
� Leitura importante.

 

4) Caso o candidato não consiga visualizar o 
www.ibfc.org.br, dentro do período fixado, deverá entrar em contato com o Serviço de Atendimento 
ao Candidato – SAC, pelo telefone (11) 4788

 
 

Atenciosamente 

 

 

Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação 

a partir do dia 30 de setembro de 2013, através do site 
referentes à data, local e horário das provas e o Edital de Convocação para as 

EBSERH - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES 

verificações solicitamos ao candidato que: 

ERTIFIQUE-SE que a sua inscrição foi efetivada para HUB
stamos em andamento com o Concurso similar HUUFMA 

tem início com a numeração “5”, “6” ou “7”; 
Não será permitida, sob nenhuma hipótese, alteração ou a transferência
concurso para outro. 

dentifique em seu comprovante de pagamento o Concurso e o nome do 
são absolutamente necessárias para a agilidade e sucesso na consulta.
localizado o Edital correspondente a sua inscrição, é necessária a identificação do Emprego

existentes: 

Edital nº 04 – EBSERH - Área Administrativa; 
Edital nº 03 – EBSERH - Área Assistencial; e 
Edital nº 02 – EBSERH – Médicos. 

Click no Edital escolhido, e uma nova aba será disponibilizada com as principais informações e links 

Local, data e horário das provas  

Consulta permitida por meio dos números de inscrição ou CPF. 
Ao lado do nome constará a informação “CONSULTAR”, que ao
disponibilizará o seu Local, Data e Horário de prova. 

Edital convocação provas objetivas (27/09/2013)  
Leitura importante. 

Caso o candidato não consiga visualizar o local de prova no endereço eletrônico do IBFC 
www.ibfc.org.br, dentro do período fixado, deverá entrar em contato com o Serviço de Atendimento 

SAC, pelo telefone (11) 4788-1430, de segunda a sexta-fe

Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação – IBFC. 

, através do site www.ibfc.org.br, o link para 
e o Edital de Convocação para as 

EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES – HUB – BRASÍLIA. 

HUB-BRASÍLIA: 
HUUFMA – MARANHÃO, cuja 

lteração ou a transferência de inscrição de um 

do Emprego. Estas informações 
são absolutamente necessárias para a agilidade e sucesso na consulta. Portanto, para que seja 

a identificação do Emprego.  

aba será disponibilizada com as principais informações e links 

Consulta permitida por meio dos números de inscrição ou CPF.  
Ao lado do nome constará a informação “CONSULTAR”, que ao ser acionada 

local de prova no endereço eletrônico do IBFC 
www.ibfc.org.br, dentro do período fixado, deverá entrar em contato com o Serviço de Atendimento 

feira (úteis), das 9 às 17 horas. 


