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EDITAL Nº 01/2018, DE 18 DE ABRIL DE 2018  
 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO  
 
 
DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE INSCRIÇÕES DO 
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA 
CONTRATAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE 
ESPLANADA-BA.  
 
 

Edital de seleção pública simplificada para designação temporária no âmbito da Secretaria Municipal de 
Educação junto às escolas municipais, para atendimento a necessidade temporária de excepcional interesse 
público.  
 
CONSIDERANDO a Lei Federal nº 9.394/96, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, que define as 
modalidades de educação escolar;  
 
CONSIDERANDO o inciso I do artigo 4º da Lei Federal nº 9.394/96 que estabelece a educação básica obrigatória 
e gratuita dos 04 (quatro) aos 17 (dezessete) anos de idade;  
 
CONSIDERANDO o artigo 34 da Lei Federal nº 9.394/96 que estabelece a jornada escolar mínima para o Ensino 
Fundamental; 
 
CONSIDERANDO a Lei Federal nº 12.796/2013 que estabelece que os currículos da educação infantil, do ensino 
fundamental e do ensino médio devem ter base nacional comum, a ser complementada, em cada sistema de 
ensino e em cada estabelecimento escolar, por uma parte diversificada, exigida pelas características regionais e 
locais da sociedade, da cultura, da economia e dos educandos. 
 
CONSIDERANDO a Lei Federal nº 9.394/1996, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, que estabelece 
o atendimento educacional em classes, escolas ou serviços especializados, de forma a viabilizar o acesso aos 
conteúdos curriculares, atuar no apoio a acessibilidade aos serviços e as atividades-fim da instituição de ensino 
escolar;  
 
CONSIDERANDO que a falta de profissionais na Educação torna ineficiente o acesso da população aos serviços 
de interesse público;  
 
CONSIDERANDO que não há lista de classificação em concurso vigente com vagas para os cargos dispostos 
neste processo seletivo;  
 
CONSIDERANDO que a seleção se dará excepcionalmente, de acordo com o inciso IV e V alínea a do art. 2º da 
Lei Municipal nº 625/2008, permitida a contratação pelo prazo de até 12 meses, face flagrante prejuízo ao 
interesse público, notadamente devido lapso temporal para procedimento seletivo de provas e títulos do Processo 
Seletivo Simplificado;  
 
CONSIDERANDO que a remuneração deve dar-se em observância aos princípios da moralidade, oportunidade e 
necessidade, afastamento de enriquecimento ilícito de acordo com vencimento de início de carreira do respectivo 
cargo/função, respeitando o estabelecido no art. 8º da Lei Municipal nº 625/2008; 
 

RESOLVE 
 
TORNAR PÚBLICO, através do presente Edital, o processo de seleção de profissionais habilitados, via seleção 
simplificada curricular, designação temporária para as funções que constam no item 2, a serem 
contratados/designados por tempo determinado, conforme a necessidade justificada, observando o disposto no 
artigo 37, inciso IX da Constituição Federal e legislação municipal, notadamente Lei Municipal nº 625/2008. 
 
 
 



Quarta-feira, 18 de Abril de 2018 | Edição N° 2.127 | Caderno II 145

N v 

  
 ESTADO DA BAHIA 
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPLANADA 

                              CNPJ – 13.885.231/0001-71 CEP. 48.370-000 
 
 

Pça. Monsenhor Zacarias Luz, s/n – Centro 
FONE: (75) 3427-1313 - e-mail: pmesplanada@gd.com.br 

 
O presente Processo Seletivo Simplificado se dará pelas normas e instruções especiais seguintes, que fazem 
parte integrante deste Edital, sendo que a seleção dar-se-á através de Títulos e Comprovação de Experiência, 
sendo o presente destinado a selecionar candidatos para exercício das funções conforme item 2.  
 
1 – DISPOSIÇÕES PRELIMINARES  
 
1.1 O Processo Seletivo Simplificado será realizado obedecendo as normas deste Edital, sendo supervisionado 
pela Comissão Especial, responsável por acompanhar e analisar os documentos dos candidatos, nomeada pelo 
Chefe do Poder Executivo Municipal através do Decreto nº 028/2018.  
 
1.2 Estabelece regras para a seleção e contratação/designação, em regime de designação temporária, para as 
funções descritas no item 2 deste Edital, para atendimento às necessidades de excepcional interesse público da 
Administração Pública Municipal de Esplanada, Bahia nos termos da Lei Municipal nº 625/2008, seleção 
simplificada em virtude de prejuízo ao interesse público.  
 
2 - DAS ATRIBUIÇÕES, JORNADA DE TRABALHO, REMUNERAÇÃO E VAGAS: 
 
2.1. PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA  
 
Atribuições: 
 
I - A regência de classes; 
II - Participar da elaboração da proposta pedagógica do estabelecimento de ensino; 
III - Elaborar e cumprir plano de trabalho e de aula, segundo a proposta pedagógica do estabelecimento de 
ensino; 
IV - Zelar pela aprendizagem dos alunos; 
V - Colaborar nas atividades de articulação das escolas com as famílias e a comunidade; 
VI - Estabelecer estratégias de aprendizagem e de recuperação para os  alunos de menor rendimento; 
 
2.2.  SECRETÁRIO ESCOLAR  
 
Atribuições:  
 
