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18391/2016

MARIA DOS ANJOS RAMOS OLIVEIRA

ASSUNTO
DESMEMBRAMENTO
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53567/2017

LUCIA RIBEIRO NOGUEIRA

CANC. DUPLICIDADE

58450/2016

GONÇALO NERI

DESMEMBRAMENTO

58336/2016

LUCIENE A. DA CONCEIÇÃO DA SILVA

DESMEMBRAMENTO

O SECRETARIO MUNICIPAL DE GESTÃO, CONVOCA o candidato relacionado no Anexo Único deste

58407/2016

MONICA DA LUZ SANTOS

DESMEMBRAMENTO

Edital para prestar Reavaliação Psicológica, em cumprimento à decisão que consta no Processo

57921/2016

IVONEIDE MOREIRA MENESES

DESMEMBRAMENTO

Judicial abaixo indicado, e conforme Edital de Abertura de Inscrições - SEMGE 02/2003, publicado

23386/2017

ROQUE RODRIGUES DE ANDRADE

P. LANÇAMENTO

do Diário Oficial do Município do Salvador em 10/09/2003 e retificações posteriores, conforme o

21617/2017

MARIA JOSE SOUZA BRITO

P. LANÇAMENTO

que segue:

21427/2017

MARIA OLIVEIRA DE MOURA

P. LANÇAMENTO

CONCURSO PÚBLICO - SMED - EDITAL Nº 02/2003

1. A Reavaliação Psicológica ocorrerá no local, na data, turma e horário constante no Anexo Único;

Salvador 12 de Abril de 2018.
2. O candidato deve chegar ao local da Reavaliação com antecedência mínima de 30 (trinta) minutos
do horário previsto para início e ter disponibilidade de permanecer no local por até cinco horas.

DILSON TANAJURA MOREIRA
Coordenador de Cadastros

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO - SEMGE

3. Somente serão admitidos à sala de reavaliação o candidato que apresentarem documento original

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA REAVALIAÇÃO PSICOLÓGICA - RETESTE

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

que legalmente os identifique. Serão considerados documentos de identidade: carteiras expedidas

CONCURSO PÚBLICO - SMS - EDITAL 01/2011
O SECRETARIO MUNICIPAL DE GESTÃO, CONVOCA sub judice, os candidatos relacionados no Anexo
Único deste Edital para prestar Reavaliação Psicológica, em cumprimento às decisões que constam
nos Processos Judiciais indicados, e 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:

pelos Corpos de Bombeiros; carteiras expedidas pelos órgãos fiscalizadores de exercício profissional
(Ordens, Conselhos); passaporte brasileiro; Certificado de reservista; carteiras funcionais do
Ministério Público; carteiras funcionais expedidas por Órgão público que, por Lei Federal, valham
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 do candidato será avaliado alguns constructos:
atenção concentrada, atenção difusa, raciocínio lógico e personalidade. A atenção concentrada do
candidato, refere-se à capacidade que ele possui em focar-se em uma determinada tarefa, evitando

1. A Reavaliação Psicológica ocorrerá no local, na data, turma e horário constante no Anexo Único;

erros ou omissões na rotina laboral. Outro ponto a ser avaliado é a atenção difusa, capacidade
de perceber os diversos fatores a sua volta podendo executar mais de uma atividade ao mesmo

2. Os candidatos deverão chegar ao local da Reavaliação com antecedência mínima de 30 (trinta)
minutos do horário previsto para início e ter disponibilidade de permanecer no local por até cinco
horas.

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

3. Somente serão admitidos à sala de reavaliação os candidatos que apresentarem documento

Ainda, na avaliação, será aplicado um teste de raciocínio lógico visando mensurar a capacidade

original que legalmente os identifique. Serão considerados documentos de identidade: carteiras

de resolução de problemas e a capacidade de gerar novas estratégias no ambiente em que está

expedidas pelos Comandos Militares, pelas Secretarias de Segurança Pública, pelos Institutos de

inserido. Também, serão considerados APTOS candidatos que alcançarem classificação dentro

