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PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO EDITAL N° 03/2018 - APS/SMS

SÃO MARCOS
CLASS.
2

NOME

INSCRIÇÃO

NOTA FINAL

MATEUS PEREIRA DO COUTO

1140000169

6.25

TANCREDO NEVES
CLASS.

NOME

2

MARIA EDUARDA FRANCO XAVIER

INSCRIÇÃO

NOTA FINAL

1160000173

7.00

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO Nº 02/2022
PROCESSO SELETIVO PARA PROGRAMA DE ESTÁGIO DE ENSINO SUPERIOR - EDITAL Nº 03/2021
O Secretário Municipal de Gestão, CONVOCA, os candidatos relacionados nos Anexos Único deste
Edital, para contratação, sob pena de eliminação do Processo Seletivo para Programa de Estágio de
Ensino Superior, conforme item 13 do Edital nº 03/2021, publicado do Diário Oficial do Município do
Salvador nº 8.139 de 23 a 25 de outubro de 2021.
Os candidatos deverão, no prazo de 03 (três) dias úteis, a partir da data de publicação desta
convocação, enviar para o endereço de e-mail estagio.semge@salvador.ba.gov.br a seguinte
documentação:
a) documento de Identificação com foto, expedido pelas Secretarias de Segurança Pública; pelos
Comandos Militares, passaporte brasileiro; Certificado de Reservista; Carteiras Funcionais expedidas
por Órgão Público que, por Lei Federal, valham como identidade; Carteira de Trabalho ou Carteira
Nacional de Habilitação (somente modelo com foto aprovado pelo artigo 159 da Lei nº 9.503, de 23
de setembro de 1997);
b) cadastro de Pessoa Física - CPF;
c) comprovante de Matrícula do semestre em curso, expedido, assinado e carimbado pela Instituição
de Ensino Superior;
d) histórico escolar atualizado, expedido, assinado e carimbado pela Instituição de Ensino Superior,
constando o total da carga horária exigida para conclusão do curso e o total da carga horária já
cursada;
e) caso o histórico escolar não demonstre claramente o total da carga horária para conclusão do
curso e o total da carga horária já cursada, este deverá apresentar declaração, expedida, assinada e
carimbada pela Instituição de Ensino Superior, com as informações.
f) comprovante de residência com CEP, conforme item 13.1.2.1 do referido Edital, emitido no máximo
há 3 (três) meses, que demonstre que o candidato reside na região de abrangência do bairro ou
localidade em que se inscreveu, conforme anexo III deste Edital, no nome do candidato; do pai ou
mãe; do cônjuge, acompanhado da certidão de casamento/união estável; do proprietário de imóvel
alugado, acompanhado de cópia do contrato de aluguel com reconhecimento de firma ou Declaração
de Residência, feitas a próprio punho e autenticadas em cartório pelo dono do imóvel.
Gabinete do Secretário Municipal de Gestão, em 03 de fevereiro de 2022.
THIAGO MARTINS DANTAS
Secretário
ANEXO ÚNICO

O Diretor de Gestão de Pessoas da Prefeitura Municipal do Salvador CONVOCA os candidatos abaixo
relacionados, aprovados no Processo Seletivo Simplificado - Edital nº 03/2018, para as funções de
Técnico de Enfermagem e Auxiliar de Saúde Bucal, visando à contratação temporária de profissionais
para desempenhar atividades no âmbito da Prefeitura Municipal do Salvador - PMS/Secretaria
Municipal da Saúde - SMS, tendo em vista o Aviso de Desclassificação n° 01/2022,a se apresentarem
na Secretaria Municipal de Gestão - SEMGE, situada à Horácio César ,n°64 , bairro 2 de julho - Centro,
no horário das 08:30h às 11:30h e das 13:30h às 16:00h no prazo de 15 (quinze) dias corridos,
contados à partir do primeiro dia útil após a publicação desta convocação, para comprovação de
habilitação técnica exigida no Edital e assinatura do contrato.
a) Documento de Identificação com foto, dentro da validade;
b) Cadastro de Pessoa Física (CPF);
c) Programa de Integração Social (PIS) / Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público
(PASEP);
d) Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) - página dos dados cadastrais e foto;
e) Título de Eleitor,
f) Comprovante de votação da última eleição (não serão aceitos comprovantes de justificativa
eleitoral, para os 2 (dois) turnos, quando houver, caso não tenha votado, apresentar Certidão de
Quitação Eleitoral, obtida junto ao TRE),
g) Comprovante de residência com Código de Endereçamento Postal no Brasil (CEP) emitido nos
últimos 3 (três) meses anteriores a data da convocação;
h) Comprovante de Alistamento Militar, se do sexo masculino até 45 anos completos até a data da
convocação;
i) Carteira do Conselho Regional de Medicina do Estado da Bahia;
j) 01 Foto Recente 3x4,
k) Comprovante de Situação Cadastral do CPF, obtida junto à Receita Federal;
l) Declaração de Bens, podendo ser escrita de próprio punho ou modelo disponibilizado na SEMGE
para preenchimento;
m) Diploma e/ou Certificado de Conclusão do Curso acompanhado do Histórico Escolar,
n) Certidões Negativas de antecedentes criminais Federal ou Estadual;
o) Atestado de Saúde Ocupacional - ASO, expedido por Médico do Trabalho ou Serviço Médico
Especializado em Medicina Ocupacional;
p) Documento de comprovação que está registrado e com a situação regularizada junto ao Conselho
de Classe, quando em Legislação Federal;
q) Declaração de duplo vínculo com escala prévia de trabalho.
r) Declaração de não estar cumprindo e nem ter sofrido, no exercício da função pública, penalidade
por prática de improbidade administrativa, aplicada por qualquer órgão público ou entidade da esfera
Federal, Estadual ou Municipal, podendo ser escrita de próprio punho ou modelo disponibilizado na
SEMGE para preenchimento;
s) Declaração quanto ao exercício de outro (s) emprego (s) ou função (ões) pública (s) e sobre
recebimento de proventos decorrentes de aposentadoria e pensão, podendo ser escrita de próprio
punho ou modelo disponibilizado na SEMGE para preenchimento;
t) Declaração de não estar cumprindo sanção por inidoneidade, aplicada por qualquer órgão público
ou entidade da esfera federal, estadual ou municipal, podendo ser escrita de próprio punho ou
modelo disponibilizado na SEMGE para preenchimento;
u) Declaração de que não foi demitido a bem do serviço público, podendo ser escrita de próprio punho
ou modelo disponibilizado na SEMGE para preenchimento;

