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Cargo: S02 - ASSISTENTE SOCIAL

Vaga: SÃO LUÍS
Inscrição LPORLO CAFLEG Nota Objetiva

EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES - EMSERH

Resultado das notas da Prova Objetiva dos Candidatos que concorrem às vagas reservadas para 
pessoas com deficiência, Aprovados,  e Convocação para entrega da documentação que 

comprovará o exercício da função de jurado, em Ordem Afabética Cod024

Defic.

DO DESEMPATE DO EXERCÍCIO NA FUNÇÃO DE JURADO:

O candidato que fizer jus ao desempate do exercício na função de jurado, conforme disposto no subitem 13.3.1 do Edital do 
Certame, deverá:

        1.informar sua condição no link disponível no site www.funcab.org, que estará disponível das 08h do dia 27/04/2016 até
       as 18h do dia 13/05/2016 e 

        2.encaminhar a referida documentação, conforme subitem 13.3.1.1. do Edital do Certame via SEDEX ou carta registrada
       até o dia 13/05/2016 para: Concurso Público EMSERH/MA - FUNCAB - Caixa Postal n. 105.722– CEP: 24.210.970 –
       Niterói/RJ, devendo ser notificado à FUNCAB seu envio, por meio de mensagem encaminhada para o correio eletrônico
       www.notificacao@funcab.org, especificando o concurso, nome completo do candidato, número da Ficha de Inscrição,
       data de postagem e o número identificador do objeto.
A relação preliminar dos candidatos que fazem jus ao desempate do exercício na função de jurado será divulgada no dia 
18/05/2016. O candidato poderá interpor recurso das 08 horas do dia 19/05/2016 até as 18h do dia 20/05/2016.

TERESA NEUMANN ALMEIDA BARCELOS137.408-7  39.00  2.00  3.00  6.00 50,00 SIM

WILNA ROSA LINHARES PINHEIRO182.835-5  36.00  4.00  5.00 10.00 55,00 SIM



 Candidato
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Cargo: S06 - ENFERMEIRO

Vaga: SÃO LUÍS
Inscrição LPORLO CAFLEG Nota Objetiva

EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES - EMSERH

Resultado das notas da Prova Objetiva dos Candidatos que concorrem às vagas reservadas para 
pessoas com deficiência, Aprovados,  e Convocação para entrega da documentação que 

comprovará o exercício da função de jurado, em Ordem Afabética Cod024

Defic.

DO DESEMPATE DO EXERCÍCIO NA FUNÇÃO DE JURADO:

O candidato que fizer jus ao desempate do exercício na função de jurado, conforme disposto no subitem 13.3.1 do Edital do 
Certame, deverá:

        1.informar sua condição no link disponível no site www.funcab.org, que estará disponível das 08h do dia 27/04/2016 até
       as 18h do dia 13/05/2016 e 

        2.encaminhar a referida documentação, conforme subitem 13.3.1.1. do Edital do Certame via SEDEX ou carta registrada
       até o dia 13/05/2016 para: Concurso Público EMSERH/MA - FUNCAB - Caixa Postal n. 105.722– CEP: 24.210.970 –
       Niterói/RJ, devendo ser notificado à FUNCAB seu envio, por meio de mensagem encaminhada para o correio eletrônico
       www.notificacao@funcab.org, especificando o concurso, nome completo do candidato, número da Ficha de Inscrição,
       data de postagem e o número identificador do objeto.
A relação preliminar dos candidatos que fazem jus ao desempate do exercício na função de jurado será divulgada no dia 
18/05/2016. O candidato poderá interpor recurso das 08 horas do dia 19/05/2016 até as 18h do dia 20/05/2016.

HENRY ALONSO NERY VAZ153.424-6  36.00  4.00 10.00 10.00 60,00 SIM

RAIMUNDO BENICIO SOUSA JUNIOR055.819-2  27.00  4.00  7.00 18.00 56,00 SIM

REGIANE DE JESUS PINTO078.394-3  42.00  3.00  5.00  8.00 58,00 SIM



 Candidato
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Cargo: S06 - ENFERMEIRO

Vaga: IMPERATRIZ
Inscrição LPORLO CAFLEG Nota Objetiva

EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES - EMSERH

Resultado das notas da Prova Objetiva dos Candidatos que concorrem às vagas reservadas para 
pessoas com deficiência, Aprovados,  e Convocação para entrega da documentação que 

comprovará o exercício da função de jurado, em Ordem Afabética Cod024

Defic.

DO DESEMPATE DO EXERCÍCIO NA FUNÇÃO DE JURADO:

O candidato que fizer jus ao desempate do exercício na função de jurado, conforme disposto no subitem 13.3.1 do Edital do 
Certame, deverá:

        1.informar sua condição no link disponível no site www.funcab.org, que estará disponível das 08h do dia 27/04/2016 até
       as 18h do dia 13/05/2016 e 

        2.encaminhar a referida documentação, conforme subitem 13.3.1.1. do Edital do Certame via SEDEX ou carta registrada
       até o dia 13/05/2016 para: Concurso Público EMSERH/MA - FUNCAB - Caixa Postal n. 105.722– CEP: 24.210.970 –
       Niterói/RJ, devendo ser notificado à FUNCAB seu envio, por meio de mensagem encaminhada para o correio eletrônico
       www.notificacao@funcab.org, especificando o concurso, nome completo do candidato, número da Ficha de Inscrição,
       data de postagem e o número identificador do objeto.
A relação preliminar dos candidatos que fazem jus ao desempate do exercício na função de jurado será divulgada no dia 
18/05/2016. O candidato poderá interpor recurso das 08 horas do dia 19/05/2016 até as 18h do dia 20/05/2016.

ADÃO FERREIRA DE SOUZA092.184-0  33.00  4.00  6.00 10.00 53,00 SIM



 Candidato
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Cargo: S06 - ENFERMEIRO

Vaga: CODÓ
Inscrição LPORLO CAFLEG Nota Objetiva

EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES - EMSERH

Resultado das notas da Prova Objetiva dos Candidatos que concorrem às vagas reservadas para 
pessoas com deficiência, Aprovados,  e Convocação para entrega da documentação que 

comprovará o exercício da função de jurado, em Ordem Afabética Cod024

Defic.

