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JENINE DE OLIVEIRA MENDES

DOCUMENTO

CLASSIFICAÇÃO

PROCESSO JUDICIAL

0720421250

124

0 0 2 7 5 7 0 24.2015.8.05.0000

O SECRETARIO MUNICIPAL DE GESTÃO, CONVOCA sub judice, o candidato relacionado no Anexo
Único deste Edital, para prestar Avaliação Psicológica, conforme Edital de Abertura de Inscrições SEMGE 02/2003, publicado do Diário Oficial do Município do Salvador em 10/09/2003 e retificações
posteriores.

Gabinete do Secretário Municipal de Gestão, em 21 de julho de 2017.
1. A Avaliação Psicológica ocorrerá no local, nas datas, turmas e horários constantes no Anexo Único;
THIAGO MARTINS DANTAS
Secretário

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.

DIRETORIA DE LOGÍSTICA E PATRIMÔNIO

3. Somente será admitido à sala de avaliação o candidato que apresentar documento original que
legalmente o identifique. Serão considerados documentos de identidade: carteiras expedidas pelos

CHAMAMENTO PÚBLICO SEMGE

Comandos Militares, pelas Secretarias de Segurança Pública, pelos Institutos de Identificação e pelos
Corpos de Bombeiros; carteiras expedidas pelos órgãos fiscalizadores de exercício profissional

A Diretoria Geral de Logística e Patrimônio - DLP torna público para conhecimento dos interessados

(Ordens, Conselhos); passaporte brasileiro; Certificado de reservista; carteiras funcionais do

que realizará uma cotação/estimativa de preços para Contratação de empresa autorizada pelo

Ministério Público; carteiras funcionais expedidas por Órgão público que, por Lei Federal, valham

fabricante, especializada na Aquisição de Extensão do prazo de Garantia por 02 (dois) anos, para
560 (quinhentos e sessenta) Equipamentos de Computadores LENOVO, conforme relação dos

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).

modelos por serial constantes no anexo I do Termo de Referência, visando alimentar o Banco de
Preços da Prefeitura Municipal do Salvador. Os interessados deverão solicitar cópia do Termo de

4. Critérios da Avaliação Psicológica - Para a seleção dos candidatos serão avaliados alguns

Referência na Coordenadoria Central de Cadastro e Movimentação de Materiais - CCM, na Avenida

constructos: atenção concentrada, atenção difusa, raciocínio lógico e personalidade. A atenção

Vale dos Barris, 125, Barris, Salvador-BA pelo e-mail sebap.pms@gmail.com, ou através dos

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

telefones (71) 3202-4140/ 3202-4141/ 3202-4146 e encaminhar no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a

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

contar da publicação deste aviso, proposta de preços para a referida Subcoordenadoria, no horário

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

das 08:00 às 17:00.

ao mesmo instante, percebendo os diversos estímulos ao redor. Candidatos almejando vagas
em que lidem diretamente com a vida e a saúde devem ter um desempenho mínimo para serem
Salvador, 17 de Julho de 2017

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

GUSTAVO TEIXEIRA MORIS
Diretor de Logística e Patrimônio/DLP

Ainda, na avaliação, será aplicado um teste de raciocínio lógico visando mensurar a capacidade
de resolução de problemas e a capacidade de gerar novas estratégias no ambiente em que está

DIRETORIA DE LOGÍSTICA E PATRIMÔNIO

inserido. Também, serão considerados APTOS candidatos que alcançarem classificação dentro
da média populacional. Por fim, serão aplicados dois testes de personalidade o quais avaliam:

CHAMAMENTO PÚBLICO SEMGE
A Diretoria Geral de Logística e Patrimônio - DLP torna público para conhecimento dos interessados

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
egocentrismo, agressividade, impulsividade e relacionamento interpessoal.

que realizará uma cotação/estimativa de preços para Contratação de empresa autorizada pelo
fabricante, especializada na Aquisição de Extensão do prazo de Garantia por 03 (três) anos, para 81
(oitenta e um) Equipamentos de Impressoras LEXMARK, conforme relação dos modelos constantes

