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AVISO DE CONVOCAÇÃO - SMS Nº 15/2018
CONCURSO PÚBLICO - EDITAL N° 01/2011 - SMS

A Secretária Municipal de Gestão, considera convocado o candidato abaixo relacionado, aprovado
no Processo Seletivo Simplificado, Edital nº 01/2018, que visa a contratação temporária de

O Secretário Municipal de Gestão da Prefeitura Municipal do Salvador, CONVOCA sub judice,

profissionais, de acordo com item 11, subitem 11.6 do Edital e CONVOCA o candidato que se

em cumprimento à decisão do Processo Judicial abaixo relacionado, o seguinte candidato, a

apresentou para desempenhar das atividades durante o carnaval 2018, comparecer na Secretaria

comparecer à Secretaria Municipal de Gestão - SEMGE, situada à Av. Vale dos Barris, nº. 125, no

Municipal de Gestão - SEMGE, situada à Av. Vale dos Barris, nº 125, no horário das 08:30h as 11:30
e das 13:30 às 16:00, no prazo 4 (quatro) dias corridos, para assinatura do Contrato, munidos da

horário das 08:30 às 11:30h e das 13:00 às 16:00h no prazo de 30 (trinta) dias, contados a partir da

seguinte documentação original e cópia:

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

a) Carteira de Identidade;
b) CPF;

de 09 de agosto de 2011 e agendamento da avaliação médica que será realizada de acordo com a
data de comparecimento do candidato no endereço citado acima.

c) PIS/PASEP;

A Avaliação Médica consta de realização de exames complementares de acordo com a idade, sexo e

d) CTPS (Carteira de Trabalho e Previdência Social);

função, além do atendimento clínico.

e) Título de Eleitor;

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

f) Comprovante de votação da última eleição (não serão aceitos comprovantes de justificativa

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

eleitoral, caso não tenha votado apresentar Certidão de Quitação Eleitoral, obtida junto ao TRE);

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

g) Comprovante de residência com CEP;

sob pena de desclassificação.
O candidato deverá comparecer COM URGÊNCIA, munido de original e cópia dos seguintes

h) Certificado de Alistamento Militar, se do sexo masculino;
i) Carteira do Conselho, quando exigido em legislação federal;
j)01 Foto Recente 3x4;

documentos: Diploma e Histórico Escolar da graduação; Residência clínica na especialidade em que
se candidatou; Registro no respectivo Conselho de Classe quando exigido em Edital, RG, CPF, Título de

k) Comprovante de Situação Cadastral do CPF;

Eleitor, Comprovante de votação da última eleição, Certificado de Reservista - se do sexo masculino

l) Declaração de Bens;

-, PIS / PASEP, Carteira de Trabalho, Comprovante de Residência, Declaração / Comprovante de

m) Diploma ou Certificado de Conclusão do Curso conforme item 2.1 deste Edital;

pagamento da anuidade de 2017/2018 do respectivo conselho, Comprovante de Inscrição e de

n) Certidões Negativas de antecedentes criminais;

Situação Cadastral do CPF, Antecedentes Criminais e 02 fotos 3x4 coloridas.

o) Atestado de Saúde Ocupacional - ASO, expedido por Médico do Trabalho ou Serviço Médico
CARGO: PROFISSIONAL DE ATENDIMENTO INTEGRADO - ENFERMEIRO - SMS / SAUEMF / 30H

Especializado em Medicina Ocupacional;
p) Documento de comprovação que está registrado e com a situação regularizada junto ao órgão de
conselho de classe correspondente a sua formação profissional, quando for o caso, devidamente
comprovado com a documentação exigida.
.
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Gabinete do Secretário Municipal de Gestão, em 21 de fevereiro de 2018.
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AVISO DE CONVOCAÇÃO Nº 01/2018 - EDITAL N° 12/2017
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO EDITAL N° 12/2017 - SEMPS

Gabinete do Secretário Municipal de Gestão, em 21 de fevereiro de 2018.

