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4. Os documentos solicitados para fins de orientação da comprovação de habilitação técnica, poderão 

ser entregues no ato da posse, conforme Súmula n° 266 do STJ.

CARGO: GUARDA CIVIL MUNICIPAL NA ÁREA DE QUALIFICAÇÃO DE GUARDA MUNICIPAL DE 

PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO CH: 40H

AMPLA CONCORRÊNCIA

NOME INSCRIÇÃO CPF PONTOS CLAS

JOELLINGTON QUEIROZ DE 
OLIVEIRA

926047319      058.00X.XXX-XX 54 237º

Diretoria de Gestão de Pessoas, 25 de novembro de 2022.

GUSTAVO TEIXEIRA MORIS

Diretor Geral de Gestão de Pessoas

PROCESSO SELETIVO PARA PROGRAMA DE ESTÁGIO DE ENSINO 
SUPERIOR - EDITAL N.º 03/2022

A Secretaria Municipal de Gestão, no uso de suas atribuições legais, mediante as condições 

estipuladas neste Edital, TORNA PÚBLICA a realização de Processo Seletivo para o Programa 

de Estágio de Ensino Superior, nos termos do Decreto Municipal nº 29.633/2018, destinado a 

estudantes de Ensino Superior, consoante às normas contidas nesse Edital.

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

1.1 A presente seleção pública será regida por este Edital, coordenada pela Secretaria Municipal 

de Gestão - SEMGE e executada pelo Agente de Integração de Estágio CIDE - Capacitação, Inserção 

e Desenvolvimento. A seleção destina-se ao provimento de vagas de estágio e quadro reserva na 

Secretaria Municipal de Saúde - SMS. 

1.2 Os candidatos aprovados nesta seleção pública, para preenchimento de vagas e formação de 

cadastro reserva, que vierem a ser convocados, desenvolverão suas atividades no âmbito da 

Secretaria Municipal de Saúde - SMS, no Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU. 

1.3 O estágio é ato educativo supervisionado, desenvolvido no ambiente de trabalho e não enseja a 

formação de vínculo empregatício ou estatutário de qualquer natureza com a Prefeitura Municipal 

de Salvador e sua realização dar-se-á mediante Termo de Compromisso de Estágio, celebrado entre 

o estudante, a Instituição de Ensino e a Prefeitura Municipal do Salvador, através da Secretaria 

Municipal de Gestão - SEMGE.

1.4 O candidato ao Programa de Estágio da Prefeitura Municipal do Salvador, deverá observar a Lei 

Federal nº 11.788/2008, o Decreto Municipal nº 29.633/2018 e alterações posteriores que vierem a 

ser expedidas sobre a matéria.

1.5 A participação no Programa de Estágio prevê a percepção de Bolsa de complementação 

Educacional no valor de R$ 983,70 (novecentos e oitenta e três reais e setenta centavos), acrescida 

do valor de auxílio transporte.

1.5.1 Ao estagiário não será concedido auxílio-alimentação ou assistência à saúde, bem como 

quaisquer benefícios que venham a ser instituídos para os servidores da Prefeitura Municipal do 

Salvador.

1.5.2 Será garantido ao estagiário Seguro de Acidentes Pessoais, através das Instituições 

Especializadas e credenciadas como agente de integração do sistema de ensino e setores de 

produção.

1.6 O estágio terá carga horária de 30 (trinta) horas semanais, com jornada de 06 (seis) horas diárias, 

a serem cumpridas em horário a ser previamente estabelecido de comum acordo com o gestor da 

respectiva unidade, em turno correspondente ao expediente regular, sem prejuízo do cumprimento 

do horário escolar.

1.6.1 A jornada poderá ser cumprida com atividades desenvolvidas em finais de semana, feriados e 

horário noturno, mediante escala estabelecida pela Secretaria Municipal de Saúde - SMS, tendo em 

vista o funcionamento 24h do serviço de emergência.

1.6.2 A jornada em finais de semana, feriado e horário noturno não poderá ultrapassar as 6 (seis) 

horas diárias e 30 (trinta) horas semanais.

1.6.3 O estagiário terá direito a um intervalo de 15 (quinze) minutos para repouso ou alimentação.

1.7 A seleção pública terá validade de 01 (um) ano, a contar da data da publicação do resultado final, 

ou se esgotar o cadastro reserva, o que primeiro ocorrer, e terá eficácia para preenchimento das 

vagas existentes e das que vierem a surgir no prazo de validade. 

1.8 A seleção pública observará o Cronograma do Anexo IV deste Edital. 

2. DAS VAGAS E REQUISITOS PARA A INSCRIÇÃO

  

2.1 A seleção pública destina-se ao preenchimento de vagas e à formação de cadastro reserva, 

visando o preenchimento de vagas de estágio que vierem a surgir no prazo de sua validade, 

vinculadas aos cursos constantes no item 3.1 deste Edital, de acordo com as necessidades e a 

conveniência Administração Municipal, observada a dotação orçamentária.

2.2 Serão reservadas 10% (dez por cento) das vagas de estágio aos candidatos com deficiência, 

obedecendo aos critérios estabelecidos nos itens 5.1 a 5.9.1 deste Edital, caso surjam novas vagas 

das estabelecidas no subitem 3.1.

3. DOS REQUISITOS PARA A INSCRIÇÃO

3.1 O Nível de Escolaridade, os Pré-Requisitos, a Área de Formação, os Requisitos Específicos por 

Área de Formação e as Vagas Ampla são os estabelecidos a seguir:

TABELA 3.1 

NÍVEL DE 
ESCOLARIDADE

PRÉ-REQUISITOS
ÁREA DE 

FORMAÇÃO

REQUISITOS 
ESPECÍFICOS 
POR ÁREA DE 

FORMAÇÃO

VAGA 
AMPLA

SUPERIOR 
INCOMPLETO

 ESTAR MATRICULADO (A) E 
CURSANDO EM INSTITUIÇÃO 
DO ENSINO SUPERIOR.  TER 
CONCLUÍDO 50% DA GRADE 

CURRICULAR DO CURSO 
DE ENSINO SUPERIOR.  A 
INSTITUIÇÃO DE ENSINO 
DEVE SER RECONHECIDA 

PELO MINISTÉRIO DA 
EDUCAÇÃO - MEC. 

MEDICINA

ESTAR 
CURSANDO 

ENTRE O 7º E 
9º SEMESTRE

01

ENFERMAGEM

ESTAR 
CURSANDO 

ENTRE O 6º E 
7º SEMESTRE

01

TOTAL DE VAGAS 02

3.2 Poderão participar da seleção pública, para preenchimento de vagas e formação do cadastro 

reserva, os estudantes regularmente matriculados e com efetiva frequência em cursos de ensino 

superior, conforme critérios estabelecidos na Tabela 3.1.