DO DESEMPATE DO EXERCÍCIO NA FUNÇÃO DE JURADO:

O candidato que fizer jus ao desempate do exercício na função de jurado, conforme disposto no subitem 13.3.1 do Edital do 
Certame, deverá:

        1.informar sua condição no link disponível no site www.funcab.org, que estará disponível das 08h do dia 27/04/2016 até
       as 18h do dia 13/05/2016 e 

        2.encaminhar a referida documentação, conforme subitem 13.3.1.1. do Edital do Certame via SEDEX ou carta registrada
       até o dia 13/05/2016 para: Concurso Público EMSERH/MA - FUNCAB - Caixa Postal n. 105.722– CEP: 24.210.970 –
       Niterói/RJ, devendo ser notificado à FUNCAB seu envio, por meio de mensagem encaminhada para o correio eletrônico
       www.notificacao@funcab.org, especificando o concurso, nome completo do candidato, número da Ficha de Inscrição,
       data de postagem e o número identificador do objeto.
A relação preliminar dos candidatos que fazem jus ao desempate do exercício na função de jurado será divulgada no dia 
18/05/2016. O candidato poderá interpor recurso das 08 horas do dia 19/05/2016 até as 18h do dia 20/05/2016.

LORENA VIEIRA DE SOUSA065.155-9  36.00  5.00  5.00 14.00 60,00 SIM



 Candidato

Página 5 de 26

Cargo: S06 - ENFERMEIRO

Vaga: PRESIDENTE DUTRA
Inscrição LPORLO CAFLEG Nota Objetiva

EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES - EMSERH

Resultado das notas da Prova Objetiva dos Candidatos que concorrem às vagas reservadas para 
pessoas com deficiência, Aprovados,  e Convocação para entrega da documentação que 

comprovará o exercício da função de jurado, em Ordem Afabética Cod024

Defic.

DO DESEMPATE DO EXERCÍCIO NA FUNÇÃO DE JURADO:

O candidato que fizer jus ao desempate do exercício na função de jurado, conforme disposto no subitem 13.3.1 do Edital do 
Certame, deverá:

        1.informar sua condição no link disponível no site www.funcab.org, que estará disponível das 08h do dia 27/04/2016 até
       as 18h do dia 13/05/2016 e 

        2.encaminhar a referida documentação, conforme subitem 13.3.1.1. do Edital do Certame via SEDEX ou carta registrada
       até o dia 13/05/2016 para: Concurso Público EMSERH/MA - FUNCAB - Caixa Postal n. 105.722– CEP: 24.210.970 –
       Niterói/RJ, devendo ser notificado à FUNCAB seu envio, por meio de mensagem encaminhada para o correio eletrônico
       www.notificacao@funcab.org, especificando o concurso, nome completo do candidato, número da Ficha de Inscrição,
       data de postagem e o número identificador do objeto.
A relação preliminar dos candidatos que fazem jus ao desempate do exercício na função de jurado será divulgada no dia 
18/05/2016. O candidato poderá interpor recurso das 08 horas do dia 19/05/2016 até as 18h do dia 20/05/2016.

LOURENÇO CARVALHO DA SILVA193.650-6  33.00  4.00  5.00 10.00 52,00 SIM



 Candidato
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Cargo: S06 - ENFERMEIRO

Vaga: TIMON
Inscrição LPORLO CAFLEG Nota Objetiva

EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES - EMSERH

Resultado das notas da Prova Objetiva dos Candidatos que concorrem às vagas reservadas para 
pessoas com deficiência, Aprovados,  e Convocação para entrega da documentação que 

comprovará o exercício da função de jurado, em Ordem Afabética Cod024

Defic.

DO DESEMPATE DO EXERCÍCIO NA FUNÇÃO DE JURADO:

O candidato que fizer jus ao desempate do exercício na função de jurado, conforme disposto no subitem 13.3.1 do Edital do 
Certame, deverá:

        1.informar sua condição no link disponível no site www.funcab.org, que estará disponível das 08h do dia 27/04/2016 até
       as 18h do dia 13/05/2016 e 

        2.encaminhar a referida documentação, conforme subitem 13.3.1.1. do Edital do Certame via SEDEX ou carta registrada
       até o dia 13/05/2016 para: Concurso Público EMSERH/MA - FUNCAB - Caixa Postal n. 105.722– CEP: 24.210.970 –
       Niterói/RJ, devendo ser notificado à FUNCAB seu envio, por meio de mensagem encaminhada para o correio eletrônico
       www.notificacao@funcab.org, especificando o concurso, nome completo do candidato, número da Ficha de Inscrição,
       data de postagem e o número identificador do objeto.
A relação preliminar dos candidatos que fazem jus ao desempate do exercício na função de jurado será divulgada no dia 
18/05/2016. O candidato poderá interpor recurso das 08 horas do dia 19/05/2016 até as 18h do dia 20/05/2016.

LUCIA MENESES DA SILVA MARINHO151.672-8  39.00  5.00  8.00  4.00 56,00 SIM

MARCELO VICTOR FREITAS NASCIMENTO194.679-0  36.00  5.00  4.00  6.00 51,00 SIM

THESSIA THALMA ANDRADE DA SILVA006.696-6  48.00  6.00  6.00 18.00 78,00 SIM



 Candidato

Página 7 de 26

Cargo: S09 - FARMACÊUTICO

Vaga: SÃO LUÍS
Inscrição LPORLO CAFLEG Nota Objetiva

EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES - EMSERH

Resultado das notas da Prova Objetiva dos Candidatos que concorrem às vagas reservadas para 
pessoas com deficiência, Aprovados,  e Convocação para entrega da documentação que 

comprovará o exercício da função de jurado, em Ordem Afabética Cod024

Defic.