I - Responsabilizar-se pela Secretaria, assessorado pelo Adjunto de Secretário e por todo o pessoal envolvido no 
serviço;  
II - Documentar e fazer cumprir as leis vigentes em relação ao ensino;  
III - Organizar e superintender os serviços de escrituração escolar e os registros relacionados com a 
administração do pessoal;  
IV - Elaborar conjuntamente com a Direção e outros setores envolvidos, a proposta anual da escala de férias dos 
servidores lotados na Unidade Escolar;  
V - Supervisionar a expedição e tramitação de qualquer documento ou correspondência, assinando 
conjuntamente com o Diretor: atestados, transferências, atas, editais ou outros documentos oficiais;  
VI - Supervisionar os serviços de escrituração escolar, arquivo ativo e inativo da Unidade escolar, fichário, 
assentamento e demais tarefas indispensáveis ao disposto na Legislação Escolar;  
VII - Manter atualizadas as pastas individuais dos alunos, quanto a documentação exigida e permanência, 
compilação e armazenamento de dados;  
VIII - Articular-se com os setores Técnico-Pedagógicos para que nos prazos previstos, sejam fornecidos todos os 
resultados escolares dos alunos, referentes às programações regulares e especiais da Unidade Escolar;  
IX - Adotar medidas que visem preservar toda documentação sob sua responsabilidade;  
X - Evitar o manuseio por pessoas estranhas ao serviço, bem como a retirada de pastas, livros, diários de classe 
e registros de qualquer natureza da Unidade Escolar, salvo quando oficialmente requeridos por órgãos 
autorizados;  
XI - Executar outras tarefas delegadas pelo Diretor da unidade escolar no âmbito de sua competência;  
XII - Manter atualizadas as cópias da legislação em vigor;  
XIII - Participar do planejamento geral do Estabelecimento e demais reuniões com vistas ao registro da 
escrituração escolar e arquivos;  
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XIV - Lavrar atas e anotações de resultados finais, de recuperação, de exames especiais e de outros processos 
de avaliação, cujo registro de resultado for necessário;  
XV - Cuidar do recebimento de matrículas e transferências e respectiva documentação;  
XVI - Atender e acompanhar, encaminhando adequadamente as pessoas que se dirigirem ao Estabelecimento;  
XVII - Cuidar da comunicação externa do estabelecimento com a comunidade;  
XVIII - Coordenar a limpeza, conservação e manutenção dos serviços e equipamentos;  
XIX - Comunicar todas as ocorrências funcionais da Unidade Escolar com base na legalização vigente, tais como: 
Faltas, licenças, afastamento, abandono;  
XX - Manter o fluxo de informações atualizado; 
XXI - Manter atualizados a escrituração escolar e arquivos. 
 
2.3.  COORDENADOR ESCOLAR  
 
Atribuições: 
 
Ao Coordenador-Pedagógico compete, no âmbito da escola, a coordenação do processo didático, em seu tríplice 
aspectos, de planejamento, controle e avaliação, além dos seguintes: 
 
I - Coordenar o planejamento e a execução das ações pedagógicas da Unidade 
Escolar; 
II - Articular a elaboração participativa do Projeto Pedagógico da Escola; 
III - Acompanhar o processo de implementação das diretrizes da Secretaria Municipal de Educação relativas à 
avaliação da aprendizagem e dos currículos, orientando e intervindo junto aos professores e alunos quando 
necessário; 
IV - Avaliar os resultados obtidos na operacionalização das ações pedagógicas visando a sua reorientação; 
V - Coordenar e acompanhar as atividades dos horários de Atividade Complementar na Unidade Escolar, 
viabilizando a atualização pedagógica em serviço; 
VI - Estimular, articular e participar da elaboração de projetos especiais junto à comunidade escolar; 
VII- Elaborar estudos, levantamentos qualitativos e quantitativos indispensáveis ao desenvolvimento da escola; 
VIII - Elaborar, acompanhar e avaliar, em conjunto com a Direção da Unidade 
Escolar, os planos, programas e projetos voltados para o desenvolvimento da 
escola, em relação a aspectos pedagógicos, administrativos, financeiros, de 
pessoal e de recursos materiais; 
IX – Promover ações que otimizem as relações interpessoais na comunidade escolar; 
X – Divulgar e analisar, junto à comunidade escolar, documentos e projetos educacionais e pedagógicos do 
Órgão Central, assim como de outros Órgãos relacionados a educação, buscando implementá-los na Unidade 
Escolar, atendendo às peculiaridades locais; 
XI – Analisar os resultados de desempenho dos alunos, visando a correção de desvios no Planejamento 
Pedagógico; 
XII – Propor, planejar e executar ações de atualização e aperfeiçoamento de professores e técnicos, visando a 
melhoria de desempenho profissional; 
XIII – Identificar, orientar e encaminhar, para serviços especializados, alunos que apresentem necessidades de 
atendimento diferenciado; 
XIV – Promover e incentivar a realização de palestras, encontros e similares, com grupos de alunos, professores 
e pais sobre temas relevantes para a educação preventiva integral e cidadania; 
XV – Propor, em articulação com a direção, a implantação e implementação de medidas e ações que contribuam 
para promover a melhoria da qualidade de ensino e o sucesso escolar dos alunos; 
XVI - Organizar e coordenar a implantação e implementação do Conselho de 
Classe numa perspectiva inovadora de instância avaliativa do desempenho dos alunos; 
XVII - Realizar reuniões e encontros com os pais, visando a integração escola/família para promoção do sucesso 
escolar dos alunos; 
XVIII – Estimular e apoiar a criação de Associações de Pais, de Grêmios Estudantis e outros, que contribuam 
para o desenvolvimento e a qualidade da educação; 
XIX - Estimular e dinamizar o funcionamento do Conselho Escolar; 
XX – Exercer outras atribuições correlatas e afins. 
 
 
 



Quarta-feira, 18 de Abril de 2018 | Edição N° 2.127 | Caderno II 147

N v 

  
 ESTADO DA BAHIA 
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPLANADA 

                              CNPJ – 13.885.231/0001-71 CEP. 48.370-000 
 
 

Pça. Monsenhor Zacarias Luz, s/n – Centro 
FONE: (75) 3427-1313 - e-mail: pmesplanada@gd.com.br 

 
2.4. NUTRICIONISTA  
 
Atribuições: 
 
I - Planejar, elaborar e avaliar cardápios da Alimentação Escolar de acordo com as orientações do PNAE;  
II - Calcular parâmetros nutricionais para atendimento aos alunos;  
III - Planejar, orientar e supervisionar todas as etapas de execução do PNAE;  
IV - Planejar e coordenar a aplicação de testes de aceitabilidade junto aos alunos; 
V - Elaborar plano de trabalho anual do PNAE;  
VI - Elaborar e divulgar o Manual de Boas Práticas da alimentação escolar;  
VII - Propor e realizar ações de educação alimentar e nutricional junto aos alunos promovendo a consciência 
ecológica e ambiental; 
VIII - Participar do processo de licitação e da compra direta da Agricultura Familiar para aquisição de gêneros 
alimentícios;  
IX - Desenvolver, orientar e acompanhar projetos de educação alimentar e nutricional em articulação com a 
direção, coordenação pedagógica das escolas interagindo com as empresas de gestão da alimentação escolar;  
X - Interagir com o CAE;  
XI - Elaborar fichas técnicas para o receituário da alimentação escolar;  
XII - Participar de equipes multidisciplinares (conselhos, comissões, câmaras técnicas e outros) destinadas a 
planejar, implementar, controlar e executar políticas, programas, cursos, pesquisas e eventos;  
XIII - Colaborar na formação de profissionais na área de alimentação e nutrição, orientando estágios e 
participando de programas de treinamento e capacitação, bem como de todos os profissionais envolvidos na 
gestão da alimentação escolar;  
XIV - Participar de capacitação de pessoal do PNAE;  
XV - Estimular a identificação de crianças portadoras de patologias e deficiências associadas à nutrição; 
XVI - Contribuir na elaboração e revisão de normas reguladoras da área de alimentação e nutrição;  
XVII - Gerenciar contratos de gestão da alimentação escolar;  
XVIII - Desenvolver atividades de levantamento e acompanhamento de aquisições de produtos da agricultura 
familiar conforme estabelece a Lei nº 11.947/2009; 
XIX - Ter conhecimento básico em informática e aplicativos de interesse prático para o cargo: Editor de Texto, 
Planilha Eletrônica, Gerenciador de Apresentação Multimídia e Softwares de apoio;  
XX - Disponibilidade de viagens contínuas para visitas as Unidades Escolares, incluindo pernoite; - Atuar como 
Responsável Técnico e/ou Quadro Técnico; 
XXI - Desenvolver outras atividades pertinentes ao cargo. 
 
