46

DIÁRIO OFICIAL DO

SALVADOR-BAHIA
SEXTA-FEIRA
26 DE JANEIRO DE 2018
ANO XXXI | N º 7.030

AVISO DE CONVOCAÇÃO - SMS Nº 06/2018

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA

CONCURSO PÚBLICO - EDITAL N° 01/2011 - SMS

CONCURSO PÚBLICO - SMS - EDITAL 01/2011

O Secretário Municipal de Gestão da Prefeitura Municipal do Salvador, CONVOCA sub judice,
em cumprimento à decisão do Processo Judicial abaixo relacionado, o seguinte candidato, a
comparecer à Secretaria Municipal de Gestão - SEMGE, situada à Av. Vale dos Barris, nº. 125, no

O SECRETARIO MUNICIPAL DE GESTÃO, CONVOCA sub judice os candidatos relacionados no Anexo
Único deste Edital para prestar Avaliação Psicológica, conforme Edital de Abertura de Inscrições SEMGE 01/2011, publicado do Diário Oficial do Município do Salvador em 17/06/2011 e retificações
posteriores, conforme o que segue:

horário das 08:30 às 11:30h e das 13:00 às 16:00h no prazo de 30 (trinta) dias, contados a partir da
publicação desta Convocação, para comprovação de habilitação técnica exigida no Edital do Concurso
Público nº. 01/2011 publicado no DOM nº. 5.392 de 17 de junho de 2011 republicado no DOM nº. 5.427
de 09 de agosto de 2011 e agendamento da avaliação médica que será realizada de acordo com a

1. A Avaliação Psicológica ocorrerá no local, nas datas, turmas e horários constantes no Anexo Único;
2. O Candidato deverá chegar ao local da Avaliação com antecedência mínima de 30 (trinta) minutos
do horário previsto para início e ter disponibilidade de permanecer no local por até cinco horas.

data de comparecimento dos candidatos no endereço citado acima.
A Avaliação Médica consta de realização de exames complementares de acordo com a idade, sexo e

3. Somente será admitido à sala de avaliação o candidato que apresentar documento original que

função, além do atendimento clínico.

legalmente o identifique. Serão considerados documentos de identidade: carteiras expedidas pelos

A Avaliação Psicológica será publicada no Diário Oficial do Município pela Coordenadoria Central

Comandos Militares, pelas Secretarias de Segurança Pública, pelos Inst0itutos de Identificação e

de Inspeção, Medicina e Segurança do Trabalho - CIS, informando data, horário e local que será

pelos Corpos de Bombeiros; carteiras expedidas pelos órgãos fiscalizadores de exercício profissional

realizada, independentemente de os candidatos já terem se submetido à avaliação médica na CIS,

(Ordens, Conselhos); passaporte brasileiro; Certificado de reservista; carteiras funcionais do
Ministério Público; carteiras funcionais expedidas por Órgão público que, por Lei Federal, valham

sob pena de desclassificação.
O candidato deverá comparecer COM URGÊNCIA, munido de original e cópia dos seguintes
documentos: Para os cargos de Nível Superior: Diploma e Histórico Escolar da graduação; Residência
clínica na especialidade em que se candidatou; Registro no respectivo Conselho de Classe quando
exigido em Edital; Para os cargos de Nível Técnico: Diploma e Histórico Escolar de Ensino Médio com

como identidade; carteira de trabalho, carteira nacional de habilitação (somente modelo com foto
aprovado pelo artigo 159 da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997).

4. Critérios da Avaliação Psicológica - Para a seleção dos candidatos serão avaliados alguns
constructos: atenção concentrada, atenção difusa, raciocínio lógico e personalidade. A atenção

a formação técnica complementar em que se candidatou; Para os cargos de Nível Médio: Diploma

concentrada do candidato, refere-se à capacidade que ele possui em focar-se em uma determinada

e Histórico Escolar de Ensino Médio e registro no Conselho de Classe quando exigido em Edital;

tarefa, evitando erros ou omissões na rotina laboral. Outro ponto a ser avaliado é a atenção difusa,

e para todos os candidatos: RG, CPF, Título de Eleitor, Comprovante de votação da última eleição,

capacidade de perceber os diversos fatores a sua volta podendo executar mais de uma atividade

Certificado de Reservista - se do sexo masculino -, PIS / PASEP, Carteira de Trabalho, Comprovante

ao mesmo instante, percebendo os diversos estímulos ao redor. Candidatos almejando vagas

de Residência, Declaração / Comprovante de pagamento da anuidade de 2017/2018 do respectivo

em que lidem diretamente com a vida e a saúde devem ter um desempenho mínimo para serem

conselho, Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral do CPF, Antecedentes Criminais e 02

considerados APTOS. Níveis de atenção focal ou difusa abaixo da média populacional aumentam os
riscos de omissões, trocas ou erros.

fotos 3x4 coloridas.