3.3 É necessária a idade de, no mínimo, 16 (dezesseis) anos completos no ato da contratação, para 

realização do estágio.

3.4 Não será admitida a contratação do estudante que:

3.4.1 Realize estágio em qualquer outra instituição, fora dos limites de jornada estabelecidos na Lei 

nº 11.788, de 25 de setembro de 2008.

3.5 A constatação de qualquer das vedações constantes dos itens acima ensejará o imediato 

encerramento do vínculo de estágio.

4. DAS INSCRIÇÕES 

4.1 As inscrições serão recebidas pela Internet, no sítio eletrônico do CIDE (www.ciderh.org.br), 

observado o horário oficial de Brasília/DF, das 09h do dia 02 de dezembro de 2022 às 23h59 do 

dia 05 de dezembro de 2022, ou quando atingido o quantitativo de 725 (setecentas e vinte e cinco) 

inscrições, conforme subitem 4.3.

4.2 Não será cobrada taxa de inscrição.

4.3 Serão permitidas 725 (setecentas e vinte e cinco) inscrições para o Processo Seletivo, sendo 

500 (quinhentas) para área de formação em Medicina e 225 (duzentas e vinte e cinco) para área de 

formação em Enfermagem. Após atingir esse quantitativo, o Formulário de Solicitação de Inscrição 

será automaticamente desabilitado, impossibilitando que sejam realizadas novas inscrições

4.4 Para se inscrever, o candidato deverá: 

4.4.1 Acessar o site www.ciderh.org.br, durante o período de inscrição; 

4.4.2 Ler atentamente o Edital nº 03/2022 do Processo Seletivo para Programa de Estágio de Ensino 

Superior;

4.4.3 Preencher o Cadastro do Candidato, informando seus dados pessoais e do curso, e gerando 

login e senha de acesso ao sistema do CIDE;

4.4.4 Acessar o sistema do CIDE, através da barra no canto superior da página www.ciderh.org.br, 

selecionando a opção Estudante e preenchendo o login/RG e senha cadastrados;

4.4.5 Caso o curso informado no cadastro pessoal esteja entre os disponibilizados no presente 

processo seletivo, surgirá a opção “PROCESSO SELETIVO SEMGE/SMS”. O candidato deverá preencher 

todas as informações solicitadas e agendar data e horário para a realização da prova escrita;

4.4.6 Informar se atende ao critério para inscrição no processo que é ter concluído 50% do curso e 

estar cursando entre os semestres constantes no subitem 3.1;

4.4.7 Informar a condição de candidato com deficiência e/ou a solicitação de atendimento especial, 

para aplicação da prova, se for o caso.

4.5  A inscrição só será efetivada após o preenchimento de todos os requisitos acima listados.

4.6 A inscrição neste Processo Seletivo implica o conhecimento e a tácita aceitação pelo candidato 

das condições estabelecidas neste Edital e normas que regem o Programa de Estágio da Prefeitura 

Municipal do Salvador, disposto no Decreto Municipal nº 29.633/2018, bem como a Lei Federal nº 

11.788/2008.
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4.7 A relação geral de inscrições homologadas será disponibilizada no site www.ciderh.org.br.

4.8 As comunicações referentes a realização do Processo Seletivo - Edital nº 03/2022 serão 

divulgadas no site www.ciderh.org.br.

4.9 É de inteira responsabilidade do candidato fornecer corretamente e manter atualizados os seus 

dados, e acompanhar todas as comunicações relativas ao presente processo seletivo.

4.9.1 O candidato será responsável por qualquer erro e/ou omissão, bem como pelas informações 

prestadas no Formulário de Inscrição. 

4.9.2 O candidato que fizer qualquer declaração falsa, inexata, ou ainda, que não atenda todas as 

condições estabelecidas neste Edital, terá sua inscrição cancelada e, em consequência, anulados 

todos os atos dela decorrentes, mesmo que aprovado no certame.

4.10 O CIDE não se responsabiliza por solicitação de inscrição via internet não recebida em 

decorrência de falha de comunicação, congestionamento das linhas de acesso, bem como outros 

fatores de ordem técnica que impossibilitem a transferência de dados. 

4.11 Ficam assegurados às pessoas transexuais e travestis o direito à identificação por meio do seu 

nome social e direito à escolha de tratamento nominal. Entende-se por nome social aquele pelo qual 

travestis e transexuais se reconhecem, bem como são identificados por sua comunidade e em seu 

meio social. 

4.11.1 O(a) candidato(a) poderá informar o seu nome social através de requerimento via e-mail 

processoseletivo@cideestagio.com.br <mailto:processoseletivo@cideestagio.com.br>, até a data de 

05/12/2022. O atendimento ao requerimento está sujeito a confirmação de recebimento do Agente 

de Integração CIDE em resposta ao e-mail do candidato, bem como o item 4.11.2.

4.11.2 O(a) candidato(a) deverá enviar, juntamente à solicitação, cópia de documento oficial de 

identificação e cópia do registro do nome social. 

4.11.3 A anotação do nome social de travestis e transexuais constará por escrito nos editais do 

Processo Seletivo, entre parênteses, antes do respectivo nome civil, em conformidade com a Lei 

Municipal nº 7.859/2010.

5. DAS VAGAS RESERVADAS ÀS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA

5.1 Aos candidatos com deficiência serão reservados 10% (dez por cento) do total de vagas de 

estágio, cuja ocupação considerará as competências e necessidades especiais do estagiário e as 

atividades e necessidades próprias das unidades organizacionais, conforme o art. 17, §5º, da Lei nº 

11.788, de 25 de setembro de 2008.

5.2 Serão considerados deficientes, os candidatos que se enquadrem nas categorias descritas no art. 

4º do Decreto nº 3.298, de 20 de dezembro de 1999, alterado pelo Decreto n° 5.296, de 2 de dezembro 

de 2004 e a contemplada pelo enunciado da Súmula 377 do Superior Tribunal de Justiça.

5.3 Para concorrer como pessoa com deficiência o candidato deverá: 

5.3.1 Declarar essa condição no ato da inscrição, especificando o tipo de deficiência e a solicitação de 

atendimento especial para aplicação da prova, se for o caso; bem como, anexar, no ato da inscrição 

o laudo médico.

5.3.2 Laudo Médico com as informações constantes no subitem 5.3.2.1, de forma digitalizada, 

através do site www.ciderh.org.br, dentro do período de inscrições, acompanhado de documento de 

identificação com foto; 

5.3.2.1 O Laudo Médico deverá ser legível, atestando a espécie e o grau ou nível de deficiência, 

com expressa referência ao código correspondente da Classificação Internacional de Doença - CID, 

contendo a assinatura, carimbo com o número do CRM do médico responsável por sua emissão e 

expedido no prazo máximo de 12(doze) meses anteriores à data de divulgação do Edital.