2.5. INTÉRPRETE DE LIBRAS 
 
Atribuições: 
 
I - Traduzir e Interpretar, em Língua Brasileira de Sinais e para a Língua Portuguesa e vice versa, nas atividades 
didático-pedagógicas e culturais desenvolvidas na instituição de ensino da Educação Básica, de forma a viabilizar 
o acesso aos conteúdos curriculares; e a acessibilidade comunicacional de estudantes surdos e ou deficientes 
auditivos;  
II - Atuar no apoio à acessibilidade ao estudante surdo ou deficiente auditivo aos serviços e às atividades-fim das 
instituições de ensino em sala de aula, e em todo o processo de ensino ofertado pela instituição, além de 
assessorar nas repartições (setores) que necessitam de seu trabalho especializado facilitando o acesso do 
estudante surdo e ou deficiente auditivo;  
III - Ser imparcial aos conteúdos que lhe couber interpretar/traduzir;  
IV - Zelar postura pela conduta adequada aos ambientes que frequentar;  
V - Exercer sua profissão com rigor técnico, zelando pelos valores éticos a ela inerentes e pelo respeito à cultura 
surda.  
VI - Assessorar nas atividades didático-pedagógicas e culturais desenvolvidas na instituição de ensino da 
Educação Básica, de acordo com a necessidade.  
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2.6. AUXILIAR DE TURMA 
 
Atribuições: 
 
I - Apoio em sala de aula e desenvolvimento integral da criança nos aspectos afetivos, físicos, motores, 
intelectuais e psicológicos;  
II - Promoção e zelo da higiene, alimentação, segurança e saúde das crianças;  
III - Participação na Formação Continuada, reuniões e demais atividades da unidade escolar e da Secretaria 
Municipal de Educação; 
IV - Zelo pelo cumprimento dos direitos da criança, estabelecidos no Estatuto da criança e do Adolescente – ECA. 
 
2.7.  AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS 
 
Atribuições: 
 
I - Receber, conferir, armazenar e distribuir material permanente e de consumo;  
II - Manter atualizado a sua estrutura;  
III - Providenciar em tempo hábil o levantamento das necessidades de material;  
IV - Organizar e manter em ordem o almoxarifado de modo a permitir;  
a) Separação para pronta entrega de material requisitado;  
b) A guarda do material recebido;  
c) Verificação periódica do estado do material de fácil deterioração;  
V - Inventariar anualmente os bens patrimoniais e o estoque de material de consumo;  
VI - Preparar e conferir documentos relativos ao almoxarifado, apresentando-os mensalmente à Direção da 
Unidade Escolar;  
VII - Executar outras tarefas que lhe forem atribuídas pela Direção, no âmbito de sua competência;  
 
2.8. OPERADOR DE COMPUTADOR 
 
Atribuições: 
 
I - Atribuição do operador de computador consiste em operar sistemas de computadores e microcomputadores:  
II - Monitorar o desempenho dos aplicativos; 
III - Aplicar recursos de entrada e saída de dados;  
IV - Aplicar recursos de armazenamento de dados;  
V - Executar registros e solucionar erros;  
VI - Verificar o consumo da unidade central de processamento (CPU);  
VII - Monitorar recursos de rede; 
VIII - Executar pequenos reparos nos equipamentos nas unidades escolares da rede municipal de ensino; 
IX - Executar outras atribuições correlatas à função. 
 
3. REQUISITOS MÍNIMOS NECESSÁRIOS PARA A CONTRATAÇÃO/DESIGNAÇÃO – FUNÇÃO/ 
ESCOLARIDADE  
 
3.1. PROFESSOR  
 
Formação básica: 
 
I - Diploma de professor, expedido por estabelecimento credenciado e o curso devidamente reconhecido por 
órgãos competentes, observando-se para o exercício nas diversas séries as seguintes formações mínimas: 
II - Para docência na educação Infantil e anos iniciais do Ensino Fundamental exigir-se-á a formação mínima em 
nível superior de graduação em Pedagogia e/ou Normal Superior. 
III - Para os anos finais no Ensino Fundamental, exigir-se-á curso de licenciatura plena com a habilitação 
específica. 
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3.2. SECRETÁRIO ESCOLAR 
 
Pré-requisitos mínimos: Ensino Médio Completo. 
Escolaridade: Ensino Médio e/ou Curso técnico em Secretaria Escolar completos. 
Outros cursos/conhecimentos: Pacote Office (Word, Excel e Power Point) nível intermediário.  
Experiência: mínima de 06 meses na função, em Secretaria Escolar. 
 
3.3. COORDENADOR ESCOLAR 
 
Formação básica: 
 
I - Diploma de Licenciatura Completa em Pedagogia, expedido por estabelecimento credenciado e o curso 
devidamente reconhecido por órgãos competente; 
II - Especialização em Coordenação Escolar e áreas afins; 
III - Experiência: Atuação nas Escolas do Campo; 
 
3.4. NUTRICIONISTA 
 
Formação básica: 
 
Diploma de Conclusão de Curso Superior na área e Registro no respectivo órgão fiscalizador da profissão. 
 