DO DESEMPATE DO EXERCÍCIO NA FUNÇÃO DE JURADO:

O candidato que fizer jus ao desempate do exercício na função de jurado, conforme disposto no subitem 13.3.1 do Edital do 
Certame, deverá:

        1.informar sua condição no link disponível no site www.funcab.org, que estará disponível das 08h do dia 27/04/2016 até
       as 18h do dia 13/05/2016 e 

        2.encaminhar a referida documentação, conforme subitem 13.3.1.1. do Edital do Certame via SEDEX ou carta registrada
       até o dia 13/05/2016 para: Concurso Público EMSERH/MA - FUNCAB - Caixa Postal n. 105.722– CEP: 24.210.970 –
       Niterói/RJ, devendo ser notificado à FUNCAB seu envio, por meio de mensagem encaminhada para o correio eletrônico
       www.notificacao@funcab.org, especificando o concurso, nome completo do candidato, número da Ficha de Inscrição,
       data de postagem e o número identificador do objeto.
A relação preliminar dos candidatos que fazem jus ao desempate do exercício na função de jurado será divulgada no dia 
18/05/2016. O candidato poderá interpor recurso das 08 horas do dia 19/05/2016 até as 18h do dia 20/05/2016.

ROUSILENE AZEVEDO DE CARVALHO129.411-3  36.00  6.00  8.00 10.00 60,00 SIM

SOLON BASTOS VIANA160.622-0  39.00  2.00  3.00  6.00 50,00 SIM



 Candidato
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Cargo: S10 - FISIOTERAPEUTA

Vaga: TIMON
Inscrição LPORLO CAFLEG Nota Objetiva

EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES - EMSERH

Resultado das notas da Prova Objetiva dos Candidatos que concorrem às vagas reservadas para 
pessoas com deficiência, Aprovados,  e Convocação para entrega da documentação que 

comprovará o exercício da função de jurado, em Ordem Afabética Cod024

Defic.

DO DESEMPATE DO EXERCÍCIO NA FUNÇÃO DE JURADO:

O candidato que fizer jus ao desempate do exercício na função de jurado, conforme disposto no subitem 13.3.1 do Edital do 
Certame, deverá:

        1.informar sua condição no link disponível no site www.funcab.org, que estará disponível das 08h do dia 27/04/2016 até
       as 18h do dia 13/05/2016 e 

        2.encaminhar a referida documentação, conforme subitem 13.3.1.1. do Edital do Certame via SEDEX ou carta registrada
       até o dia 13/05/2016 para: Concurso Público EMSERH/MA - FUNCAB - Caixa Postal n. 105.722– CEP: 24.210.970 –
       Niterói/RJ, devendo ser notificado à FUNCAB seu envio, por meio de mensagem encaminhada para o correio eletrônico
       www.notificacao@funcab.org, especificando o concurso, nome completo do candidato, número da Ficha de Inscrição,
       data de postagem e o número identificador do objeto.
A relação preliminar dos candidatos que fazem jus ao desempate do exercício na função de jurado será divulgada no dia 
18/05/2016. O candidato poderá interpor recurso das 08 horas do dia 19/05/2016 até as 18h do dia 20/05/2016.

ELINE MARA ROCHA BEZERRA088.082-5  30.00  3.00  7.00 10.00 50,00 SIM



 Candidato

Página 9 de 26

Cargo: S14 - NUTRICIONISTA

Vaga: SÃO LUÍS
Inscrição LPORLO CAFLEG Nota Objetiva

EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES - EMSERH

Resultado das notas da Prova Objetiva dos Candidatos que concorrem às vagas reservadas para 
pessoas com deficiência, Aprovados,  e Convocação para entrega da documentação que 

comprovará o exercício da função de jurado, em Ordem Afabética Cod024

Defic.

DO DESEMPATE DO EXERCÍCIO NA FUNÇÃO DE JURADO:

O candidato que fizer jus ao desempate do exercício na função de jurado, conforme disposto no subitem 13.3.1 do Edital do 
Certame, deverá:

        1.informar sua condição no link disponível no site www.funcab.org, que estará disponível das 08h do dia 27/04/2016 até
       as 18h do dia 13/05/2016 e 

        2.encaminhar a referida documentação, conforme subitem 13.3.1.1. do Edital do Certame via SEDEX ou carta registrada
       até o dia 13/05/2016 para: Concurso Público EMSERH/MA - FUNCAB - Caixa Postal n. 105.722– CEP: 24.210.970 –
       Niterói/RJ, devendo ser notificado à FUNCAB seu envio, por meio de mensagem encaminhada para o correio eletrônico
       www.notificacao@funcab.org, especificando o concurso, nome completo do candidato, número da Ficha de Inscrição,
       data de postagem e o número identificador do objeto.
A relação preliminar dos candidatos que fazem jus ao desempate do exercício na função de jurado será divulgada no dia 
18/05/2016. O candidato poderá interpor recurso das 08 horas do dia 19/05/2016 até as 18h do dia 20/05/2016.

VANESSA APARECIDA MARTINS PINTO083.121-2  39.00  4.00  5.00  8.00 56,00 SIM



 Candidato
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Cargo: M01 - AGENTE DE PORTARIA

Vaga: TIMON
Inscrição LPORLO CES Nota Objetiva

EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES - EMSERH

Resultado das notas da Prova Objetiva dos Candidatos que concorrem às vagas reservadas para 
pessoas com deficiência, Aprovados,  e Convocação para entrega da documentação que 

comprovará o exercício da função de jurado, em Ordem Afabética Cod024

Defic.

DO DESEMPATE DO EXERCÍCIO NA FUNÇÃO DE JURADO:

O candidato que fizer jus ao desempate do exercício na função de jurado, conforme disposto no subitem 13.3.1 do Edital do 
Certame, deverá:

        1.informar sua condição no link disponível no site www.funcab.org, que estará disponível das 08h do dia 27/04/2016 até
       as 18h do dia 13/05/2016 e 

        2.encaminhar a referida documentação, conforme subitem 13.3.1.1. do Edital do Certame via SEDEX ou carta registrada
       até o dia 13/05/2016 para: Concurso Público EMSERH/MA - FUNCAB - Caixa Postal n. 105.722– CEP: 24.210.970 –
       Niterói/RJ, devendo ser notificado à FUNCAB seu envio, por meio de mensagem encaminhada para o correio eletrônico
       www.notificacao@funcab.org, especificando o concurso, nome completo do candidato, número da Ficha de Inscrição,
       data de postagem e o número identificador do objeto.
A relação preliminar dos candidatos que fazem jus ao desempate do exercício na função de jurado será divulgada no dia 
18/05/2016. O candidato poderá interpor recurso das 08 horas do dia 19/05/2016 até as 18h do dia 20/05/2016.