CAMPINAS DE BROTAS
CLASS.
2

NOME
EVERTON DE OLI SIL

INSCRIÇÃO

NOTA FINAL

0740000060

5.75

COUTOS
CLASS.
3

NOME
LARISSA CORREIA CERQUEIRA

INSCRIÇÃO

NOTA FINAL

0770000150

5.50

NORDESTE DE AMARALINA
CLASS.
2

NOME
CLAIRE DE OLIVEIRA DOS SANTOS

INSCRIÇÃO

NOTA FINAL

0950000091

7.50

PELOURINHO
CLASS.
3

NOME
EMANUEL FERREIRA DO NASCIMENTO

INSCRIÇÃO

NOTA FINAL

1000000360

5.75

PERIPERI
CLASS.
2

NOME
JOÃO VITOR FIGUEIREDO SANTOS

INSCRIÇÃO

NOTA FINAL

1010000313

7.50

PLATAFORMA
CLASS.
3

NOME
YASMIM SAID MACHADO

INSCRIÇÃO

NOTA FINAL

1040000149

5.00

RESGATE
CLASS.

NOME

INSCRIÇÃO

NOTA FINAL

2

CARLOS GABRIEL SOUZA DUNGA DOS ANJOS

1050000240

5.50

RIO VERMELHO
CLASS.
2

NOME
LUIZ PAULO NASCIMENTO GONÇALVES

INSCRIÇÃO

NOTA FINAL

1080000294

7.25

INSCRIÇÃO

NOTA FINAL

1110000317

6.75

SÃO CAETANO
CLASS.
3

NOME
SONIA DILMA AQUINO DE SOUSA

1. Os documentos que contenham informações na frente e no verso devem ser anexados na sua
integralidade;
2. Serão aceitos como documentos de identificação com foto Carteiras e/ou Cédulas de Identidade
expedidas pelas Secretarias da Segurança, pelas Forças Armadas, pela Polícia Militar, pelo Ministério
das Relações Exteriores; Cédulas de Identidade fornecidas por Ordens ou Conselhos de Classe, que
por Lei Federal valem como documento de identidade, Carteira de Trabalho e Previdência Social,
bem como a Carteira Nacional de Habilitação (com fotografia), na forma da Lei Federal nº. 9.503, de
23/09/1997;
3. Não serão aceitos como documentos de identificação certidão de nascimento, título de eleitor,
carteira de habilitação (modelo antigo), carteira funcional sem valor de identidade, protocolos de
solicitação de documentos, bem como documento ilegível, não identificável ou danificado;
4. O candidato que já for ocupante de cargo público, em caso de acumulação legal de cargos, deverá
trazer uma declaração original expedida pelos Recursos Humanos/Departamento de Pessoal do
órgão/entidade informando o cargo, carga horária e o horário de trabalho exercido pelo candidato
para que se possa verificar a compatibilidade de horários.
5. Os candidatos inscritos para as vagas reservadas às Pessoas com Deficiência na ocasião da
apresentação agendarão data e horário para atendimento pela Gerência Central de Inspeção,
Medicina e Segurança do Trabalho - GEIMS, e, deverá apresentar laudo médico original ou cópia
autenticada em cartório, atestando claramente a espécie e o grau ou nível da deficiência, com
expressa referência do código correspondente da classificação internacional de doenças - CID para
verificação da compatibilidade da deficiência declarada de acordo com as atribuições da função,
conforme item 6.5 do Edital.
6. O candidato que não apresentar o laudo médico e/ou não atender ao chamamento desta
convocação para fins de agendamento, será desclassificado, perdendo a prerrogativa de concorrer
ás vagas reservadas para deficientes.
7. Após a verificação mencionada no item 6 e declarado a compatibilidade da deficiência com
atribuição da função o candidato deverá no prazo de até 5 (cinco) dias úteis a contar da data da
emissão do documento, retornar à Secretaria Municipal de Gestão para apresentação do laudo
emitido pela GEIMS, da documentação relacionada nesta convocação e assinatura do contrato.
8. O atendimento aos candidatos convocados ocorre em dias úteis, e na hipótese do último dia
do prazo ser no fim de semana, feriado ou dia considerado ponto facultativo ou com expediente
suspenso pela Administração Municipal, o término do prazo passará ao primeiro dia útil seguinte.