3.5. INTÉRPRETE DE LIBRAS 
 
Formação básica: Ensino Básico, Técnico ou Superior 
 
Pré-requisitos: 
I - Ensino Médio Completo 
II - Formação na área de Libras por meio de: 
a) Curso de Educação Profissional de Tradução e Interpretação da Libras / Português /Libras reconhecidos pelo 
sistema que os credenciou ou; 
b) Curso de Extensão Universitária para Tradutor e Intérprete de Língua Brasileira de Sinais e Língua Portuguesa 
ou; 
c) Curso de Formação Continuada para Tradutor e Intérprete de Língua Brasileira de Sinais e Língua Portuguesa 
promovidos por instituições de ensino superior e instituições credenciadas por Secretarias de Educação ou; 
d) Cursos de formação promovidos por organizações da sociedade civil representativas da comunidade surda, 
desde que o certificado seja convalidado por uma das instituições credenciadas por Secretarias de Educação ou; 
e) Certificado de Proficiência em Tradução Interpretação de Libras - Língua Portuguesa (PROLIBRAS) ou; 
f) Curso de Libras com carga horária mínima de 120 horas. 
 
3.6. AUXILIAR DE TURMA 
 
Formação básica: Certificado, devidamente registrado, de conclusão de curso de ensino médio (antigo segundo 
grau), expedido por instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação.  
 
3.7. AGENTE DE SERVIÇOS 
 
Formação básica: Nível fundamental Completo e/ou incompletos. 
Escolaridade: Nível Fundamental Completo e/ou incompletos.   
 
3.8. OPERADOR DE COMPUTADOR 
 
Formação: - Ensino Médio Completo. 
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4. REMUNERAÇÃO/JORNADA DE TRABALHO/VAGAS 
 

FUNÇÃO Nº de Vagas Remuneração Carga Horária 
4.1. Professor 12 R$ 1.163,14 20 HORAS 
4.2. Secretário Escolar 17   

 
40 HORAS 

4.2.1. Escola de Pequeno Porte  R$ 1.200,00 
4.2.2. Escola de Médio Porte  R$ 1.500,00 
4.2.3. Escola de Grande Porte  R$ 1.800,00 
4.3. Coordenador Escolar 02 R$ 2.326,28 40 HORAS 
4.4. Nutricionista 02 R$ 2.963,00 40 HORAS 
4.5.  Intérprete de Libras 06 R$ 1.024,00 20 HORAS 
4.6. Auxiliar de Turma 19 R$ 1.024,00 40 HORAS 
4.7. Agente de Serviço 35 R$ 954,00 44 HORAS 
4.8. Operador de computador 02 R$ 1.024,00  40 HORAS 
 
4.9. Dos mencionados valores/parâmetros acima serão deduzidos os encargos e contribuições legais.  
 
5. VAGAS 
 
5.1. As vagas para convocação imediata são as enumeradas na cláusula anterior, e as do cadastro reserva serão 
em número que atenda ao interesse e às necessidades do serviço que possam surgir durante o ano letivo de 
2018, respeitando a disponibilidade orçamentária e financeira do ente público municipal, sendo este Edital de 
processo seletivo para preenchimento imediato das vagas já existentes e formação de cadastro de reserva. 
 
5.2. As vagas estão distribuídas pelas unidades como segue; 
 
5.3. Professor: 
 
Número de vagas por unidade: 
 
E. M. MARIA BEATRIZ DA ROCHA 03 
E. M. OLGA CAMERON SMITH 03 
NUCLEADAS ASSENTAMENTOS 02 
NUCLEADAS PRAIA 04 
 
5.4. Secretário Escolar: 
 
Número de vagas por unidade: 
 
E. M. ASSENTAMENTO MALOMBÊ (Médio Porte) 01 
E. M. ACM  (Grande Porte) 01 
E. M. ASSENTAMENTO ANTONIO CONSELHEIRO (Médio Porte) 01 
E. M. AUREA LINS (Médio Porte) 01 
E. M. FREI JOSE DE MONSANO (Grande Porte) 01 
E. M. JOSE MOREIRA DE SOUZA – MULUNGU (Médio Porte) 01 
E. M. LIDIA XAVIER DE OLIVEIRA – MORENA (Grande Porte) 01 
E. M. LUCILIA DE ASSIS SANTOS (Grande Porte) 01 
E. M. MARIA DE LOURDES DE C. LEITE (Grande Porte) 01 
E. M. NOSSA SENHORA APARECIDA (Médio Porte) 01 
E. M. OLGA CAMERON SMITH (Grande Porte) 01 
E. M. PEDRO CORREIA (Pequeno Porte) 01 
E. M. SAN MARINO (Médio Porte) 01 
E. M. SÃO JOSÉ (Grande Porte) 01 
E. M. SÃO SEBASTIÃO – LIMOES (Médio Porte)  01 
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NUCLEADAS PRAIA (Médio Porte) 01 
NUCLEADAS SÃO JOSÉ (Médio Porte) 01 
 
 
5.5. Coordenador Escolar 
 
Número de vagas por unidade: 
 
E. M. SÃO JOSÉ 01 
NUCLEADAS SÃO JOSÉ 01 
 
5.6. Nutricionista 
 
Número de vagas por unidade: 
 
MERENDA ESCOLAR (SETOR) 02 
 
5.7.  Intérprete de libras 
 
Número de vagas por unidade: 
 
E. M. ACM 01 
E. M. ESTADUAL DO TIMBÓ 01 
E. M. FREI JOSE DE MONSANO 01 
E. M. LUCILIA DE ASSIS SANTOS 02 
E. M. SÃO JOSÉ 01 
 
5.8. Auxiliar de Turma 
 
Número de vagas por unidade: 
 
CRECHE MARIETA 07 
CRECHE NAZARÉ 04 
E. M. AUREA LINS 01 
E. M. JOSE MOREIRA DE SOUZA – MULUNGU 01 
E. M. MARIA JOSE ANDRADE 01 
E. M. OLGA CAMERON SMITH 02 
E. M. SAN MARINO 01 
E. M.  MARIA AURORA 02 
 
5.9. Agente de Serviço 
 
Número de vagas por unidade: 
 
CRECHE MARIETA 02 
CRECHE NAZARÉ 01 
E. M.  ASSENTAMENTO MALOMBÊ 02 
E. M. ASSENTAMENTO ANTONIO CONSELHEIRO 02 
E. M. JOSE MOREIRA DE SOUZA – MULUNGU 02 
E. M. MARIA BEATRIZ DA ROCHA 03 
E. M. MARIA DE LOURDES DE C. LEITE 03 
E. M. MARIA JOSE ANDRADE 02 
E. M. OLGA CAMERON SMITH 04 
E. M. RILZA SOUZA TOURINHO 01 
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E. M. SAN MARINO 01 
E. M. SÃO SEBASTIÃO – LIMOES 04 
MERENDA ESCOLAR (SETOR) 01 
NUCLEADAS ASSENTAMENTOS 04 
NUCLEADAS PRAIA 02 
SECRETARIA 01 
 
5.10. Operador de Computador 
 
Número de vagas por unidade: 
 
NUCLEADAS SÃO JOSÉ 01 
POLO UAB 01 
 
5.11. As solicitações encaminhadas pelas unidades escolares serão analisadas pela equipe Administrativa 
Pedagógica da Secretaria Municipal de Educação. 
 