MARCELO LEMOS DE OLIVEIRA058.314-6  20.00 15.00 24.00 59,00 SIM



 Candidato
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Cargo: M04 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Vaga: SÃO LUÍS
Inscrição LPORLO CES Nota Objetiva

EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES - EMSERH

Resultado das notas da Prova Objetiva dos Candidatos que concorrem às vagas reservadas para 
pessoas com deficiência, Aprovados,  e Convocação para entrega da documentação que 

comprovará o exercício da função de jurado, em Ordem Afabética Cod024

Defic.

DO DESEMPATE DO EXERCÍCIO NA FUNÇÃO DE JURADO:

O candidato que fizer jus ao desempate do exercício na função de jurado, conforme disposto no subitem 13.3.1 do Edital do 
Certame, deverá:

        1.informar sua condição no link disponível no site www.funcab.org, que estará disponível das 08h do dia 27/04/2016 até
       as 18h do dia 13/05/2016 e 

        2.encaminhar a referida documentação, conforme subitem 13.3.1.1. do Edital do Certame via SEDEX ou carta registrada
       até o dia 13/05/2016 para: Concurso Público EMSERH/MA - FUNCAB - Caixa Postal n. 105.722– CEP: 24.210.970 –
       Niterói/RJ, devendo ser notificado à FUNCAB seu envio, por meio de mensagem encaminhada para o correio eletrônico
       www.notificacao@funcab.org, especificando o concurso, nome completo do candidato, número da Ficha de Inscrição,
       data de postagem e o número identificador do objeto.
A relação preliminar dos candidatos que fazem jus ao desempate do exercício na função de jurado será divulgada no dia 
18/05/2016. O candidato poderá interpor recurso das 08 horas do dia 19/05/2016 até as 18h do dia 20/05/2016.

ELISVAN GUIMARAES SOUSA139.647-1  24.00 18.00 15.00 57,00 SIM



 Candidato
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Cargo: M04 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Vaga: IMPERATRIZ
Inscrição LPORLO CES Nota Objetiva

EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES - EMSERH

Resultado das notas da Prova Objetiva dos Candidatos que concorrem às vagas reservadas para 
pessoas com deficiência, Aprovados,  e Convocação para entrega da documentação que 

comprovará o exercício da função de jurado, em Ordem Afabética Cod024

Defic.

DO DESEMPATE DO EXERCÍCIO NA FUNÇÃO DE JURADO:

O candidato que fizer jus ao desempate do exercício na função de jurado, conforme disposto no subitem 13.3.1 do Edital do 
Certame, deverá:

        1.informar sua condição no link disponível no site www.funcab.org, que estará disponível das 08h do dia 27/04/2016 até
       as 18h do dia 13/05/2016 e 

        2.encaminhar a referida documentação, conforme subitem 13.3.1.1. do Edital do Certame via SEDEX ou carta registrada
       até o dia 13/05/2016 para: Concurso Público EMSERH/MA - FUNCAB - Caixa Postal n. 105.722– CEP: 24.210.970 –
       Niterói/RJ, devendo ser notificado à FUNCAB seu envio, por meio de mensagem encaminhada para o correio eletrônico
       www.notificacao@funcab.org, especificando o concurso, nome completo do candidato, número da Ficha de Inscrição,
       data de postagem e o número identificador do objeto.
A relação preliminar dos candidatos que fazem jus ao desempate do exercício na função de jurado será divulgada no dia 
18/05/2016. O candidato poderá interpor recurso das 08 horas do dia 19/05/2016 até as 18h do dia 20/05/2016.

VALDEAN DE OLIVEIRA SILVA007.595-7   8.00 24.00 21.00 53,00 SIM



 Candidato

Página 13 de 26

Cargo: M04 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Vaga: TIMON
Inscrição LPORLO CES Nota Objetiva

EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES - EMSERH

Resultado das notas da Prova Objetiva dos Candidatos que concorrem às vagas reservadas para 
pessoas com deficiência, Aprovados,  e Convocação para entrega da documentação que 

comprovará o exercício da função de jurado, em Ordem Afabética Cod024

Defic.

DO DESEMPATE DO EXERCÍCIO NA FUNÇÃO DE JURADO:

O candidato que fizer jus ao desempate do exercício na função de jurado, conforme disposto no subitem 13.3.1 do Edital do 
Certame, deverá:

        1.informar sua condição no link disponível no site www.funcab.org, que estará disponível das 08h do dia 27/04/2016 até
       as 18h do dia 13/05/2016 e 

        2.encaminhar a referida documentação, conforme subitem 13.3.1.1. do Edital do Certame via SEDEX ou carta registrada
       até o dia 13/05/2016 para: Concurso Público EMSERH/MA - FUNCAB - Caixa Postal n. 105.722– CEP: 24.210.970 –
       Niterói/RJ, devendo ser notificado à FUNCAB seu envio, por meio de mensagem encaminhada para o correio eletrônico
       www.notificacao@funcab.org, especificando o concurso, nome completo do candidato, número da Ficha de Inscrição,
       data de postagem e o número identificador do objeto.
A relação preliminar dos candidatos que fazem jus ao desempate do exercício na função de jurado será divulgada no dia 
18/05/2016. O candidato poderá interpor recurso das 08 horas do dia 19/05/2016 até as 18h do dia 20/05/2016.

NAYARA JESSICA DE ARAUJO SILVA106.540-8  16.00 30.00 15.00 61,00 SIM



 Candidato
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Cargo: M05 - AUXILIAR DE FARMÁCIA

Vaga: SÃO LUÍS
Inscrição LPORLO CES Nota Objetiva

EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES - EMSERH

Resultado das notas da Prova Objetiva dos Candidatos que concorrem às vagas reservadas para 
pessoas com deficiência, Aprovados,  e Convocação para entrega da documentação que 

comprovará o exercício da função de jurado, em Ordem Afabética Cod024

Defic.