ANEXO ÚNICO
LOCAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO - SEMGE - AV. VALE DOS BARRIS, Nº 125, BARRIS.
PRÓXIMO À TRANSALVADOR.

no anexo I do Termo de Referência, visando alimentar o Banco de Preços da Prefeitura Municipal do
DATA: 25/07/2017 INÍCIO: 14:00hs - TURMA A

Salvador. Os interessados deverão solicitar cópia do Termo de Referência na Coordenadoria Central
de Cadastro e Movimentação de Materiais - CCM, na Avenida Vale dos Barris, 125, Barris, Salvador-BA

CARGO: PROFESSOR LING PORTUGUESA

pelo e-mail sebap.pms@gmail.com, ou através dos telefones (71) 3202-4140/ 3202-4141/ 32024146 e encaminhar no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da publicação deste aviso, proposta de
preços para a referida Subcoordenadoria, no horário das 08:00 às 17:00.

NOME
DANIEL
MATTOS

CARVALHAL

DOCUMENTO

CLASSIFICAÇÃO

05142825 33

217

MANDADO DE SEGURANÇA
0 0 0 3 6 6
98.2008.8.05.0001

7

-

Salvador, 17 de Julho de 2017
Gabinete do Secretário Municipal de Gestão, em 21 de julho de 2017.
GUSTAVO TEIXEIRA MORIS
THIAGO MARTINS DANTAS

Diretor de Logística e Patrimônio/DLP

Secretário

DIRETORIA DE LOGÍSTICA E PATRIMÔNIO
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CHAMAMENTO PÚBLICO SEMGE

CONCURSO PÚBLICO - SMED- EDITAL 01/2010

A Diretoria Geral de Logística e Patrimônio - DLP torna público para conhecimento dos interessados

O SECRETARIO MUNICIPAL DE GESTÃO, CONVOCA sub judice, o candidato relacionado no Anexo

que realizará uma Cotação/Estimativa de preços para Contratação, na modalidade de R.P -

Único deste Edital, para prestar Avaliação Psicológica, conforme Edital de Abertura de Inscrições -

Registro de Preços, pelo período de 12 (doze) meses, de empresa especializada na confecção/

SEMGE 01/2010, publicado do Diário Oficial do Município do Salvador em 17/08/2010 e retificações
posteriores.

comercialização de Capas para Chuva, nas especificações e quantidades constantes em planilha,
visando alimentar o Banco de Preços da Prefeitura Municipal do Salvador. Os interessados deverão

1. A Avaliação Psicológica ocorrerá no local, nas datas, turmas e horários constantes no Anexo Único;

solicitar cópia do Termo de Referência na Subcoordenadoria Central de Cadastro e Movimentação
de Materiais - CADM, na Avenida Vale dos Barris, 125, Barris, Salvador-BA pelo e-mail sebap.pms@
gmail.com, ou através dos telefones (71) 3202-4140/ 3202-4141/ 3202-4146 e encaminhar no

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.

prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da publicação deste aviso, proposta de preços para a referida

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

Subcoordenadoria, no horário das 08:00 às 17:00.

legalmente o identifique. Serão considerados documentos de identidade: carteiras expedidas pelos
Comandos Militares, pelas Secretarias de Segurança Pública, pelos Institutos de Identificação e pelos

Salvador, 17 de Julho de 2017

Corpos de Bombeiros; carteiras expedidas pelos órgãos fiscalizadores de exercício profissional
(Ordens, Conselhos); passaporte brasileiro; Certificado de reservista; carteiras funcionais do

GUSTAVO TEIXEIRA MORIS

Ministério Público; carteiras funcionais expedidas por Órgão público que, por Lei Federal, valham

Diretor de Logística e Patrimônio/DLP

como identidade; carteira de trabalho, carteira nacional de habilitação (somente modelo com foto