6. DA INSCRIÇÃO:  
 
6.1. As Inscrições serão realizadas no período de 19/04/2018 e 20/04/2018, no horário de 8h. às 14hs, na 
Prefeitura Municipal de Esplanada-BA. 
 
6.2. É necessário para efetivar a inscrição o preenchimento de formulário disponibilizado na Secretaria de 
Educação, no ato da inscrição, conforme Anexo I, sendo de inteira responsabilidade do(a) candidato(a) as 
informações prestadas.  
 
6.3. Constitui-se requisito necessário para participar no Processo Seletivo a efetivação da Inscrição, com a 
entrega dos seguintes documentos (cópia em envelope);  
 
6.3.1. Documentação comprobatória dos requisitos mínimos necessários conforme item 3; 
 
6.3.2. Documento de Identidade - RG; 
 
6.3.3. Título de eleitor e comprovante de estar em dia com as obrigações eleitorais; 
 
6.3.4. Comprovante de estar em dia com as obrigações militares, para candidato do sexo masculino; 
 
6.3.5. Comprovante de registro no Cadastro Nacional de Pessoas Físicas - CPF; 
 
6.3.6. Comprovante de endereço; 
 
6.3.7. Comprovante de tempo em exercício de atuação na função pretendida, se tiver; 
 
6.3.8. 01(uma) foto 3x4; 
 
6.3.9 Curriculum Vitae; 
 
6.4. Antes de efetuar a inscrição o candidato deverá conhecer o Edital e certificar-se de que preenche todos os 
requisitos nele expressos. 
 
6.5. Não será aceita a inscrição do mesmo candidato em mais de um cargo ou função que trata o presente edital. 
 
6.6. A inscrição do candidato implicará o conhecimento e a tácita aceitação das normas e condições 
estabelecidas neste Edital, em relação às quais não poderá alegar desconhecimento e, caso ocorra alguma 
inconsistência entre as informações, dados e titulação apresentadas, o candidato será desclassificado do 
certame. 
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7. DAS ETAPAS DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 
 
7.1. O presente Processo Seletivo simplificado realizar-se-á por meio de cláusulas uniformes, em igualdade de 
condições de participação, mediante análise curricular e da respectiva documentação comprobatória, consistente 
a primeira fase na entrega da documentação, fase esta de caráter participativo; e a segunda fase, na análise 
curricular de caráter classificatório/eliminatório. 
 
7.2. A análise curricular será realizada pela Comissão de Organização do Processo Seletivo Simplificado, e 
destina-se a obter informações do candidato e avaliar as condições dos mesmos para a respectiva função. 
Compreendendo na atribuição de pontuação pelos títulos apresentados, que será realizada com base nos 
critérios definidos nas disposições do item 7.5 e seguintes, indicado e devidamente comprovado pelo candidato. 
 
7.3. A análise documental e curricular terá caráter classificatório, sendo preliminarmente eliminados os candidatos 
que não atenderem aos requisitos exigidos no item 3 deste Edital. 
 
7.4. Será eliminado na análise documental e curricular o candidato que não comprovar a escolaridade mínima 
exigida para a função a qual concorre. 
 
7.5. Na análise documental/curricular, o candidato será avaliado observando-se a sua formação/experiência 
profissional/títulos, para os cargos/funções constantes neste edital, conforme a seguir: 
 
7.5.1. Professor de Educação Básica 
 
Título Pontuação atribuída: 
 
Pós-Graduação stricto sensu, Doutorado em área de conhecimento correlata/afim ao desempenho das 
atribuições inerentes ao cargo/função: 100 por título; 
 
Pós-Graduação stricto sensu Mestrado em área de conhecimento correlata/afim ao desempenho das atribuições 
inerentes ao cargo/função: 80 por título; 
 
Pós-Graduação lato sensu, Especialização em área de conhecimento correlata/afim ao desempenho das 
atribuições inerentes ao cargo/função com carga horária mínima de 180h.: 50 por título; 
 
Capacitação ou Especialização em área de conhecimento correlata/afim ao desempenho das atribuições 
inerentes ao cargo/função com carga horária mínima de 120h.: 30 por título: 
 
Tempo comprovado de efetivo exercício no âmbito da Rede Pública de Ensino no cargo para o qual se inscreveu 
nos últimos 03 anos: 1,5 ponto por dia; 
 
7.5.2. Secretário Escolar 
 
Título Pontuação atribuída 
  
Apresentação do Diploma ou Certificado de Conclusão do Ensino Médio: 100 pontos; 
 
Capacitação em área de conhecimento correlata/afim ao desempenho das atribuições inerentes ao cargo/função 
com carga horária mínima de 120h: 30 por título; 
 
Experiência comprovada de efetivo exercício no âmbito da Rede Municipal de Ensino no cargo para o qual se 
inscreveu nos últimos 03 anos: 1,5 pontos por dia de efetivo exercício; 
 
Experiência comprovada de efetivo exercício no âmbito da Rede Pública de Ensino no cargo para o qual se 
inscreveu: 0,5 pontos por dia de efetivo exercício. 
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7.5.3. Coordenador Escolar 
 
Título Pontuação atribuída  
 
Pós-Graduação stricto sensu, Doutorado em área de conhecimento correlata/afim ao desempenho das 
atribuições inerentes ao cargo/função: 100 por título; 
 
Pós-Graduação stricto sensu Mestrado em área de conhecimento correlata/afim ao desempenho das atribuições 
inerentes ao cargo/função: 80 por título; 
 
Pós-Graduação lato sensu, Especialização em área de conhecimento correlata/afim ao desempenho das 
atribuições inerentes ao cargo/função com carga horária mínima de 180h: 50 por título; 
 
Capacitação ou Especialização em área de conhecimento correlata/afim ao desempenho das atribuições 
inerentes ao cargo/função com carga horária mínima de 120h.: 30 por título; 
 
Tempo comprovado de efetivo exercício no âmbito da Rede Pública de Ensino no cargo para o qual se inscreveu 
nos últimos 03 anos: 1,5 ponto por dia;, 
 