5.3.2.2 Para efeito do item 5.3.2, serão considerados documentos de identificação: carteiras 

expedidas 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 e Carteira Nacional de Habilitação (somente modelo 

com foto aprovado pelo artigo 159 da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997).

5.4 Os candidatos com deficiência participarão do processo em igualdade de condições com os 

demais candidatos, no que se refere ao conteúdo das provas, avaliação e critérios de aprovação, dia, 

horário e local de realização das provas. 

5.5 O candidato classificado em vaga destinada a estudante com deficiência terá seu nome publicado 

em lista específica e em lista geral de classificação.

5.6 As convocações dos candidatos com deficiência obedecerão aos seguintes critérios: 

5.6.1 O primeiro candidato com deficiência classificado no resultado final do Processo Seletivo será 

convocado para ocupar a 10ª (décima) vaga de estágio aberta do curso para o qual se inscreveu, 

excetuando as substituições;

5.6.2 Os demais candidatos com deficiência serão convocados a cada intervalo de 10 (dez) vagas 

preenchidas, de modo que a ordem de convocação seja: 10ª, 20ª, assim sucessivamente.

5.7 Caso não haja candidatos com deficiência aprovados em número suficiente para o preenchimento 

das vagas reservadas existentes ou que vierem a surgir durante o prazo de validade da seleção, 

serão convocados os estudantes da lista geral.

5.8 O candidato classificado em vaga destinada a pessoa com deficiência somente ingressará 

no estágio se na ocasião da convocação, acrescido da documentação constante no item 13.1.2, 

apresentar:

5.8.1 Laudo Médico expedido nos últimos de 12 (doze) meses, atestando a espécie e o grau ou nível 

de deficiência, com expressa referência ao código correspondente da Classificação Internacional de 

Doença - CID, contendo a assinatura e o carimbo com o número do CRM do médico responsável por 

sua emissão

5.8.2  Atestado médico que ateste a compatibilidade da deficiência de que é portador com as 

atividades próprias do pretendido estágio, cujo modelo encontra-se no Anexo III deste Edital.

6. DA SOLICITAÇÃO DE ATENDIMENTO ESPECIAL

6.1 Os candidatos com deficiência que necessitarem de alguma condição ou atendimento especial 

para a realização das provas, inclusive tempo estendido, deverão solicitá-la no ato de inscrição, 

enviando o atestado médico, expedido no prazo máximo de 12(doze) meses anteriores à data de 

divulgação do Edital, que justifique o atendimento especial solicitado, de forma digitalizada, através 

do site www.ciderh.org.br, dentro do período de inscrições. 

6.2 A inexistência do atestado médico para qualquer solicitação de atendimento especial implicará o 

não atendimento dessa solicitação. 

6.3 A relação dos candidatos que tiveram o seu atendimento especial deferido será disponibilizada 

no site www.ciderh.org.br. 

6.4 A solicitação de condições especiais, em qualquer caso, será atendida segundo os critérios de 

viabilidade e razoabilidade.

7. DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

7.1 A seleção pública desenvolver-se-á em 2 etapas:

7.1.1 1ª Etapa: Prova Objetiva online, de caráter classificatório e eliminatório, com 30 (trinta) questões 

de múltipla escolha, de acordo com o item 8, que versará sobre assuntos do conteúdo programático 

constante do Anexo I deste Edital;

7.1.2 2ª Etapa: Entrevista e Análise Curricular/ Seminário de Introdução à Rede, de acordo com o 

item 10.

TABELA 7.1 

ETAPAS Nº DE QUESTÕES
VALOR POR 
QUESTÃO 
(PONTOS)

VALOR TOTAL 
(PONTOS)

1ª ETAPA POVA OBJETIVA 20 0,25 5

10 0,5 5

TOTAL DE 
QUESTÕES E 

PONTOS
30 --------------- 10

2ª ETAPA
ENTREVISTA 
E ANÁLISE 

CURRICULAR 
--------------- --------------- 10

SEMINÁRIO DE 
INTRODUÇÃO À 

REDE
--------------- --------------- 10

TOTAL MÁXIMO 
DE PONTOS

--------------- --------------- 30

 

7.2. Em caso de questão anulada, será atribuído 01 ponto a todos os candidatos.

7.2.1 Não serão computadas questões às quais o candidato tenha dado mais de uma resposta. 

7.3 O candidato deverá obter 06,0 (seis) pontos ou mais na Prova Objetiva para não ser eliminado 

do processo seletivo, além de estar classificado até a 50ª (quinquagésima) posição para área de 

formação em Medicina e até a 30ª (trigésima) posição em Enfermagem no resultado da Prova 

Objetiva, para ser convocado para a fase de Entrevista e Análise Curricular/ Seminário de Introdução 

à Rede. 

8. DA APLICAÇÃO DA PROVA OBJETIVA

8.1 Os horários e data das provas serão oportunamente divulgados no site do CIDE, www.ciderh.

org.br. 

8.2 A prova será realizada de forma online através de link previamente disponibilizado pelo CIDE 

para o e-mail informado pelo candidato no seu cadastro, devendo o candidato verificar o spam e 

lixo eletrônico.
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8.3 Caso haja alteração do link de prova, os candidatos serão informados da mudança, com no 

mínimo 02 (dois) dias de antecedência da data da realização do exame. 

 

8.4 A prova será aplicada a todos os candidatos que tenham suas inscrições homologadas. 

8.4.1 O tempo de realização da prova será de 02 (duas) horas, das 17hs às 19hs. 

8.4.2 O acesso às questões da Prova Objetiva Online só será liberado no horário determinado.

8.5 O inscrito deverá certificar-se antecipadamente quanto as especificações de hardware, software 

e equipamentos necessários à realização da prova online:

a) computador ou Notebook; 

b) sistema operacional Windows 7, 8, 8.1 e 10 ou linux; 

d) no mínimo 500Mb de memória RAM livre; 

e) conexão de internet de 10 MBps no mínimo; 

f) utilizar o navegador Google Chrome; 

g) o navegador deve estar com a opção de JavaScript ativo

g) teclado Português (Brasil ABNT ou ABNT 2); 

8.5.1 É de inteira responsabilidade do candidato providenciar o equipamento mínimo exigido e a 

conexão necessária para a realização da prova

8.6 As provas deverão ser realizadas sem consulta a qualquer material, não sendo permitida, 

durante sua realização, a comunicação entre os candidatos ou a utilização de livros, anotações ou 

outros aparelhos eletrônicos. 

8.7 Não será permitido ao candidato, durante a aplicação da prova, solicitar qualquer esclarecimento 

sobre a formulação das questões.

8.8 Após o início da prova não é permitido ao candidato sair da tela da avaliação, sob pena de ter sua 

prova anulada, até a sua conclusão.

