SEMGE - Secretaria Municipal de Gestão

Segunda etapa do concurso para a Fazenda será realizada no domingo (23)
19-Nov-2014

Os candidatos aos cargos de analista fazendário e auditor
interno devem portar o CCCP e o documento oficial e original de identificação

Publicado
no Diário Oficial do Município (DOM), desta terça-feira (18), o edital de
divulgação dos locais de realização das provas objetivas e discursiva do
concurso da Fazenda Edital nº 01/2014. Desta vez os candidatos inscritos nos
cargos de analista fazendário e auditor interno, com realização das provas
neste domingo (23), devem ficar atentos ao cumprimento de alguns procedimentos
estabelecidos em edital.

As provas
objetivas vão ter duração de quatro horas e 30 minutos, sendo divididas em Prova
um, no turno da manhã, com abertura dos portões às 7h e fechamento às 8h, e Prova
dois, no turno da tarde, às 14h e fechamento às 15h, já a prova discursiva será
aplicada juntamente com a Prova dois das provas objetivas. Sempre obedecendo ao
horário local.

Os
candidatos devem acessar, imprimir e levar o Comunicado Oficial de Convocação
para a Prova (CCCP), constando a data, horário e local de realização das
Provas, disponíveis no site da Fundação Professor Carlos Augusto Bittencourt
(Funcab) através do link www.funcab.org, além do documento oficial e
original de identificação. Só será permitido o uso de caneta esferográfica de
tinta azul ou preta, fabricada em material transparente, não será permitido à
utilização de qualquer outro tipo de material.

A
remuneração mensal para o início da carreira do cargo de analista fazendário é
de R$1.125,89, podendo gerar, acrescidas às gratificações, a um valor final de
R$ 13.300,80, já o cargo de auditor interno, a remuneração inicial é de R$
2.329,91 alcançando o valor final de R$ 15.535,31.

Todas as dúvidas quanto ao edital e suas etapas estão
disponíveis na página de concursos hospedada no site da Secretaria de Gestão (www.gestaopublica.salvador.ba.gov.br).

http://www.gestaopublica.salvador.ba.gov.br
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