Identificação e pelos Corpos de Bombeiros; carteiras expedidas pelos órgãos fiscalizadores de

da média populacional. Por fim, serão aplicados dois testes de personalidade o quais avaliam:

exercício profissional (Ordens, Conselhos); passaporte brasileiro; Certificado de reservista; carteiras

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

funcionais do Ministério Público; carteiras funcionais expedidas por Órgão público que, por Lei
Federal, valham 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 Reavaliação Psicológica - Para a seleção dos candidatos serão avaliados alguns
constructos: atenção concentrada, atenção difusa, raciocínio lógico e personalidade. A atenção
concentrada do candidato, refere-se à capacidade que ele possui em focar-se em uma determinada
tarefa, evitando erros ou omissões na rotina laboral. Outro ponto a ser avaliado é a atenção difusa,
capacidade de perceber os diversos fatores a sua volta podendo executar mais de uma atividade
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
considerados APTOS. Níveis de atenção focal ou difusa abaixo da média populacional aumentam os
riscos de omissões, trocas ou erros.
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
inserido. Também, serão considerados APTOS candidatos que alcançarem classificação dentro
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
egocentrismo, agressividade, impulsividade e relacionamento interpessoal.

ANEXO ÚNICO
CONVOCADO PARA REAVALIAÇÃO PSICOLÓGICA - RETESTE
LOCAL: Espaço Oikos - sala 203

egocentrismo, agressividade, impulsividade e relacionamento interpessoal.
ANEXO ÚNICO
CONVOCADO PARA REAVALIAÇÃO PSICOLÓGICA - RETESTE
LOCAL: Espaço Oikos - sala 203
END: Rua Almeida Garret, 35 - Itaigara, Salvador - BA, 41815-320
PONTO DE REFERÊNCIA: Atrás da Clínica Delfim - Itaigara, último prédio.
DATA: 19/04/2018 (QUINTA-FEIRA) - TURMA A - INÍCIO: 09:00hs
CARGO: PROFESSOR INGLES
NOME
LUCIANE SILVA

DOCUMENTO

CLASSIFICAÇÃO

377053503

117

Gabinete do Secretário Municipal de Gestão, em 05 de abril de 2018.
THIAGO MARTINS DANTAS
Secretário

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA REAVALIAÇÃO PSICOLÓGICA - RETESTE
CONCURSO PÚBLICO - SMS - EDITAL 01/2011

END: Rua Almeida Garret, 35 - Itaigara, Salvador - BA, 41815-320

A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, CONVOCA os candidatos relacionados no Anexo Único deste

PONTO DE REFERÊNCIA: Atrás da Clínica Delfim - Itaigara, último prédio.

Edital para prestar Reavaliação Psicológica, conforme Edital de Abertura de Inscrições - SEMGE
nº 01/2011, publicado do Diário Oficial do Município do Salvador em 17/06/2011 e retificações

DATA: 19/04/2018 (QUINTA-FEIRA) - TURMA A - INÍCIO: 09:00hs
CARGO: AUXILIAR EM SERVIÇOS DE SAÚDE - AUXILIAR EM SAÚDE BUCAL - SMS / - / 40H
NOME
ANDREIA GRECHI
GOMES QUEIROZ

DOCUMENTO
0416588760

CLASSIFICAÇÃO

PROCESSO JUDICIAL

207

054938835.2016.8.05.0001

posteriores, conforme o que segue:
1. A Reavaliação Psicológica ocorrerá no local, na data, turma e horário constante no Anexo Único;
2. O Candidato deverá chegar ao local da Reavaliação com antecedência mínima de 30 (trinta) minutos
do horário previsto para início e ter disponibilidade de permanecer no local por até cinco horas.
3. Somente será admitido à sala de reavaliação o candidato que apresentar documento original que

CARGO: TÉCNICO EM SERVIÇOS DE SAÚDE - TÉCNICO DE ENFERMAGEM - SMS / PSF / 40H

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

NOME

DOCUMENTO

CLASSIFICAÇÃO

PROCESSO JUDICIAL

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

CATIANA DE JESUS
SILVA

1213849772

511

000201534.2017.8.05.0000

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

Gabinete do Secretário Municipal de Gestão, em 05 de abril de 2018.
THIAGO MARTINS DANTAS
Secretário

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