8.9 Será considerado somente o primeiro envio da prova. A prova deverá ser enviada com nome 

completo, número do documento de identificação oficial e e-mail corretos, sob pena de exclusão.

8.10 É obrigatória a resposta de todas as questões, sob pena de desclassificação. 

8.11 Não é permitida qualquer divulgação ou compartilhamento de questões da prova, por meio físico 

ou virtual.

8.12 Será eliminado do processo seletivo o candidato que, durante a realização da prova: 

8.12.1 Sair da tela da prova,

8.12.2 For surpreendido em comunicação com outras pessoas, usando livros, notas, impressos, ou 

qualquer outro meio de comunicação, incluindo computadores, telefones celulares e tablets,

8.12.3 Lançar mão de meios ilícitos para a realização da prova, 

8.12.4 Perturbar a ordem dos trabalhos. 

8.13 Não haverá segunda chamada para a aplicação da prova objetiva, sob nenhuma hipótese. O 

candidato que deixar de acessar o sistema de prova online, na data e horário determinados no 

comunicado de convocação, será eliminado do processo seletivo.

8.14 A Secretaria Municipal de Gestão e CIDE não se responsabilizam por ausência de requisitos 

necessários à prestação das provas, falhas técnicas de computadores pessoais, falhas de 

comunicação, congestionamento de linhas de comunicação, falta de energia elétrica, bem como de 

outros fatores de ordem técnica que impossibilitem a realização e/ou a finalização ou envio das 

provas.

9. DA DIVULGAÇÃO DO GABARITO PRELIMINAR

9.1 O gabarito preliminar e a relação de questões da Prova Objetiva Online serão divulgados 1 (um) 

dia após a sua aplicação, no site do CIDE www.ciderh.org.br. 

9.2 Quanto ao gabarito preliminar e o caderno de questões divulgados, caberá a interposição de 

recurso, devidamente fundamentado, nos termos do item 12 deste Edital.

10. DA ENTREVISTA E ANÁLISE CURRICULAR / SEMINÁRIO DE INTRODUÇÃO À REDE

10.1 Somente será convocado para participar desta fase do processo seletivo o candidato obter 6,0 

(seis) pontos ou mais na Prova Objetiva e estar classificado até a 50ª (quinquagésima) posição para 

área de formação em Medicina e até a 30ª (trigésima) posição em Enfermagem no resultado da Prova 

Objetiva Online, além de não ser eliminado por outros critérios estabelecidos neste Edital, aplicados 

os critérios de desempate dispostos no subitem 10.1.1 deste Edital.

10.1.1 Na hipótese de igualdade da nota da Prova Objetiva, será adotado como critério de desempate:

a) idade maior.

10.1.2 Os candidatos não classificados dentro do limite disposto no subitem 10.1, não serão 

convocados para a Entrevista e Análise Curricular e para o Seminário de Introdução à Rede e estarão 

automaticamente desclassificados no processo seletivo.

10.2 A Entrevista e Análise Curricular é de caráter eliminatório e classificatório, cuja pontuação 

máxima será de 10,0 (dez) pontos.

10.2.1 Essa etapa será realizada de forma presencial com os candidatos pré-aprovados conforme 

item 10.1.

10.2.2 A metodologia da Entrevista e Análise Curricular consiste na análise dos seguintes critérios:

ENTREVISTA

CONHECIMENTO EM PESQUISA CLÍNICA; FAMILIARIDADE COM A REDE 
DE URGÊNCIA EM SALVADOR; DISPONIBILIDADE PARA CUMPRIMENTO 

DA CARGA HORÁRIA SOLICITADA; EXPERIÊNCIA EM ATIVIDADES 
COLETIVAS, CARATERÍSTICAS COMPORTAMENTAIS / HABILIDADES 

PESSOAIS.

ANÁLISE CURRICULAR
APRESENTAÇÃO/PARTICIPAÇÃO EM CONGRESSO; PUBLICAÇÕES 

CIENTÍFICAS; MONITORIAS; CONHECIMENTO EM WORD, POWER POINT E 
EXCEL; IDIOMAS E ATIVIDADES DE EXTENSÃO.

10.2.3 A correção da Entrevista Técnica e Análise Curricular, de caráter eliminatório e classificatório, 

será realizada conforme os critérios mencionados no subitem 10.2.2, cuja pontuação máxima será 

de 10 (dez) pontos. 

10.2.4 O candidato deverá obter 6,0 (seis) pontos ou mais do total da pontuação prevista para a 

Entrevista e Análise Curricular, para não ser eliminado do processo seletivo.

10.3 O Seminário de Introdução à Rede é de caráter eliminatório e classificatório, cuja pontuação 

será de 10,0 (dez) pontos.

10.3.1 Para cumprir a etapa no Seminário de Introdução à Rede é necessário participar 100% (cem 

por cento) da carga horária da atividade.

10.3.2 Para obter pontuação no Seminário de Introdução à Rede o candidato deverá cumprir o item 

10.3.1, não sendo possível pontuação intermediária, de modo que ao comparecer à atividade, em sua 

carga horária total, o candidato somará 10 pontos. 

10.3.3 Se o candidato não participar de forma integral do Seminário, não somará pontos nesta fase 

e será eliminado do processo seletivo.

10.4 A Entrevista e Análise Curricular e Seminário de Introdução à Rede serão realizados em local, 

data e horário a ser publicado no site do CIDE - www.ciderh.org.br.

10.5 Na ocasião da Entrevista e Análise Curricular e Seminário de Introdução à Rede, os candidatos 

deverão apresentar documento de identificação original com foto. 

10.5.1 Para efeito do item 10.5, serão aceitos documentos de identificação alistados no item 5.3.2.2.

11. DOS RECURSOS 

11.1 Caberá interposição de recursos devidamente fundamentados, perante o CIDE, no prazo de 02 

(dois) dias úteis, da divulgação do gabarito preliminar e da divulgação das questões da prova objetiva. 

11.2 O recurso deverá ser interposto diretamente no endereço eletrônico www.ciderh.org.br, no link 

específico. 

11.3 Deverá ser elaborado um recurso para cada questão, com indicação do tipo de prova e dos 

fundamentos e referências consideradas, sob pena de indeferimento. 

11.4 Recursos não fundamentados ou interpostos fora do prazo não serão apreciados.

11.5 O CIDE constitui última instância na esfera administrativa para conhecer dos recursos sobre 

a presente seleção pública, não cabendo recurso a outra autoridade, nem recurso adicional pelo 

mesmo motivo. 

11.6 As respostas aos recursos interpostos serão disponibilizadas através do endereço eletrônico 

www.ciderh.org.br, como deferido ou indeferido.