DO DESEMPATE DO EXERCÍCIO NA FUNÇÃO DE JURADO:

O candidato que fizer jus ao desempate do exercício na função de jurado, conforme disposto no subitem 13.3.1 do Edital do 
Certame, deverá:

        1.informar sua condição no link disponível no site www.funcab.org, que estará disponível das 08h do dia 27/04/2016 até
       as 18h do dia 13/05/2016 e 

        2.encaminhar a referida documentação, conforme subitem 13.3.1.1. do Edital do Certame via SEDEX ou carta registrada
       até o dia 13/05/2016 para: Concurso Público EMSERH/MA - FUNCAB - Caixa Postal n. 105.722– CEP: 24.210.970 –
       Niterói/RJ, devendo ser notificado à FUNCAB seu envio, por meio de mensagem encaminhada para o correio eletrônico
       www.notificacao@funcab.org, especificando o concurso, nome completo do candidato, número da Ficha de Inscrição,
       data de postagem e o número identificador do objeto.
A relação preliminar dos candidatos que fazem jus ao desempate do exercício na função de jurado será divulgada no dia 
18/05/2016. O candidato poderá interpor recurso das 08 horas do dia 19/05/2016 até as 18h do dia 20/05/2016.

EDINILMA CARLA OLIVEIRA RIBEIRO041.413-1  12.00 21.00 18.00 51,00 SIM

FRANCIANE ALMEIDA SOUSA069.372-3  12.00 27.00 15.00 54,00 SIM

LUCELIA MARANHÃO PINHEIRO075.921-0  20.00 21.00 12.00 53,00 SIM

THAIS REGINA MELO MACEDO TORRES170.490-7  20.00 27.00 27.00 74,00 SIM



 Candidato

Página 15 de 26

Cargo: M05 - AUXILIAR DE FARMÁCIA

Vaga: IMPERATRIZ
Inscrição LPORLO CES Nota Objetiva

EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES - EMSERH

Resultado das notas da Prova Objetiva dos Candidatos que concorrem às vagas reservadas para 
pessoas com deficiência, Aprovados,  e Convocação para entrega da documentação que 

comprovará o exercício da função de jurado, em Ordem Afabética Cod024

Defic.

DO DESEMPATE DO EXERCÍCIO NA FUNÇÃO DE JURADO:

O candidato que fizer jus ao desempate do exercício na função de jurado, conforme disposto no subitem 13.3.1 do Edital do 
Certame, deverá:

        1.informar sua condição no link disponível no site www.funcab.org, que estará disponível das 08h do dia 27/04/2016 até
       as 18h do dia 13/05/2016 e 

        2.encaminhar a referida documentação, conforme subitem 13.3.1.1. do Edital do Certame via SEDEX ou carta registrada
       até o dia 13/05/2016 para: Concurso Público EMSERH/MA - FUNCAB - Caixa Postal n. 105.722– CEP: 24.210.970 –
       Niterói/RJ, devendo ser notificado à FUNCAB seu envio, por meio de mensagem encaminhada para o correio eletrônico
       www.notificacao@funcab.org, especificando o concurso, nome completo do candidato, número da Ficha de Inscrição,
       data de postagem e o número identificador do objeto.
A relação preliminar dos candidatos que fazem jus ao desempate do exercício na função de jurado será divulgada no dia 
18/05/2016. O candidato poderá interpor recurso das 08 horas do dia 19/05/2016 até as 18h do dia 20/05/2016.

ARIANE DA CONCEICAO OLIVEIRA119.098-9   8.00 27.00 18.00 53,00 SIM

RONALDO RODRIGUES COSTA132.110-2  12.00 24.00 15.00 51,00 SIM



 Candidato

Página 16 de 26

Cargo: M05 - AUXILIAR DE FARMÁCIA

Vaga: CODÓ
Inscrição LPORLO CES Nota Objetiva

EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES - EMSERH

Resultado das notas da Prova Objetiva dos Candidatos que concorrem às vagas reservadas para 
pessoas com deficiência, Aprovados,  e Convocação para entrega da documentação que 

comprovará o exercício da função de jurado, em Ordem Afabética Cod024

Defic.

DO DESEMPATE DO EXERCÍCIO NA FUNÇÃO DE JURADO:

O candidato que fizer jus ao desempate do exercício na função de jurado, conforme disposto no subitem 13.3.1 do Edital do 
Certame, deverá:

        1.informar sua condição no link disponível no site www.funcab.org, que estará disponível das 08h do dia 27/04/2016 até
       as 18h do dia 13/05/2016 e 

        2.encaminhar a referida documentação, conforme subitem 13.3.1.1. do Edital do Certame via SEDEX ou carta registrada
       até o dia 13/05/2016 para: Concurso Público EMSERH/MA - FUNCAB - Caixa Postal n. 105.722– CEP: 24.210.970 –
       Niterói/RJ, devendo ser notificado à FUNCAB seu envio, por meio de mensagem encaminhada para o correio eletrônico
       www.notificacao@funcab.org, especificando o concurso, nome completo do candidato, número da Ficha de Inscrição,
       data de postagem e o número identificador do objeto.
A relação preliminar dos candidatos que fazem jus ao desempate do exercício na função de jurado será divulgada no dia 
18/05/2016. O candidato poderá interpor recurso das 08 horas do dia 19/05/2016 até as 18h do dia 20/05/2016.

ISAIAS SOUSA DA SILVA118.903-4  28.00 12.00 12.00 52,00 SIM



 Candidato

Página 17 de 26

Cargo: M06 - FATURISTA

Vaga: SÃO LUÍS
Inscrição LPORLO CES Nota Objetiva

EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES - EMSERH

Resultado das notas da Prova Objetiva dos Candidatos que concorrem às vagas reservadas para 
pessoas com deficiência, Aprovados,  e Convocação para entrega da documentação que 

comprovará o exercício da função de jurado, em Ordem Afabética Cod024

Defic.