A Secretaria Municipal de Gestão CONVOCA os candidatos abaixo relacionados, aprovados no

THIAGO DANTAS MARTINS
Secretário

Processo Seletivo Simplificado - Edital nº 12/2017, visando à contratação temporária de profissionais
para desempenhar atividades no âmbito da Prefeitura Municipal do Salvador - PMS, para as funções
de Educador Social, Assistente Social e Psicólogo, a se apresentarem na Secretaria Municipal de

AVISO DE CONVOCAÇÃO SUB JUDICE Nº 03/2018

Gestão - SEMGE, situada à Av. Vale dos Barris nº 125 - Barris, no horário das 08:30 às 11:30h e

CONCURSO PUBLICO EDITAL N° 01/2007 - GUARDA MUNICIPAL

das 13:30 às 16:00h no prazo de 15 (quinze) dias corridos, contados à partir da publicação desta
convocação, para conferência da documentação enviada eletronicamente por ocasião da inscrição no
processo seletivo e assinatura do contrato.

O Secretário Municipal de Gestão da Prefeitura Municipal do Salvador, CONVOCA sub judice, em

Para assinatura do contrato, os candidatos deverão se apresentar munidos da seguinte documentação

cumprimento à decisão do Processo Judicial abaixo indicado, o candidato abaixo relacionado, a
comparecer à Secretaria Municipal de Gestão - SEMGE, situada à Av. Vale dos Barris, nº. 125, no

original e cópia:

horário das 08:30 às 11:30h e das 13:00 às 16:00h no prazo de 30 (trinta) dias, contados a partir da

a) Carteira de Identidade;

publicação desta Convocação, para comprovação de habilitação técnica exigida no Edital do Concurso

b) CPF;

Público nº. 01/2007 publicado no DOM nº. 4.554 de 08 a 10 de dezembro de 2007 e devidamente

c) PIS/PASEP;

retificado no DOM nº 4.555 de 11 de dezembro de 2007, DOM nº 4.556 de 12 de dezembro de 2007 e

d) CTPS (Carteira de Trabalho e Previdência Social);

DOM nº 4.563 de 19 a 21 de dezembro de 2007.

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);

A realização da avaliação médica será agendada de acordo com a data de comparecimento do
candidato, não ultrapassando o prazo legal de 30 dias para realização desta avaliação. A avaliação
médica consta de realização de exames complementares de acordo com a idade, sexo e função, além
do atendimento clínico.
O candidato deverá comparecer COM URGÊNCIA munido de original e cópia dos seguintes

g) Comprovante de residência com CEP;

documentos: Certificado de Conclusão do curso de Ensino Médio Completo (antigo2ºgrau), RG,

j)01 Foto Recente 3x4;

CPF, Título de eleitor, Comprovante da última eleição, Certificado de reservista (quando do sexo

k) Comprovante de Situação Cadastral do CPF;

masculino), PIS/PASEP, 03 fotos 3x4 coloridas, Carteira de trabalho, Comprovante de residência e

l) Declaração de Bens;

Comprovante de Inscrição e Situação Cadastral do CPF. Para realização da Investigação Social, o
candidato terá de apresentar os originais e cópias dos seguintes documentos: No caso de ser ou

m) Diploma ou Certificado de Conclusão do Curso conforme item 2.1 deste Edital;
n) Certidões Negativas de antecedentes criminais;

ter sido servidor público (entregar comprovação do motivo de demissão, dispensa ou exoneração,

o) Atestado de Saúde Ocupacional - ASO, expedido por Médico do Trabalho ou Serviço Médico

no caso de ex-servidor civil ou militar das esferas federal, estadual ou municipal), Atestado de

Especializado em Medicina Ocupacional;

antecedentes criminais, expedido pela Secretária de Segurança Pública do Estado da Bahia ou no
caso de outro Estado, do respectivo congênere, Certidões da Justiça Federal (cível e criminal) da

p) Documento de comprovação que está registrado e com a situação regularizada junto ao órgão de

jurisdição onde tenham residido nos últimos 03 anos e Certidões da Justiça Comum Estadual (cível e

comprovado com a documentação exigida.

h) Certificado de Alistamento Militar, se do sexo masculino;
i) Carteira do Conselho, quando exigido em legislação federal;

conselho de classe correspondente a sua formação profissional, quando for o caso, devidamente

criminal) onde tenha residido nos últimos 03 anos.
1. O candidato que já for ocupante de cargo público, em caso de acumulação legal de cargos, deverá
CARGO: GUARDA MUNICIPAL correlacionado ao cargo de GUARDA CIVIL MUNICIPAL
NOME
JOÃO MÁRIO NERY DOS SANTOS

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

MANDADO DE SEGURANÇA

DOCUMENTO

0110954-23.2008.8.05.0001

155658310

Gabinete do Secretário Municipal de Gestão, em 21 de fevereiro de 2018.
THIAGO MARTINS DANTAS
Secretário

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.