12. DO RESULTADO FINAL E CLASSIFICAÇÃO

12.1 Será considerado aprovado no Processo Seletivo o candidato que obtiver na 2ª etapa pontuação 

igual ou superior a 6 (seis) pontos.

12.1.1 Serão classificados os candidatos segundo Nota Final, que comporá o Resultado Final segundo 

a fórmula:

Nota Fina l= {NPO x 0,7 + [(NEAC+NSIR)/2]x 0,3}

NPO = Nota da Prova Objetiva Online

NEAC = Nota da Entrevista e Análise Curricular

NSIR = Nota do Seminário de Introdução à Rede

12.2 Para o Resultado Final, serão adotados como critérios de desempate:

a) maior pontuação na Prova Objetiva;

b) maior pontuação na Entrevista e Análise Curricular;

c) Idade maior, considerando dia, mês e ano de nascimento.

0912.2.1 Os candidatos serão classificados em ordem decrescente de nota final.
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12.3 O candidato eliminado será excluído do Processo Seletivo e não constará da lista de classificação 

final. 

12.4 O resultado final do Processo Seletivo será publicado em Diário Oficial do Município, no site 

www.dom.salvador.ba.gov.br, no site www.gestaopublica.salvador.ba.gov.br - área de estágio e no 

site do CIDE - www.ciderh.org.br.

13. DA CONVOCAÇÃO 

13.1 As convocações para contratação obedecerão a ordem de classificação e serão publicadas no 

site www.dom.salvador.ba.gov.br e no site www.gestaopublica.salvador.ba.gov.br - área de estágio.

13.1.1 Será de responsabilidade do candidato o acompanhamento da convocação. 

13.1.2 Os candidatos convocados deverão obedecer ao prazo e orientações determinadas no Edital 

de Convocação para contratação, para emissão do Termo de Compromisso de Estágio.

13.1.2 Na ocasião da convocação para contratação, os candidatos deverão apresentar a seguinte 

documentação:

a) documento de Identificação com foto, na forma do item 5.3.2.2;

b) cadastro de Pessoa Física - CPF;

c) comprovante de Matrícula do semestre em curso, expedido, assinado e carimbado pela Instituição 

de Ensino Superior, constando o quadro de horários das disciplinas em curso.

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, emitido no máximo há 3 (três) meses.

13.2 Os candidatos convocados poderão ser eliminados nas seguintes situações:

a) quando descumprirem as regras do Edital;

b) quando na ocasião da contratação, a documentação entregue não apresentar cumprimento dos 

pré-requisitos mínimos para ingresso, conforme tabela do item 3.1 deste Edital; 

c) quando na ocasião da contratação, a documentação entregue evidenciar que o candidato não 

possui disponibilidade de horário para o estágio, conforme item 1.7 e respectivos subitens;

d) quando não obedecer ao prazo e as orientações estabelecidas na convocação para contratação. 

13.3 A não apresentação do candidato, no prazo estabelecido no Aviso de Convocação, implicará na 

convocação imediata do candidato subsequente.

14. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

14.1 A inscrição do candidato implicará o conhecimento e a aceitação expressa das condições 

estabelecidas neste Edital, das quais não poderá alegar desconhecimento.

14.2 É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar todas as instruções, convocações e 

avisos relativos ao presente processo seletivo.

14.3 Não serão fornecidos aos candidatos atestados, certificados ou certidões relativas à sua 

habilitação, classificação ou à nota adquirida na prova objetiva. 

14.4 O candidato assume plena responsabilidade pela veracidade e autenticidade das informações e 

documentos. Na hipótese de informações falsas ou inexatas, o candidato será eliminado da seleção 

pública, em qualquer época, sem prejuízo das demais medidas legalmente cabíveis.

14.5 Qualquer alteração dos dados cadastrais, inclusive das informações para contato, deverá ser 

objeto de atualização no site www.ciderh.org.br. Após a data de publicação do resultado final do 

processo, o candidato poderá protocolar o requerimento de alteração de dados junto à Secretaria 

Municipal de Gestão, situada na Rua Horácio César, nº 64 - Dois de Julho, Salvador - BA.

14.5.1 A Secretaria Municipal de Gestão e o CIDE não se responsabilizam por eventuais prejuízos ao 

candidato decorrentes de:

a) endereço eletrônico incorreto e/ou desatualizado;

b) endereço residencial desatualizado;

c) outras informações, divergentes e/ou errôneas, fornecidas pelo candidato, tais como: dados 

pessoais, números de telefones e de documentos.

14.6  Não serão considerados requerimentos, reclamações, notificações extrajudiciais ou quaisquer 

outros instrumentos similares, cujo teor não seja objeto de recurso apontado neste Edital.

14.7 Os casos omissos serão resolvidos pela Secretaria Municipal de Gestão.

Diretoria de Gestão de Pessoas, em 28 de novembro de 2022.

GUSTAVO TEIXEIRA MORIS

Diretor de Gestão de Pessoas

ANEXO I - DOS CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS DO EDITAL DE PROCESSO SELETIVO PARA 

PROGRAMA DE ESTÁGIO Nº 03/2022

ÁREA DE FORMAÇÃO: ESTAGIÁRIO - MEDICINA

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: 1. SUPORTE AVANÇADO DE VIDA EM CARDIOLOGIA 2. SUPORTE 
BÁSICO DE VIDA 3. LINHA DE CUIDADO DO INFARTO AGUDO DO MIOCÁRDIO. 4. PRINCÍPIOS DA 
REGULAÇÃO MÉDICA DE URGÊNCIA 5. POLÍTICA NACIONAL DE ATENÇÃO ÀS URGÊNCIAS (PORTARIA 
1600 DE 07 DE JULHO DE 2011). 6. LINHA DE CUIDADO DO INFARTO AGUDO DO MIOCÁRDIO E O 
PROTOCOLO DE SÍNDROMES CORONARIANAS AGUDAS (PORTARIA Nº 2.994, DE 13 DE DEZEMBRO 
DE 2011). 7. DIRETRIZES DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE CARDIOLOGIA PARA O TRATAMENTO DO 
INFARTO AGUDO DO MIOCÁRDIO (COM E SEM SUPRADESNIVELAMENTO DO SEGMENTO ST). 8. 
GUIDELINES DA SOCIEDADE EUROPEIA DE CARDIOLOGIA (ESC) PARA O TRATAMENTO DO INFARTO 
AGUDO DO MIOCÁRDIO (COM E SEM SUPRADESNIVELAMENTO DO SEGMENTO ST). 09. GUIDELINES 
DE TRATAMENTO DE BRADIARRITMIAS DA SOCIEDADE AMERICANA DE CARDIOLOGIA (AHA). 
10. FUNDAMENTOS DA ELETROCARDIOGRAFIA. 11. INTEPRETAÇÃO DO ELETROCARDIOGRAMA 
APLICADA À CLÍNICA. 12. FARMACOLOGIA DOS TROMBOLÍTICOS 13.TERAPIA ANTITROMBÓTICA NO 
INFARTO AGUDO DO MIOCÁRDIO. 14. EPIDEMIOLOGIA E BIOESTATÍSTICA APLICADA AO ESTUDO DO 
PACIENTE CRÍTICO. 