DO DESEMPATE DO EXERCÍCIO NA FUNÇÃO DE JURADO:

O candidato que fizer jus ao desempate do exercício na função de jurado, conforme disposto no subitem 13.3.1 do Edital do 
Certame, deverá:

        1.informar sua condição no link disponível no site www.funcab.org, que estará disponível das 08h do dia 27/04/2016 até
       as 18h do dia 13/05/2016 e 

        2.encaminhar a referida documentação, conforme subitem 13.3.1.1. do Edital do Certame via SEDEX ou carta registrada
       até o dia 13/05/2016 para: Concurso Público EMSERH/MA - FUNCAB - Caixa Postal n. 105.722– CEP: 24.210.970 –
       Niterói/RJ, devendo ser notificado à FUNCAB seu envio, por meio de mensagem encaminhada para o correio eletrônico
       www.notificacao@funcab.org, especificando o concurso, nome completo do candidato, número da Ficha de Inscrição,
       data de postagem e o número identificador do objeto.
A relação preliminar dos candidatos que fazem jus ao desempate do exercício na função de jurado será divulgada no dia 
18/05/2016. O candidato poderá interpor recurso das 08 horas do dia 19/05/2016 até as 18h do dia 20/05/2016.

PEDRO HENRIQUE BATISTA RIBEIRO183.722-2  12.00 21.00 24.00 57,00 SIM

RACKEL DE ASSIS PEREIRA COSTA LEITE086.732-2  12.00 27.00 12.00 51,00 SIM



 Candidato

Página 18 de 26

Cargo: M09 - RECEPCIONISTA

Vaga: SÃO LUÍS
Inscrição LPORLO CES Nota Objetiva

EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES - EMSERH

Resultado das notas da Prova Objetiva dos Candidatos que concorrem às vagas reservadas para 
pessoas com deficiência, Aprovados,  e Convocação para entrega da documentação que 

comprovará o exercício da função de jurado, em Ordem Afabética Cod024

Defic.

DO DESEMPATE DO EXERCÍCIO NA FUNÇÃO DE JURADO:

O candidato que fizer jus ao desempate do exercício na função de jurado, conforme disposto no subitem 13.3.1 do Edital do 
Certame, deverá:

        1.informar sua condição no link disponível no site www.funcab.org, que estará disponível das 08h do dia 27/04/2016 até
       as 18h do dia 13/05/2016 e 

        2.encaminhar a referida documentação, conforme subitem 13.3.1.1. do Edital do Certame via SEDEX ou carta registrada
       até o dia 13/05/2016 para: Concurso Público EMSERH/MA - FUNCAB - Caixa Postal n. 105.722– CEP: 24.210.970 –
       Niterói/RJ, devendo ser notificado à FUNCAB seu envio, por meio de mensagem encaminhada para o correio eletrônico
       www.notificacao@funcab.org, especificando o concurso, nome completo do candidato, número da Ficha de Inscrição,
       data de postagem e o número identificador do objeto.
A relação preliminar dos candidatos que fazem jus ao desempate do exercício na função de jurado será divulgada no dia 
18/05/2016. O candidato poderá interpor recurso das 08 horas do dia 19/05/2016 até as 18h do dia 20/05/2016.

DOMINGOS FREIRE163.197-7  12.00 21.00 21.00 54,00 SIM

LEUDENILSON MELO SODRE048.120-3   8.00 21.00 21.00 50,00 SIM



 Candidato

Página 19 de 26

Cargo: T04 - TÉCNICO EM IMOBILIZAÇÃO ORTOPÉDICA

Vaga: TIMON
Inscrição LPORLO CAFLEG Nota Objetiva

EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES - EMSERH

Resultado das notas da Prova Objetiva dos Candidatos que concorrem às vagas reservadas para 
pessoas com deficiência, Aprovados,  e Convocação para entrega da documentação que 

comprovará o exercício da função de jurado, em Ordem Afabética Cod024

Defic.

DO DESEMPATE DO EXERCÍCIO NA FUNÇÃO DE JURADO:

O candidato que fizer jus ao desempate do exercício na função de jurado, conforme disposto no subitem 13.3.1 do Edital do 
Certame, deverá:

        1.informar sua condição no link disponível no site www.funcab.org, que estará disponível das 08h do dia 27/04/2016 até
       as 18h do dia 13/05/2016 e 

        2.encaminhar a referida documentação, conforme subitem 13.3.1.1. do Edital do Certame via SEDEX ou carta registrada
       até o dia 13/05/2016 para: Concurso Público EMSERH/MA - FUNCAB - Caixa Postal n. 105.722– CEP: 24.210.970 –
       Niterói/RJ, devendo ser notificado à FUNCAB seu envio, por meio de mensagem encaminhada para o correio eletrônico
       www.notificacao@funcab.org, especificando o concurso, nome completo do candidato, número da Ficha de Inscrição,
       data de postagem e o número identificador do objeto.
A relação preliminar dos candidatos que fazem jus ao desempate do exercício na função de jurado será divulgada no dia 
18/05/2016. O candidato poderá interpor recurso das 08 horas do dia 19/05/2016 até as 18h do dia 20/05/2016.

RAIMUNDO FERREIRA VERAS055.747-1  44.00  6.00  2.00  4.00 56,00 SIM



 Candidato

Página 20 de 26

Cargo: T06 - TÉCNICO EM RADIOLOGIA

Vaga: SÃO LUÍS
Inscrição LPORLO CAFLEG Nota Objetiva

EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES - EMSERH

Resultado das notas da Prova Objetiva dos Candidatos que concorrem às vagas reservadas para 
pessoas com deficiência, Aprovados,  e Convocação para entrega da documentação que 

comprovará o exercício da função de jurado, em Ordem Afabética Cod024

Defic.