Ainda, na avaliação, será aplicado um teste de raciocínio lógico visando mensurar a capacidade
CARGO: PROFISSIONAL DE ATENDIMENTO INTEGRADO - ODONTÓLOGO CLÍNICO - SMS / CEO / 20H

de resolução de problemas e a capacidade de gerar novas estratégias no ambiente em que está
inserido. Também, serão considerados APTOS candidatos que alcançarem classificação dentro

NOME
NEIANA CAROLINA RIOS
RIBEIRO

PROCESSO JUDICIAL

DOCUMENTO

CLASSIFICAÇÃO

0025986-19.2015.8.05.0000

0972881794

19

da média populacional. Por fim, serão aplicados dois testes de personalidade o quais avaliam:
confiança e atitude defensiva; ordem e falta de compulsão; conformidade social e rebeldia; atividade
e passividade; estabilidade e instabilidade emocional; extroversão e introversão; empatia e

Gabinete do Secretário Municipal de Gestão, em 25 de janeiro de 2018.

egocentrismo, agressividade, impulsividade e relacionamento interpessoal.

THIAGO MARTINS DANTAS
Secretário
ANEXO ÚNICO

DIRETORIA DE LOGÍSTICA E PATRIMÔNIO
CHAMAMENTO PÚBLICO SEMGE

LISTAGEM DE CONVOCADOS PARA AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA
LOCAL: Rua Ilhéus 214 - PQ Cruz Aguiar - Rio Vermelho - Salvador - BA
DATA: 20/01/2018 INÍCIO: 09:00 hs - TURMA A

A Diretoria Geral de Logística e Patrimônio - DLP torna público, para conhecimento dos interessados,
CARGO: AUDITOR EM SAÚDE PÚBLICA - AUDITOR ENFERMEIRO - SMS / - / 40H
que realizará uma cotação/estimativa de preços para Contratação de empresa especializada
em operação de logística integrada, para prestação de serviços de recebimento, armazenagem,
movimentação, gestão de estoques, processamento de pedidos, separação, conferência,
embalagem, expedição, distribuição e entrega dos produtos e bens de posse ou propriedade
das Secretarias da Saúde (SMS), Educação (SMED) e de Gestão (SEMGE) da PMS - Prefeitura
Municipal de Salvador, visando suprir o Banco de Preços da Prefeitura Municipal do Salvador. Os

NOME
EMMANUELLE FONSECA MARINHO
DE ASSIS SALTRO

DOCUMENTO

CLASSIFICAÇÃO

PROCESSO JUDICIAL

940385930

2

000372793.2016.8.05.0000

CARGO: FISCAL DE CONTROLE SANITÁRIO - FISCAL SANITÁRIO BIOMÉDICO - SMS / - / 40H
NOME
CAMILA SAMPAIO DOS SANTOS

DOCUMENTO

CLASSIFICAÇÃO

PROCESSO JUDICIAL

0995379408

4

000521231.2016.8.05.0000

interessados deverão solicitar cópia do Termo de Referência na Coordenadoria Central de Cadastro
CARGO: FISCAL DE CONTROLE SANITÁRIO - FISCAL SANITÁRIO ENGENHEIRO CIVIL - SMS / - / 40H
e Movimentação de Materiais - CCM, na Avenida Vale dos Barris, 125, Barris, Salvador-BA; pelo
e-mail sebap.pms@gmail.com; ou através dos telefones (71) 3202-4146 / 3202-4141 / 3202-4140 e
encaminhar no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da publicação deste aviso, proposta de preços
para a referida Coordenadoria, no horário das 08hs às 17hs.

NOME
MARIA BERNARDETE QUEIROZ
OLIVEIRA

DOCUMENTO

CLASSIFICAÇÃO

PROCESSO JUDICIAL

200107615

2

800761761.2017.8.05.0001

CARGO: FISCAL DE CONTROLE SANITÁRIO - FISCAL SANITÁRIO ENGENHEIRO SANITARISTA - SMS
/ - / 40H

Salvador, 21 de Janeiro de 2018
NOME
GUSTAVO TEIXEIRA MORIS
Diretor de Logística e Patrimônio/DLP

ABILIO JOSE PROCOPIO QUEIROZ

DOCUMENTO

CLASSIFICAÇÃO

PROCESSO JUDICIAL

2640892

4

000192038.2016.8.05.0000