ÁREA DE FORMAÇÃO: ESTAGIÁRIO - ENFERMAGEM

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: 1. SUPORTE AVANÇADO DE VIDA EM CARDIOLOGIA 2. SUPORTE 
BÁSICO DE VIDA 3. LINHA DE CUIDADO DO INFARTO AGUDO DO MIOCÁRDIO. 4. REDE DE ATENÇÃO À 
SAÚDE DAS PESSOAS COM DOENÇAS CRÔNICAS NO ÂMBITO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS) E 
ESTABELECE DIRETRIZES PARA A ORGANIZAÇÃO DAS SUAS LINHAS DE CUIDADO (PORTARIA Nº 483, 
DE 1º DE ABRIL DE 2014) 5. POLÍTICA NACIONAL DE ATENÇÃO ÀS URGÊNCIAS (PORTARIA 1600 DE 
07 DE JULHO DE 2011). 6. LINHA DE CUIDADO DO INFARTO AGUDO DO MIOCÁRDIO E O PROTOCOLO 
DE SÍNDROMES CORONARIANAS AGUDAS (PORTARIA Nº 2.994, DE 13 DE DEZEMBRO DE 2011). 
7. DIRETRIZES DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE CARDIOLOGIA PARA O TRATAMENTO DO INFARTO 
AGUDO DO MIOCÁRDIO (COM E SEM SUPRADESNIVELAMENTO DO SEGMENTO ST). 8. GUIDELINES 
DA SOCIEDADE EUROPEIA DE CARDIOLOGIA (ESC) PARA O TRATAMENTO DO INFARTO AGUDO 
DO MIOCÁRDIO (COM E SEM SUPRADESNIVELAMENTO DO SEGMENTO ST). 9. FUNCIONAMENTO 
DO SISTEMA CARDIOVASCULAR, 10. GUIDELINES DE TRATAMENTO DE BRADIARRITMIAS DA 
SOCIEDADE AMERICANA DE CARDIOLOGIA (AHA). 11. FUNDAMENTOS DA ELETROCARDIOGRAFIA. 
12. INTEPRETAÇÃO BÁSICA DO ELETROCARDIOGRAMA APLICADA A CLÍNICA. 13. CONHECIMENTO 
SOBRE CUIDADOS E PROCEDIMENTOS DE ENFERMAGEM ESPECÍFICOS AOS PACIENTES CARDÍACOS. 
14. SISTEMATIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM EM URGÊNCIA E EMERGÊNCIA. 15. 
EPIDEMIOLOGIA E BIOESTATÍSTICA APLICADA AO ESTUDO DO PACIENTE CRÍTICO.

ANEXO II - DAS ATRIBUIÇÕES DO EDITAL DE PROCESSO SELETIVO PARA PROGRAMA 

DE ESTÁGIO Nº 03/2022

FUNÇÃO: ESTAGIÁRIO - SAMU (MEDICINA E ENFERMAGEM)

ATRIBUIÇÕES:  REALIZAR DE MODO SUPERVISIONADO AS SEGUINTES ATIVIDADES, NA SUA ÁREA 
DE ATUAÇÃO:  - REUNIÃO CIENTÍFICA SEMANAL: DISCUSSÃO DE CASOS CLÍNICOS COM AVALIAÇÃO 
DO PROCESSO DE TRABALHO DO PROTOCOLO IAM E APRESENTAÇÃO DE MINIAULAS COM TEMAS 
CORRELATOS A EMERGÊNCIAS CARDIOVASCULARES E ELETROCARDIOGRAMA.  - REGULAÇÃO 
E ATENDIMENTO DE PACIENTES COM EMERGÊNCIAS CARDIOVASCULARES SUPERVISIONADO 
POR CARDIOLOGISTAS ATRAVÉS DE RECURSO TECNOLÓGICO ONLINE UTILIZADO PELO SAMU. - 
GERENCIAMENTO DE DADOS DECORRENTES DAS FICHAS DE ATENDIMENTO DOS PROTOCOLOS 
CARDIOLÓGICOS PRATICADOS PELO SERVIÇO COM FIM DE CONHECIMENTO DA REDE E 
ELABORAÇÃO DE PROPOSTAS DE MELHORIA FOCADA EM RESULTADOS. - MONITORAMENTO POR 
TELEFONE OS PACIENTES NÃO TRANSFERIDOS PELOS PROTOCOLOS.  - VISITAS PRESENCIAIS 
SEMESTRAIS E ACOMPANHAMENTO À DISTÂNCIA DOS ATENDIMENTOS PRESTADOS PELOS 
PROTOCOLOS DO SAMU COM OBJETIVO DE SE CONSTRUIR RELATÓRIOS À GESTÃO VISANDO A 
MELHORIA DA ASSISTÊNCIA NA REDE. - VISITAS INSTITUCIONAIS AOS CENTROS DE REFERÊNCIA 
DOS PACIENTES TRANSFERIDOS PARA OS HOSPITAIS REFERENCIADOS E CAPTAÇÃO DE DADOS 
IMPORTANTES DA ASSISTÊNCIA PRESTADA POR ESTES CENTROS, AUXILIANDO NA CONFECÇÃO 
DE INDICADORES DE QUALIDADE. - AÇÕES COM FOCO EM EDUCAÇÃO EM SAÚDE EM DIFERENTES 
FRENTES COM ÊNFASE NO ATENDIMENTO A INFARTO AGUDO DO MIOCÁRDIO E A BRADIARRITMIAS.   
- OUTRAS ATIVIDADES INERENTES À SUA FORMAÇÃO.

ANEXO III - MODELO DE ATESTADO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA - PCD DO EDITAL Nº 03/2022

Atesto que o(a) Sr.(a) ________________________________, R.G. nº ___________, portador da Deficiência 

_________________________ CID ____________________

foi avaliado e encontra-se apto(a) para realizar as atividades propostas do estágio do Processo 

Seletivo para Programa de Estágio de Ensino Superior - Edital Nº 03/2021 do Municipal de Salvador/

BA.