DO DESEMPATE DO EXERCÍCIO NA FUNÇÃO DE JURADO:

O candidato que fizer jus ao desempate do exercício na função de jurado, conforme disposto no subitem 13.3.1 do Edital do 
Certame, deverá:

        1.informar sua condição no link disponível no site www.funcab.org, que estará disponível das 08h do dia 27/04/2016 até
       as 18h do dia 13/05/2016 e 

        2.encaminhar a referida documentação, conforme subitem 13.3.1.1. do Edital do Certame via SEDEX ou carta registrada
       até o dia 13/05/2016 para: Concurso Público EMSERH/MA - FUNCAB - Caixa Postal n. 105.722– CEP: 24.210.970 –
       Niterói/RJ, devendo ser notificado à FUNCAB seu envio, por meio de mensagem encaminhada para o correio eletrônico
       www.notificacao@funcab.org, especificando o concurso, nome completo do candidato, número da Ficha de Inscrição,
       data de postagem e o número identificador do objeto.
A relação preliminar dos candidatos que fazem jus ao desempate do exercício na função de jurado será divulgada no dia 
18/05/2016. O candidato poderá interpor recurso das 08 horas do dia 19/05/2016 até as 18h do dia 20/05/2016.

ADRIANO COSTA DIAS058.277-8  40.00 10.00  5.00  6.00 61,00 SIM



 Candidato

Página 21 de 26

Cargo: T06 - TÉCNICO EM RADIOLOGIA

Vaga: TIMON
Inscrição LPORLO CAFLEG Nota Objetiva

EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES - EMSERH

Resultado das notas da Prova Objetiva dos Candidatos que concorrem às vagas reservadas para 
pessoas com deficiência, Aprovados,  e Convocação para entrega da documentação que 

comprovará o exercício da função de jurado, em Ordem Afabética Cod024

Defic.

DO DESEMPATE DO EXERCÍCIO NA FUNÇÃO DE JURADO:

O candidato que fizer jus ao desempate do exercício na função de jurado, conforme disposto no subitem 13.3.1 do Edital do 
Certame, deverá:

        1.informar sua condição no link disponível no site www.funcab.org, que estará disponível das 08h do dia 27/04/2016 até
       as 18h do dia 13/05/2016 e 

        2.encaminhar a referida documentação, conforme subitem 13.3.1.1. do Edital do Certame via SEDEX ou carta registrada
       até o dia 13/05/2016 para: Concurso Público EMSERH/MA - FUNCAB - Caixa Postal n. 105.722– CEP: 24.210.970 –
       Niterói/RJ, devendo ser notificado à FUNCAB seu envio, por meio de mensagem encaminhada para o correio eletrônico
       www.notificacao@funcab.org, especificando o concurso, nome completo do candidato, número da Ficha de Inscrição,
       data de postagem e o número identificador do objeto.
A relação preliminar dos candidatos que fazem jus ao desempate do exercício na função de jurado será divulgada no dia 
18/05/2016. O candidato poderá interpor recurso das 08 horas do dia 19/05/2016 até as 18h do dia 20/05/2016.

ANTONIA BONFIM MACHADO094.979-5  36.00 12.00  2.00  2.00 52,00 SIM



 Candidato

Página 22 de 26

Cargo: T07 - TÉCNICO EM TOMOGRAFIA

Vaga: TIMON
Inscrição LPORLO CAFLEG Nota Objetiva

EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES - EMSERH

Resultado das notas da Prova Objetiva dos Candidatos que concorrem às vagas reservadas para 
pessoas com deficiência, Aprovados,  e Convocação para entrega da documentação que 

comprovará o exercício da função de jurado, em Ordem Afabética Cod024

Defic.

DO DESEMPATE DO EXERCÍCIO NA FUNÇÃO DE JURADO:

O candidato que fizer jus ao desempate do exercício na função de jurado, conforme disposto no subitem 13.3.1 do Edital do 
Certame, deverá:

        1.informar sua condição no link disponível no site www.funcab.org, que estará disponível das 08h do dia 27/04/2016 até
       as 18h do dia 13/05/2016 e 

        2.encaminhar a referida documentação, conforme subitem 13.3.1.1. do Edital do Certame via SEDEX ou carta registrada
       até o dia 13/05/2016 para: Concurso Público EMSERH/MA - FUNCAB - Caixa Postal n. 105.722– CEP: 24.210.970 –
       Niterói/RJ, devendo ser notificado à FUNCAB seu envio, por meio de mensagem encaminhada para o correio eletrônico
       www.notificacao@funcab.org, especificando o concurso, nome completo do candidato, número da Ficha de Inscrição,
       data de postagem e o número identificador do objeto.
A relação preliminar dos candidatos que fazem jus ao desempate do exercício na função de jurado será divulgada no dia 
18/05/2016. O candidato poderá interpor recurso das 08 horas do dia 19/05/2016 até as 18h do dia 20/05/2016.

AMANDA SILOÁ DAS CHAGAS MORAIS087.422-1  44.00 14.00  6.00  6.00 70,00 SIM



 Candidato

Página 23 de 26

Cargo: F01 - AUXILIAR OPERACIONAL DE SERVIÇOS GERAIS

Vaga: SÃO LUÍS
Inscrição MAT LPO Nota Objetiva

EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES - EMSERH

Resultado das notas da Prova Objetiva dos Candidatos que concorrem às vagas reservadas para 
pessoas com deficiência, Aprovados,  e Convocação para entrega da documentação que 

comprovará o exercício da função de jurado, em Ordem Afabética Cod024

Defic.

DO DESEMPATE DO EXERCÍCIO NA FUNÇÃO DE JURADO:

O candidato que fizer jus ao desempate do exercício na função de jurado, conforme disposto no subitem 13.3.1 do Edital do 
Certame, deverá:

        1.informar sua condição no link disponível no site www.funcab.org, que estará disponível das 08h do dia 27/04/2016 até
       as 18h do dia 13/05/2016 e 

        2.encaminhar a referida documentação, conforme subitem 13.3.1.1. do Edital do Certame via SEDEX ou carta registrada
       até o dia 13/05/2016 para: Concurso Público EMSERH/MA - FUNCAB - Caixa Postal n. 105.722– CEP: 24.210.970 –
       Niterói/RJ, devendo ser notificado à FUNCAB seu envio, por meio de mensagem encaminhada para o correio eletrônico
       www.notificacao@funcab.org, especificando o concurso, nome completo do candidato, número da Ficha de Inscrição,
       data de postagem e o número identificador do objeto.
A relação preliminar dos candidatos que fazem jus ao desempate do exercício na função de jurado será divulgada no dia 
18/05/2016. O candidato poderá interpor recurso das 08 horas do dia 19/05/2016 até as 18h do dia 20/05/2016.