Experiência comprovada de efetivo exercício em escolas do campo: 100 pontos; 
 
7.5.4. Nutricionista 
 
Título Pontuação atribuída  
 
Pós-Graduação stricto sensu, Doutorado em área de conhecimento correlata/afim ao desempenho das 
atribuições inerentes ao cargo/função. 100 por título; 
 
Pós-Graduação stricto sensu, Mestrado em área de conhecimento correlata/afim ao desempenho das atribuições 
inerentes ao cargo/função. 80 por título; 
 
Pós-Graduação lato sensu, Especialização em área de conhecimento correlata/afim ao desempenho das 
atribuições inerentes ao cargo/função com carga horária mínima de 180h. 50 por título; 
 
Capacitação ou Especialização em área de conhecimento correlata/afim ao desempenho das atribuições 
inerentes ao cargo/função com carga horária mínima de 120h. 30 por título; 
 
Experiência comprovada de efetivo exercício no âmbito da Rede Pública de Ensino no cargo para o qual se 
inscreveu. 1,5 pontos por dia de efetivo exercício; 
 
Participação em Congressos, 2 pontos para cada 10 horas, até o máximo de 20 pontos. 
 
Participação em Seminários 2 pontos para cada 10 horas, até o máximo de 20 pontos. 
 
7.5.5. Intérprete de libras 
 
Título Pontuação atribuída  
 
Pós-Graduação stricto sensu, Doutorado em área de conhecimento correlata/afim ao desempenho das 
atribuições inerentes ao cargo/função: 100 por título; 
 
Pós-Graduação stricto sensu, Mestrado em área de conhecimento correlata/afim ao desempenho das atribuições 
inerentes ao cargo/função: 80 por título; 
 
Pós-Graduação lato sensu, Especialização em área de conhecimento correlata/afim ao desempenho das 
atribuições inerentes ao cargo/função com carga horária mínima de 180h.: 50 por título; 
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Experiência comprovada de efetivo exercício no âmbito da Rede Pública de Ensino no cargo para o qual se 
inscreveu: 1,5 pontos por dia de efetivo exercício; 
 
Outro tipo de experiência como Intérprete de Libras: 1 ponto por ano; 
 
Curso de Educação Profissional de Tradução e Interpretação da Libras / Português /Libras reconhecidos pelo 
sistema que os credenciou ou; Curso de Extensão Universitária para Tradutor e Intérprete de Língua Brasileira de 
Sinais e Língua Portuguesa: 5 pontos; 
 
Curso de Extensão Universitária para Tradutor e Intérprete de Língua Brasileira de Sinais e Língua Português: 3 
pontos; 
 
Curso de Formação Continuada para Tradutor e Intérprete de Língua Brasileira de Sinais e Língua Portuguesa 
promovidos por instituições de ensino superior e instituições credenciadas por Secretarias de Educação: 5 
pontos; 
 
Cursos de formação promovidos por organizações da sociedade civil representativas da comunidade surda, 
desde que o certificado seja convalidado por uma das instituições credenciadas por Secretarias de Educação: 3 
pontos; 
 
Certificado de Proficiência em Tradução Interpretação de Libras - Língua Portuguesa (PROLIBRAS): 10 pontos; 
 
Curso de Libras com carga horária mínima de 120 horas: 01 ponto para cada 120h; 
 
Cursos na Área de Surdez: 01 ponto para cada 120h; 
 
7.5.6. Auxiliar de Turma 
 
Título Pontuação atribuída  
 
Experiência comprovada de efetivo exercício no âmbito da Rede Pública de Ensino no cargo para o qual se 
inscreveu: 1,5 pontos por dia de efetivo exercício; 
 
7.5.7. Agente de Serviço 
 
Título Pontuação atribuída  
 
Experiência comprovada de efetivo exercício no âmbito da Rede Pública de Ensino no cargo para o qual se 
inscreveu: 1,5 pontos por dia de efetivo exercício; 
 
7.5.8. Operador de Computador 
 
Título Pontuação atribuída  
 
Comprovante de conclusão em cursos de qualificação profissional, na área de atuação, observando-se: 
 
a) Carga horária de 50h até 99h.: 01 ponto por certificado, máximo de três. 
 
b) Carga horária de 100h até 149h.: 03 pontos por certificado, máximo de três. 
 
c) Carga horária acima de 149h.: 10 pontos por certificado, máximo de três. 
 
Experiência comprovada de efetivo exercício no âmbito da Rede Pública de Ensino no cargo para o qual se 
inscreveu: 1,5 pontos por dia de efetivo exercício; 
 
7.6. Para comprovar a experiência profissional na área correspondente, o candidato deverá apresentar cópia: 
contrato de trabalho registrado em Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS, ou atos de 
nomeação/exoneração junto a órgãos públicos, declaração de prestação de serviço, em papel timbrado, 
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devidamente assinado pelos Recursos Humanos do órgão e na ausência deste setor, deverá estar assinado pelo 
dirigente máximo da Unidade Executora, com a descrição das atividades desenvolvidas, confirmando o exercício 
de atribuições assemelhadas àquelas da função pleiteada. 
 
7.7. Para comprovação da participação em cursos de capacitação, o candidato deverá entregar cópia do 
certificado, declaração ou certidão da entidade promotora do curso que tenha participado que conste, 
obrigatoriamente, o tema ou assunto do curso, as disciplinas ministradas ou o currículo básico, a carga horária, 
com data e assinatura do responsável pela emissão.  
 
7.8. Nenhum título receberá dupla valorização. 
 
7.9. Títulos utilizados para comprovação de escolaridade mínima necessária não serão pontuados.  
 
7.10. Não há pontuação máxima para os títulos apresentados ou limite máximo de titulação a ser apresentada. 
 
7.11. A classificação final dos candidatos será efetuada por meio da pontuação dos títulos apresentados, em 
ordem decrescente de pontuação total.  
 
7.12. No caso de igual número final de pontos, serão fatores de preferência para desempate a maior pontuação 
obtida em curso doutorado/mestrado/especialização; persistindo o empate, considerar o maior tempo de 
experiência na atuação na área; e como critério final a maior idade.  
 
7.13. Após o período de inscrição, a Comissão procederá a análise dos currículos, e, ultimada a identificação dos 
candidatos e a totalização das notas, o resultado preliminar será publicado no Diário Oficial e disponibilizado no 
site da Prefeitura Municipal de Esplanada, até o dia 24/04/2018, abrindo-se o prazo para os candidatos 
apresentarem recursos, nos termos estabelecidos neste Edital. 
 