___________________________________________
Local e data

___________________________________________
Assinatura do Profissional

Carimbo/CRM

ANEXO IV - CRONOGRAMA EDITAL DE PROCESSO SELETIVO PARA PROGRAMA DE ESTÁGIO Nº 

03/2022

EVENTO DATA

INSCRIÇÕES
09H DO DIA 02/12 

ÀS 17H DO DIA 
05/12/2022

DIVULGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES HOMOLOGADAS 06/12/2022

ENVIO DO LINK DE PROVA 14/12/2022

APLICAÇÃO DAS PROVAS 
16/12/2022 DAS 17 

ÀS 19:00



  

DIÁRIO OFICIAL DO
SALVADOR-BAHIA

QUARTA-FEIRA
30 DE NOVEMBRO DE 2022

ANO XXXVI | N º 8.420 71
EVENTO DATA

DIVULGAÇÃO DO GABARITO PRELIMINAR 19/12/2022

RECURSO EM FACE DO GABARITO PRELIMINAR DA PROVA OBJETIVA 19 E 20/12/2022

DIVULGAÇÃO DO GABARITO DEFINITIVO E RESPOSTAS DOS RECURSOS 03/01/2023

RESULTADO PRELIMINAR DA PROVA OBJETIVA 06/01/2023

RECURSO EM FACE DO RESULTADO PRELIMINAR 09 E 10/01/2023

RESULTADO DEFINITIVO DA PROVA OBJETIVA 11/01/2023

ENTREVISTA TÉCNICA E ANÁLISE CURRICULAR 13/01/2023

SEMINÁRIO INTRODUTÓRIO 14/01/2023

RESULTADO FINAL 19/01/2023

CONVOCAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO 19/01/2023

SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SMED 

AVISO DE COTAÇÃO 72/2022

A Secretaria Municipal da Educação de Salvador, por intermédio da Gerência Administrativa, torna 
público para conhecimento dos interessados, que estará recebendo até o dia 05 de dezembro de 
2022, através do e-mail bancodepreco@educacaosalvador.net, cotação de preço para contratação de 
empresa especializada em executar roteiros turísticos/culturais visando a realização de atividades 
pedagógicas itinerantes pela cidade do Salvador/Bahia com alunos do Ensino Fundamental I e II da 
SMED.

Os interessados deverão entrar em contato através do telefone (71) 3202-3083, para obtenção de 
termo de referência e esclarecimentos de dúvidas. 

Salvador/BA, 29 de novembro de 2022.

GEUSA FABRINE SARAIVA
Gerência Administrativa

SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL, COMBATE À 
POBREZA, ESPORTES E LAZER - SEMPRE 

DIVULGAÇÃO DO RESULTADO DA ANÁLISE DOS RECURSOS DO EDITAL DE 
CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 009/2022 

A Comissão de Seleção instituída pela Portaria n.º 76/2022, com base nos critérios definidos no edital 
nº 009/2022, divulga o resultado da etapa competitiva de Análise dos recursos para execução do 
Projeto Sinais, indeferindo o Recurso apresentado pela Entidade Preponente Associação Beneficente 
Hebrom, com fulcro na intempestividade do recurso, tendo em vista o prazo recursal se inicia em 07 
de novembro de 2022, findando-se em, 17 de dezembro de 2022 e a Entidade só apresentou o recurso 
depois de findado o prazo, no dia 18 de novembro de 2022, as  17:11.  

Salvador, 29 de novembro de 2022

ARISLANE ALINE GUIRRA REIS OLIVEIRA
Presidente da Comissão de Chamamento Publico

Mat.:3132067

ELIELMA CARVALHO DOS SANTOS
Membro da Comissão

Mat.: 3158697

RETIFICAÇÃO 

NA DIVULGAÇÃO DO RESULTADO PRELIMINAR DO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 008/2022 
PUBLICADO NO DOM N° 8.412 EM 18/11/2022, PÁGINA 110 A 111.

ONDE SE LÊ: 

MODALIDADE QUANTIDADE DE VAGAS OSC MOTIVO

HOMENS CIS E 
TRASNGÊNERO

50

AGÊNCIA ADVENTISTA 
DE DESENVOLVIMENTO 

E RECURSOS 
ASSISTENCIAIS LESTE 

- ADRA

DESCUMPRIMENTO 
DO SUBITEM 12.4.4 

DO EDITAL 008/2022.

LEIA-SE: 

MODALIDADE QUANTIDADE DE VAGAS OSC MOTIVO

HOMENS CIS E 
TRASNGÊNERO

100

AGÊNCIA ADVENTISTA 
DE DESENVOLVIMENTO 

E RECURSOS 
ASSISTENCIAIS LESTE 

- ADRA

DESCUMPRIMENTO 
DO SUBITEM 

12.4.4 DO EDITAL 
008/2022.

Salvador, 29 de novembro de 2022.

DANIEL RIBEIRO SILVA
Secretário em exercício

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO - 
SEDUR 

INTIMAÇÃO

O Setor de Cobrança - SECOB, da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano - SEDUR, tendo 
em vista que os autuados abaixo relacionados não foram localizados, quando da execução das 
operações fiscais.

Resolve Intimar, nos termos do Art. 249, inciso III, do Código da Polícia Administrativa do Município, 
para tomar conhecimento do teor do AUTO DE INFRAÇÃO: 

T.C. 604064/2022 AUTUADO: Sidnei Bispo dos Santos
DESCRIÇÃO DO FATO: Retifico nome do responsável, onde foi escrito Sidney Bispo dos Santos, leia-
se Sidnei Bispo dos Santos, bem como, retifico o inciso infrigido para o Inciso III do Artigo 61 da Lei 
9.281/2017, por se tratar de prosseguimento de obra embargada.
PRAZO DEFESA: 15 dias, a contar da data desta publicação.

