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GEIMS para verificação da compatibilidade da deficiência de quem é portador com as atribuições da
função, conforme item 5.5 do Edital.
3. Na ocasião, o candidato deverá apresentar laudo médico original ou cópia autenticada em cartório,
atestando claramente a espécie e o grau ou nível da deficiência, com expressa referência do código
correspondente da classificação internacional de doenças -CID.
4. O candidato que não apresentar o laudo médico e/ou não atender ao chamamento desta
convocação para fins de agendamento, será desclassificado, perdendo a prerrogativa de concorrer
ás vagas reservadas para deficientes.
5. Após a verificação mencionada no item 5 e declarado a compatibilidade da deficiência com
atribuição da função o candidato deverá no prazo de até 5 (cinco) dias úteis a contar da data da
emissão do documento, retornar à Secretaria Municipal de Gestão para apresentação do laudo
emitido pela GEIMS, da documentação relacionada nesta convocação e assinatura do contrato.
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FUNÇÃO: AUXILIAR EM SERVIÇOS GERAIS

FUNÇÃO: TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR II - SUPORTE ADMINISTRATIVO NA ESPECIALIDADE DE
ADMINISTRAÇÃO

AMPLA CONCORRÊNCIA

AMPLA CONCORRÊNCIA

NOME

INSCRIÇÃO

RG

CLAS

ADRIANO GUEDES DE SOUZA

806009254

0931692644

82º

RENATA CARVALHO RUFINO ABRÃO

806009995

0938868373

83º

LUCAS GIDI SOUZA DEVEZA

806000496

1472184033

84º

NOME

INSCRIÇÃO

RG

CLAS

MILENA OLIVEIRA LIMA

809004320

1272901173

1º

Gabinete do Secretário Municipal de Gestão, em 01 de fevereiro de 2018.
THIAGO MARTINS DANTAS
Secretário

Gabinete do Secretário Municipal de Gestão, em 01 de fevereiro de 2018.
THIAGO MARTINS DANTAS
Secretário

AVISO DE CONVOCAÇÃO Nº 01/2017 - EDITAL N° 11/2017
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO EDITAL N° 11/2017 - PMS TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR II SUPORTE ADMINISTRATIVO
A Secretaria Municipal de Gestão CONVOCA os candidatos abaixo relacionados, aprovados no
Processo Seletivo Simplificado - Edital nº 11/2017, visando à contratação temporária de profissionais
para desempenhar atividades no âmbito da Prefeitura Municipal do Salvador - PMS, para a função de
Técnico de Nível Superior II - Suporte Administrativo, a se apresentarem na Secretaria Municipal
de Gestão - SEMGE, situada à Av. Vale dos Barris nº 125 - Barris, no horário das 08:30 às 11:30h e
das 13:30 às 16:00h no prazo de 15 (quinze) dias corridos, contados à partir da publicação desta
convocação, para comprovação de habilitação técnica exigida no Edital e assinatura do contrato.
Para assinatura do contrato, os candidatos deverão se apresentar munidos da seguinte documentação
original e cópia:
a) Carteira de Identidade;
b) CPF,
c) PIS/PASEP,
d) CTPS (Carteira de Trabalho e Previdência Social),
e) Título de Eleitor,
f) Comprovante de votação da última eleição (não serão aceitos comprovantes de justificativa
eleitoral, caso não tenha votado, apresentar Certidão de Quitação Eleitoral, obtida junto ao TRE).
g) Comprovante de residência com CEP,
h) Certificado de Alistamento Militar, se do sexo masculino;
i) 01 Foto Recente 3x4,
j) Comprovante de Situação Cadastral do CPF,
l) Declaração de Bens,
m) Diploma e/ou Certificado de Conclusão do Curso de Graduação na área especifica, acompanhado
do Histórico Escolar.
n) Certidão Negativa de antecedentes criminais,
o) Atestado de Saúde Ocupacional - ASO, expedido por Médico do Trabalho ou Serviço Médico
Especializado em Medicina Ocupacional, informando a aptidão para exercício da função.
p) Declaração de não estar cumprindo e nem ter sofrido, no exercício da função pública, penalidade
por prática de improbidade administrativa, aplicada por qualquer órgão público ou entidade da esfera
federal, estadual ou municipal;
q) Declaração quanto ao exercício de outro(s) emprego(s) ou função(ões) pública(s) e sobre
recebimento de proventos decorrentes de aposentadoria e pensão;
r) Declaração de não estar cumprindo sanção por inidoneidade, aplicada por qualquer órgão público
ou entidade da esfera federal, estadual ou municipal;
s) Declaração de não estar cumprindo sanção por inidoneidade, aplicada por qualquer órgão público
ou entidade da esfera federal, estadual ou municipal;
t) Declaração de que não foi demitido a bem do serviço público.
u) Carteira do Conselho, quando exigido em legislação federal;
v) Documento de comprovação que está registrado e com a situação regularizada junto ao órgão de
conselho de classe correspondente à sua formação profissional, quando for o caso, devidamente
comprovado com a documentação exigida.

1. O candidato que já for ocupante de cargo público, em caso de acumulação legal de cargos, deverá
trazer uma declaração original expedida pelos Recursos Humanos/Departamento de Pessoal do
órgão/entidade informando o cargo, carga horária e o horário de trabalho exercido pelo candidato
para que se possa verificar a compatibilidade de horários.
2. Os candidatos inscritos para as vagas reservadas às Pessoas com Deficiência agendarão data e
horário para atendimento pela Gerência Central de Inspeção, Medicina e Segurança do Trabalho GEIMS para verificação da compatibilidade da deficiência de quem é portador com as atribuições da

AVISO DE CONVOCAÇÃO Nº 03/2018 - EDITAL N° 02/2015
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO EDITAL N° 02/2015 - SMED
A Secretaria Municipal de Gestão CONVOCA os candidatos abaixo relacionados, aprovados no
Processo Seletivo Simplificado - Edital nº 02/2015, visando à contratação temporária de profissionais
para desempenhar atividades no âmbito da Secretaria Municipal da Educação - SMED para a função
de Professor Substituto, a se apresentarem na Secretaria Municipal de Gestão - SEMGE, situada à Av.
Vale dos Barris nº 125 - Barris, nas datas de 19, 20, 21, 22 e 23 de fevereiro de 2018, no horário das
08:30 às 11:30h e das 13:30 às 16:00h, para conferência da documentação enviada eletronicamente
por ocasião da inscrição no processo seletivo e assinatura do Contrato.
Para assinatura do contrato, os candidatos deverão se apresentar munidos da seguinte documentação
original e cópia:
Carteira de Identidade; Certificado de Pessoa Física - CPF; Comprovante de Inscrição e Situação
Cadastral do CPF; Comprovante de registro no PIS/PASEP (se tiver); CTPS (Carteira de Trabalho e
Previdência Social); Título de eleitor; Comprovante de votação da última eleição (não serão aceitos
comprovantes de justificativa eleitoral, caso não tenha votado apresentar Certidão de quitação
Eleitoral, obtida junto ao TRE); Comprovante de Residência com CEP; Carteira de Reservista, se
do sexo masculino; Carteira do Conselho, quando exigido em Legislação Federal; 2 (duas) fotos
3x4 coloridas e recentes; Declaração de Bens; Diploma e/ou Certificado de Conclusão do Curso
acompanhado do Histórico Escolar; Certidões Negativas de Antecedentes Criminais; e Atestado de
Saúde Ocupacional - ASO, informando a aptidão para exercício função.
1. O candidato que já for ocupante de cargo público, em caso de acumulação legal de cargos, deverá
trazer uma declaração original expedida pelos Recursos Humanos/Dep. de Pessoal do órgão/
entidade informando o cargo, carga horária e o horário de trabalho exercido pelo candidato para que
se possa verificar a compatibilidade de horários.
2. Os candidatos deverão apresentar todos os documentos comprobatórios que foram enviados
eletronicamente, quando da inscrição no processo seletivo, agora em seus originais ou cópias
autenticadas em cartório, para conferência.
3. O candidato que deixar de apresentar qualquer dos documentos enviados eletronicamente por
ocasião da sua inscrição, será desclassificado.
4. Somente após a conferência da documentação enviada eletronicamente e validação por
representantes da Secretaria Municipal da Educação, os candidatos convocados apresentarão o
Atestado de Saúde Ocupacional informando a aptidão para exercício da função e os documentos
relacionados no subitem 10.5 do Edital para contratação.
FUNÇÃO: PROFESSOR DA EDUCAÇÃO INFANTIL AO 5º ANO - DIURNO 20H (SALVADOR)
RG

INSCRIÇÃO

PONTOS

CLASS

FERNANDA CONCEIÇÃO
COSTA

NOME

1203004869

EDI20SSA20155556

0

747

ELISETE DA CONCEIÇÃO
DE JESUS

142907073

EDI20SSA20155559

0

748

TANIA ELIZABETH
OLIVEIRA DA SILVA

161381804

EDI20SSA20155581

0

749

ANGELA DE OLIVEIRA
PINHEIRO

1212916697

EDI20SSA20155584

0

750

GIVANI DOS SANTOS SILVA

598626530

EDI20SSA20155587

0

751

ANA LEIA DE LIMA
RODRIGUES SOUZA

1147363595

EDI20SSA20155605

0

752

RAQUEL DOS SANTOS
PINHEIRO

1199427209

EDI20SSA20155647

0

753

BIANCA NOGUEIRA DE
PINHO PINTO

1142025160

EDI20SSA20155699

0

754

MARLI COSTA SANTOS

44105573

EDI20SSA20157346

0

755

NAIZA FETAL DOS SANTOS

128688840

EDI20SSA20157348

0

756

ANA CLAUDIA SILVA
XAVIER

2170975

EDI20SSA20157369

0

757

VALDIRENE SANTOS
MOURA

244998205

EDI20SSA20157376

0

758