7.14. A classificação Geral dos candidatos estará disponível no Diário Oficial, assim como, no site da Prefeitura 
Municipal de Esplanada até 27/04/2018. 
 
7.15. Os candidatos não contratados/designados inicialmente formarão cadastro de reserva, destinado a futuras 
contratações/designações que se fizerem necessárias, de acordo com as necessidades do Município e 
disponibilidades financeiras. 
 
8. DOS RECURSOS 
 
8.1. Caberá recurso por meio de requerimento escrito e devidamente fundamentado, em qualquer ato do 
processo seletivo simplificado publicado, diretamente a comissão de organização do processo seletivo, nas 
primeiras 24 (vinte e quatro) horas da divulgação do resultado preliminar. A ser feito conforme modelo do Anexo 
II. 
 
8.2. Serão rejeitados liminarmente os recursos enviados fora do prazo improrrogável de 24 (vinte e quatro) horas, 
da publicação do resultado preliminar, ou não fundamentados, e os que não contiverem dados necessários à 
identificação do candidato, como seu nome, número de inscrição e função.  
 
8.3. O recurso deverá ser individual, com a indicação daquilo em que o candidato se julgar prejudicado, e 
devidamente fundamentado, comprovando as alegações com citações de artigos, de legislação, itens, páginas de 
livros, nomes dos autores etc., e, ainda, a exposição de motivos e argumentos com fundamentações 
circunstanciadas, conforme supra referenciado. 
 
8.4. O candidato deverá ser claro, consistente e objetivo em seu pleito. 
 
8.5. A decisão da Comissão Organizadora do Processo Seletivo Simplificado será irrecorrível, consistindo em 
última instância para recursos, sendo soberana em suas decisões, razão pela qual não caberão recursos 
administrativos adicionais, exceto em casos de erros materiais, havendo manifestação posterior da Comissão 
Organizadora do Processo Seletivo Simplificado. 
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9. DO RESULTADO FINAL 
 
9.1. Transcorrido o prazo sem a interposição de recursos ou ultimado os seus julgamentos, a Comissão 
encaminhará o Processo Seletivo Simplificado para a Procuradoria Municipal para homologação. 
 
9.2. Homologado o resultado final, será divulgada a respectiva classificação geral e final dos candidatos, sendo a 
mesma publicada no Diário Oficial, disponibilizando, no site da Prefeitura Municipal de Esplanada, passando, a 
partir daí, a fluir o prazo de validade do Processo Seletivo Simplificado. 
 
10. DA RESERVA E DO PREENCHIMENTO DAS FUNÇÕES 
 
10.1. Os candidatos aprovados serão contratados/designados para provimento das funções dos cargos retro 
mencionados pelo prazo de até 12 meses ou até provimento por REDA (REGIME ESPECIAL DE DIREITO 
ADMINISTRATIVO), para atendimento da demanda, ficando subjugados ao Estatuto dos Servidores Públicos do 
Município e demais Legislações afins; sendo que a convocação conforme a necessidade e a critério da 
Administração para admissão dos candidatos habilitados obedecerá lista de classificação conforme item 7.2, não 
gerando o fato de aprovação, direito à admissão. 
 
10.2. A partir da data da publicação do resultado final, o candidato aprovado, atendendo aos requisitos de 
peculiaridade do educando e a ordem de classificação, deverá observar o edital de vagas que será divulgado pela 
Secretaria Municipal de Educação e no sitio eletrônico www.esplanada.ba.gov.br/, para efetivação da contratação. 
O não comparecimento do candidato no prazo estipulado implicará na perda do direito a ocupação da vaga e na 
convocação dos seguintes classificados sucessivamente. 
 
10.3. Para cada provimento haverá sempre chamada coletiva dos classificados e aquele que não comparecer 
estará automaticamente excluído da designação em relação à convocação, sendo que nas convocações 
subsequentes sempre serão chamados todos os classificados, inclusive aqueles que não compareceram nas 
anteriores, e o critério de designação será sempre o mesmo. 
 
10.4. Os profissionais deverão ter disponibilidade para trabalhar nos turnos matutino, vespertino e noturno, bem 
como participar de atividades pertinentes como reuniões técnicas, planejamentos, avaliações e capacitações. 
 
10.5. Este procedimento de seleção não gera vínculo com o Município de Esplanada.   
 
10.6. Somente haverá contratação/designação de servidor, nos termos deste Edital, quando não houver servidor 
efetivo ou estável no município que atenda aos requisitos do item 2 para exercer tal função. 
 
10.7. A designação poderá ser rescindida por decorrência de conveniência administrativa ou iniciativa do 
contratado/designado.  
 
11 - DAS VEDAÇÕES À CONTRATAÇÃO 
 
11.1. É vedada a percepção simultânea de proventos de aposentadoria com a remuneração de cargo, emprego 
ou função pública, ressalvados os cargos acumuláveis na forma da Constituição, os cargos eletivos e os cargos 
em comissão declarados em lei, de livre nomeação e exoneração, nos termos do § 10º do Art. 37 da Constituição, 
incluído pela Emenda Constitucional nº 20, de 15/12/98; 
 
11.2. É vedada a acumulação de cargos, empregos e funções, nos termos dos incisos XVI e XVII, do art. 37 da 
Constituição, com a redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 04/06/98. 
 
12. DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
12.1. A validade deste Processo Seletivo Simplificado é de 12 (doze) meses, contado da data de sua 
homologação, podendo ser prorrogado por conveniência e oportunidade da Administração. 
 
12.2. O período de contratação/designação será de até 12 (doze) meses podendo ser rescindido 
antecipadamente por força de Interesse Público ou imposição de norma superior, a critério da Administração. 
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12.3. A inexatidão das afirmativas e/ou irregularidades dos documentos apresentados, mesmo que verificadas a 
qualquer tempo, em especial na ocasião da contratação, acarretarão a nulidade da inscrição e desqualificação do 
candidato, com todas as suas decorrências, sem prejuízo de medidas de ordem administrativa, cível e criminal. 
 
12.4. Os casos omissos em relação a este Processo Seletivo Simplificado serão resolvidos pela Comissão 
Organizadora do Processo Seletivo Simplificado. 
 
12.5. As datas estabelecidas neste Edital poderão sofrer mudanças em virtude do número de candidatos inscritos 
ou por qualquer outro motivo de força maior, caso em que a Comissão Organizadora do Processo Seletivo 
Simplificado divulgará outro cronograma. 
 