N.E. 210358/2022 NOTIFICADO: João Dórea Fernandes
DESCRIÇÃO DO FATO: EU CURTO MEU PASSEIO - 2022
Considerando as irregularidades sinalizadas abaixo e objetivando assegurar o direito de acesso à 
mobilidade com autonomia e segurança por meio do programa Eu Curto Meu Passeio, com respaldo 
nos Art.45 da Lei Municipal nº 5503/1999, Art. 40 da Lei Municipal nº 9281/2017 e Art.18 da Lei 
Municipal nº 9187/2017, deverá o responsável pelo imóvel sanar as irregularidades no prazo máximo 
de 15 (quinze) dias. Findo o prazo sem atendimento, serão adotadas as medidas fiscais pertinentes e 
as obras serão realizadas pelo Município que cobrará do responsável as despesas, com acréscimos 
de encargos da administração fixados em 30% (trinta por cento) do valor total da obra de construção 
ou manutenção do passeio, sem prejuízo da aplicação das multas previstas conforme prevê o Art.42 
da Lei 9281/2017. Durante a execução das obras do passeio, deverá adotar medidas para preservar a 
segurança dos transeuntes, observando as normas técnicas vigentes. Prazo de defesa: 10 (dez) dias.
1.( ) Realizar a construção do passeio em todos os limites do terreno atendendo aos parâmetros do 
projeto, conforme o Caderno de Calçadas Acessíveis do Município de Salvador, no site da SEDUR e 
NBRs 9050/2020 - 16.537/2016.
2.(X) Realizar a manutenção do passeio, devendo:
a. ( ) Pintar o piso tátil na cor amarela.
b. ( ) Substituir segmentos do piso tátil danificados.
c. ( ) Refazer a diagramação do piso tátil conforme item 7.4 da NBR 16.537/2016.
d. ( ) Remover a pedra portuguesa/piso intertravado da faixa livre, conforme item 7.3.8 da NBR 
16.537/2016 (permitido o piso cimentado na faixa livre).
e. ( ) Recompor integralmente o piso do passeio.
f. ( ) Substituir peças de meio-fio danificadas.
g. ( ) Remover rampa sobre sarjeta (ver Caderno de Calçadas Acessíveis).
h. ( ) Remover piquetes irregulares.
i (X) Outros: REPOSIÇÃO PEDRA PORTUGUESA___________
OBSERVAÇÕES:
(1) Deverá implantar arborização no passeio, caso se enquadre, obedecendo ao Manual Técnico de 
Arborização Urbana de Salvador, com espécies nativas da Mata Atlântica (ver observações ² ).
(2) Os projetos e orientações técnicas para execução/manutenção do passeio e plantio da árvore 
deverão ser baixados no site: http://sedur.salvador.ba.gov.br/eu-curto-meu-passeio.
NOME/ RAZÃO SOCIAL DO OCUPANTE: ______________________________________
RG/CPF/CNPJ/CGA: _____________________________________________________

N.E. 211859/2022 NOTIFICADO: Condomínio Edifício Antônio Sérgio
DESCRIÇÃO DO FATO: EU CURTO MEU PASSEIO - 2022
Considerando as irregularidades sinalizadas abaixo e objetivando assegurar o direito de acesso à 
mobilidade com autonomia e segurança por meio do programa Eu Curto Meu Passeio, com respaldo 
nos Art.45 da Lei Municipal nº 5503/1999, Art. 40 da Lei Municipal nº 9281/2017 e Art.18 da Lei 
Municipal nº 9187/2017, deverá o responsável pelo imóvel sanar as irregularidades no prazo máximo 
de 15 (quinze) dias. Findo o prazo sem atendimento, serão adotadas as medidas fiscais pertinentes e 
as obras serão realizadas pelo Município que cobrará do responsável as despesas, com acréscimos 
de encargos da administração fixados em 30% (trinta por cento) do valor total da obra de construção 
ou manutenção do passeio, sem prejuízo da aplicação das multas previstas conforme prevê o Art.42 
da Lei 9281/2017. Durante a execução das obras do passeio, deverá adotar medidas para preservar a 
segurança dos transeuntes, observando as normas técnicas vigentes. Prazo de defesa: 10 (dez) dias.
1.( ) Realizar a construção do passeio em todos os limites do terreno atendendo aos parâmetros do 
projeto, conforme o Caderno de Calçadas Acessíveis do Município de Salvador, no site da SEDUR e 
NBRs 9050/2020 - 16.537/2016.
2.(X) Realizar a manutenção do passeio, devendo:
a. ( ) Pintar o piso tátil na cor amarela.
b. ( ) Substituir segmentos do piso tátil danificados.
c. ( ) Refazer a diagramação do piso tátil conforme item 7.4 da NBR 16.537/2016.
d. ( ) Remover a pedra portuguesa/piso intertravado da faixa livre, conforme item 7.3.8 da NBR 
16.537/2016 (permitido o piso cimentado na faixa livre).
e. ( ) Recompor integralmente o piso do passeio.
f. ( ) Substituir peças de meio-fio danificadas.
g. ( ) Remover rampa sobre sarjeta (ver Caderno de Calçadas Acessíveis).
h. ( ) Remover piquetes irregulares.
i (X) Outros: INSTALAÇÃO PISO TÁTIL______________________________
OBSERVAÇÕES:
(1) Deverá implantar arborização no passeio, caso se enquadre, obedecendo ao Manual Técnico de 
Arborização Urbana de Salvador, com espécies nativas da Mata Atlântica (ver observações ² ).
(2) Os projetos e orientações técnicas para execução/manutenção do passeio e plantio da árvore 
deverão ser baixados no site: http://sedur.salvador.ba.gov.br/eu-curto-meu-passeio.
NOME/ RAZÃO SOCIAL DO OCUPANTE: ______________________________________
RG/CPF/CNPJ/CGA: _____________________________________________________

N.E. 211860/2022 NOTIFICADO: Condomínio Edifício Lázaro Maciel
DESCRIÇÃO DO FATO: EU CURTO MEU PASSEIO - 2022
Considerando as irregularidades sinalizadas abaixo e objetivando assegurar o direito de acesso à 
mobilidade com autonomia e segurança por meio do programa Eu Curto Meu Passeio, com respaldo 
nos Art.45 da Lei Municipal nº 5503/1999, Art. 40 da Lei Municipal nº 9281/2017 e Art.18 da Lei 
Municipal nº 9187/2017, deverá o responsável pelo imóvel sanar as irregularidades no prazo máximo 
de 15 (quinze) dias. Findo o prazo sem atendimento, serão adotadas as medidas fiscais pertinentes e 
as obras serão realizadas pelo Município que cobrará do responsável as despesas, com acréscimos 
de encargos da administração fixados em 30% (trinta por cento) do valor total da obra de construção 
ou manutenção do passeio, sem prejuízo da aplicação das multas previstas conforme prevê o Art.42 
da Lei 9281/2017. Durante a execução das obras do passeio, deverá adotar medidas para preservar a 
segurança dos transeuntes, observando as normas técnicas vigentes. Prazo de defesa: 10 (dez) dias.
1.(X) Realizar a construção do passeio em todos os limites do terreno atendendo aos parâmetros do 
projeto, conforme o Caderno de Calçadas Acessíveis do Município de Salvador, no site da SEDUR e 
NBRs 9050/2020 - 16.537/2016.
2.( ) Realizar a manutenção do passeio, devendo:
a. ( ) Pintar o piso tátil na cor amarela.
b. ( ) Substituir segmentos do piso tátil danificados.
c. ( ) Refazer a diagramação do piso tátil conforme item 7.4 da NBR 16.537/2016.
d. ( ) Remover a pedra portuguesa/piso intertravado da faixa livre, conforme item 7.3.8 da NBR 
16.537/2016 (permitido o piso cimentado na faixa livre).
e. ( ) Recompor integralmente o piso do passeio.
f. ( ) Substituir peças de meio-fio danificadas.
g. ( ) Remover rampa sobre sarjeta (ver Caderno de Calçadas Acessíveis).
h. ( ) Remover piquetes irregulares.
i ( ) Outros: ____________________________________________________________
OBSERVAÇÕES:


