AVISO DE CONVOCAÇÃO Nº 40/2014
O Secretário Municipal de Gestão da Prefeitura Municipal do Salvador, CONVOCA Sub Judice
em cumprimento ao Processo Judicial nº 0541036-59.2014.8.05.0001 a candidata abaixo
relacionada, aprovada em Concurso Público, com observância rigorosa da ordem de
classificação, a comparecer à SEMGE, situada à Av. Vale dos Barris, nº. 125, no horário das
08:30h às 11:30h e das 13:30 às 16:00 h, 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 01/2010 publicado no DOM nº. 5.191 de 17 de agosto de 2010 e
agendamento da avaliação médica que será realizada de acordo com a data de
comparecimento do candidato no endereço citado acima. A avaliação médica consta de
realização de exames complementares de acordo com a idade, sexo e função, além do
atendimento clínico de acordo com o subitem 12.4 do Edital.
A avaliação psicológica será publicada no Diário Oficial do Município pela Coordenadoria
Central de Inspeção, Medicina e Segurança do Trabalho - CIS, informando data, horário e local
que será realizada, independentemente do candidato já ter se submetido à avaliação médica
na CIS, sob pena de desclassificação.
O candidato deverá comparecer URGENTE, munido de original e cópia dos seguintes
documentos: Diploma de Licenciatura Plena em Pedagogia e comprovante de experiência
mínima de 2 (dois) anos em docência para candidatos ao cargo de Coordenador Pedagógico;
Diploma com Histórico Escolar de Licenciatura Plena na disciplina em que se candidatou, para
os candidatos ao cargo de Professor; Registro no Conselho de Classe, para os candidatos ao
cargo de Professor de Educação Física; e para todos os candidatos: RG, CPF, Título de
Eleitor, Comprovante de Votação da última eleição, Certificado de Reservista – se do sexo
masculino - , PIS / PASEP, Carteira de Trabalho, Comprovante de Residência, Comprovante
de Inscrição e de Situação Cadastral do CPF, Antecedentes Criminais e 02 fotos 3x4 coloridas.
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Gabinete do Secretário Municipal de Gestão, em 03 de Outubro de 2014.
ALEXANDRE TOCCHETTO PAUPERIO
Secretário
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