12.6. Não será fornecido aos candidatos qualquer documento comprobatório de classificação no processo 
seletivo, valendo para este fim, a publicação oficial divulgada no Diário Oficial e disponibilizada, no site da 
Prefeitura Municipal de Esplanada, www.esplanada.ba.gov.br/. 
 
12.7. É de inteira responsabilidade do candidato, acompanhar a publicação/divulgação de todos os 
atos/editais/anexos/comunicados/convocações, referentes a este processo seletivo simplificado. 
 
12.8. As publicações das convocações ocorrerão sempre pelo Diário Oficial e site da Prefeitura Municipal de 
Esplanada-BA. 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPLANADA, EM 18 DE ABRIL DE 2018. 

 
 
 

FRANCISCO DA CRUZ 
Prefeito Municipal 

 
 
 

IDELVAN DE ARAÚJO REIS 
Secretário Municipal de Educação 
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ANEXO I 
 
 

FICHA DE INSCRIÇÃO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO EDITAL Nº  01/2018 
         
INSCRIÇÃO Nº _______/2018 
Nome do Candidato: 
________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________ 
Endereço:  
Rua: __________________________________________________________Nº ___________ 
Complemento ______________________ Bairro:___________ ___________ 
Cidade: _________________________ Estado: ________________________ 
Telefone: (         )__________________ Celular: ________________________ 
RG: _____________________ ÓRGÃO EXPEDITOR: _____________________ 
CPF: _____________________ 
EMAIL: ________________________________________________________ 
 
Assinale (X) em apenas uma opção de cargo. 
 
CARGO DE INSCRIÇÃO (NÍVEL: ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO OU INCOMPLETO): 
(     ) AGENTE DE SERVIÇO (SERVENTE, MERENDEIRA) 
 
CARGO DE INSCRIÇÃO (NÍVEL: ENSINO MÉDIO E SUPERIOR) 
 
(     )AUXILIAR DE TURMA 
(     )INTERPRETE DE LIBRAS 
(     )PROFESSOR 
(     )COORDENADOR ESCOLAR(EDUCAÇÃO DO CAMPO) 
(     )OPERADOR DE COMPUTADOR 
 
INDICAR O LOCAL DE ESCOLHA PARA CONCORRER A VAGA: 
___________________________________________________________________________ 
 
Documentos Anexos 
 
(     ) RG  (     )CPF    (    )TÍTULO DE ELEITOR   (    )COMPROVANTE DE ESCOLARIDADE                       
(     )QUITAÇÃO ELEITORAL    (      )OUTROS DOCUMENTOS CURRICULARES 
 
 
Eu, abaixo assinado, declaro conhecer e aceitar todas as normas do Processo Seletivo Simplificado Edital Nº 01/2018, 
na Prefeitura Municipal de Esplanada, bem como a legislação pertinente ao Processo Seletivo Simplificado.  
 

Esplanada - BA, _____ de Abril de 2018 
 
________________________________________________________________ 

Assinatura do(a) Candidato(a) 
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ANEXO II 

 
 

FORMULÁRIO PARA RECURSO 
 
À Comissão do Processo Seletivo Simplificado 
 Prezados Senhores,  
Código de inscrição nº:  
 
Eu, ______________________________________, CPF: ________________, candidato (a) no processo 
seletivo simplificado, venho através deste interpor o seguinte recurso:  
1. Razões do recurso:  
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________  
2. Justificativa fundamentada:  
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________  
3. Pedido:  
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________  
 
______________, BA, _____ de _________________de _______.  
 
_________________________________________  
Assinatura do candidato 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Quarta-feira, 18 de Abril de 2018 | Edição N° 2.127 | Caderno II 161

N v 

  
 ESTADO DA BAHIA 
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPLANADA 

                              CNPJ – 13.885.231/0001-71 CEP. 48.370-000 
 
 

Pça. Monsenhor Zacarias Luz, s/n – Centro 
FONE: (75) 3427-1313 - e-mail: pmesplanada@gd.com.br 

ANEXO III 
 
 

DECLARAÇÃO DE ACUMULAÇÃO DE CARGOS 
 
NOME: ________________________________________________________________ CPF: 
_______________________________ RG: ________________________  
( ) Não possuo vínculo empregatício perante a União, Estados, Distrito Federal, Municípios, autarquias, 
sociedades de economia mista, empresas públicas e/ou fundações: 
( ) Possuo vínculo empregatício perante a União, Estados, Distrito Federal, Municípios, autarquias, 
sociedades de economia mista, empresas públicas e/ou fundações, com possibilidade de compatibilização 
de horário:  
a) Órgão de lotação: _______________________________________________  
b) Regime Jurídico: ________________________________________________  
c) Carga Horária Semanal: __________________________________________  
d) Discriminação do Horário/Diário: ___________________________________  
DECLARO que são verdadeiras as declarações aqui prestadas e que é do meu inteiro conhecimento que 
qualquer omissão, poderá constituir presunção de má fé, na forma da Lei. ______________, BA, _____ de 
_________________de _______.  
 
 
___________________________________________  
Assinatura do candidato  
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ANEXO IV 
 
 

DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE 
 

Declaro para os devidos fins que eu, ___________________________________________, naturalidade 
_________________, nacionalidade ________________ estado civil _________________, RG n.º 
________________ CPF n.º_______________________, residente e domiciliado(a) a 
Rua/Av._____________________________________________________________, bairro 
_________________________, complemento _________________________, CEP _______________ 
município ________________, participo do Processo Seletivo Simplificado; tenho pleno conhecimento das 
condições deste processo seletivo, que atendo a todas as exigências para a ocupação do cargo a que estou 
me candidatando, que me comprometo a aceitar o local de trabalho a mim destinado, assim como sua 
alteração durante a execução do Programa, que tenho ciência de que não poderá haver incompatibilidade 
de horários entre o desempenho das atividades para qual me candidato e outras atividades profissionais 
que exerço, ou possa vir a exercer, sejam elas de natureza públicas ou privadas, que estou quite com as 
obrigações eleitorais e militares, que não tenho nenhuma restrição de ordem criminal que me impeça do 
livre exercício de direitos, que tenho aptidão física e mental para o exercício das atribuições do cargo e por 
fim, declaro que as informações ora prestadas, bem como as contidas em meu currículo profissional, são a 
expressão da verdade, e por elas me responsabilizo civil, administrativa e criminalmente.  
______________, BA, _____ de _________________de _______.  
 
__________________________________________  
Assinatura do candidato 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