FRANCISCO ROSA DA CONCEIÇÃO FILHO161.770-2  20.00 45.00 65,00 SIM

GREGORIA CANTANHEDE ALMEIDA154.489-6  35.00 20.00 55,00 SIM

JOAO VICENTE PEREIRA DOS PASSOS169.656-4  30.00 25.00 55,00 SIM

MAURICIO PINTO DE OLIVEIRA048.669-8  35.00 15.00 50,00 SIM



 Candidato

Página 24 de 26

Cargo: F02 - MAQUEIRO

Vaga: SÃO LUÍS
Inscrição MAT LPO Nota Objetiva

EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES - EMSERH

Resultado das notas da Prova Objetiva dos Candidatos que concorrem às vagas reservadas para 
pessoas com deficiência, Aprovados,  e Convocação para entrega da documentação que 

comprovará o exercício da função de jurado, em Ordem Afabética Cod024

Defic.

DO DESEMPATE DO EXERCÍCIO NA FUNÇÃO DE JURADO:

O candidato que fizer jus ao desempate do exercício na função de jurado, conforme disposto no subitem 13.3.1 do Edital do 
Certame, deverá:

        1.informar sua condição no link disponível no site www.funcab.org, que estará disponível das 08h do dia 27/04/2016 até
       as 18h do dia 13/05/2016 e 

        2.encaminhar a referida documentação, conforme subitem 13.3.1.1. do Edital do Certame via SEDEX ou carta registrada
       até o dia 13/05/2016 para: Concurso Público EMSERH/MA - FUNCAB - Caixa Postal n. 105.722– CEP: 24.210.970 –
       Niterói/RJ, devendo ser notificado à FUNCAB seu envio, por meio de mensagem encaminhada para o correio eletrônico
       www.notificacao@funcab.org, especificando o concurso, nome completo do candidato, número da Ficha de Inscrição,
       data de postagem e o número identificador do objeto.
A relação preliminar dos candidatos que fazem jus ao desempate do exercício na função de jurado será divulgada no dia 
18/05/2016. O candidato poderá interpor recurso das 08 horas do dia 19/05/2016 até as 18h do dia 20/05/2016.

ELISVAN GUIMARAES SOUSA139.693-5  40.00 35.00 75,00 SIM



 Candidato

Página 25 de 26

Cargo: F02 - MAQUEIRO

Vaga: TIMON
Inscrição MAT LPO Nota Objetiva

EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES - EMSERH

Resultado das notas da Prova Objetiva dos Candidatos que concorrem às vagas reservadas para 
pessoas com deficiência, Aprovados,  e Convocação para entrega da documentação que 

comprovará o exercício da função de jurado, em Ordem Afabética Cod024

Defic.

DO DESEMPATE DO EXERCÍCIO NA FUNÇÃO DE JURADO:

O candidato que fizer jus ao desempate do exercício na função de jurado, conforme disposto no subitem 13.3.1 do Edital do 
Certame, deverá:

        1.informar sua condição no link disponível no site www.funcab.org, que estará disponível das 08h do dia 27/04/2016 até
       as 18h do dia 13/05/2016 e 

        2.encaminhar a referida documentação, conforme subitem 13.3.1.1. do Edital do Certame via SEDEX ou carta registrada
       até o dia 13/05/2016 para: Concurso Público EMSERH/MA - FUNCAB - Caixa Postal n. 105.722– CEP: 24.210.970 –
       Niterói/RJ, devendo ser notificado à FUNCAB seu envio, por meio de mensagem encaminhada para o correio eletrônico
       www.notificacao@funcab.org, especificando o concurso, nome completo do candidato, número da Ficha de Inscrição,
       data de postagem e o número identificador do objeto.
A relação preliminar dos candidatos que fazem jus ao desempate do exercício na função de jurado será divulgada no dia 
18/05/2016. O candidato poderá interpor recurso das 08 horas do dia 19/05/2016 até as 18h do dia 20/05/2016.

ROMULO MENESES DO NASCIMENTO154.468-3  15.00 45.00 60,00 SIM



 Candidato

Página 26 de 26

Cargo: T01  - TÉCNICO DE ENFERMAGEM

Vaga: TIMON
Inscrição LPORLO CAFLEG Nota Objetiva

EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES - EMSERH

Resultado das notas da Prova Objetiva dos Candidatos que concorrem às vagas reservadas para 
pessoas com deficiência, Aprovados,  e Convocação para entrega da documentação que 

comprovará o exercício da função de jurado, em Ordem Afabética Cod024

Defic.

DO DESEMPATE DO EXERCÍCIO NA FUNÇÃO DE JURADO:

O candidato que fizer jus ao desempate do exercício na função de jurado, conforme disposto no subitem 13.3.1 do Edital do 
Certame, deverá:

        1.informar sua condição no link disponível no site www.funcab.org, que estará disponível das 08h do dia 27/04/2016 até
       as 18h do dia 13/05/2016 e 

        2.encaminhar a referida documentação, conforme subitem 13.3.1.1. do Edital do Certame via SEDEX ou carta registrada
       até o dia 13/05/2016 para: Concurso Público EMSERH/MA - FUNCAB - Caixa Postal n. 105.722– CEP: 24.210.970 –
       Niterói/RJ, devendo ser notificado à FUNCAB seu envio, por meio de mensagem encaminhada para o correio eletrônico
       www.notificacao@funcab.org, especificando o concurso, nome completo do candidato, número da Ficha de Inscrição,
       data de postagem e o número identificador do objeto.
A relação preliminar dos candidatos que fazem jus ao desempate do exercício na função de jurado será divulgada no dia 
18/05/2016. O candidato poderá interpor recurso das 08 horas do dia 19/05/2016 até as 18h do dia 20/05/2016.

MALRYDENNYA RODRIGUES ALVES130.981-1  28.00 12.00  2.00  8.00 50,00 SIM


