
          

        ESTADO DA BAHIA
        PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI           
          

CNPJ – 14.109.763/0001-80

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº. 001/2015
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO EDITAL N°. 003/2013

A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO  DA PREFEITURA MUNICIPAL  DE  CAMAÇARI,
CONVOCA a candidata aprovada no Processo Seletivo Simplificado edital nº 003/2013, para
o cargo de, TELEFONISTA – AUXILIAR DE REGULAÇÃO MÉDICA, no período de 11, 12,
13, 16 e17/03/2015 das 09h00 às 12h00 e de 13h30 às 16h00 na Rua Francisco Drumond,
nº  391,  Edf.  Alzira Dias,  1º  andar  – Centro,  Camaçari-Bahia  (em frente à  Coelba),  para
apresentação dos seguintes documentos em originais e cópias: carteira de identidade, CTPS
– carteira profissional (págs. da foto e o verso), comprovante de escolaridade, diploma de
conclusão do curso referente à escolaridade mínima exigida para a função, expedida por
instituição  de  ensino  autorizada  por  Secretaria  de  Educação  ou  IES  reconhecida  pelo
Ministério da Educação – MEC, e devidamente registrado,  curso de tele-atendimento ou
experiência mínima de 6 meses na função de (telefonista ou telemarketing), título de eleitor,
certidão de quitação eleitoral,  CPF, certificado de reservista (sexo masculino), Pis/Pasep,
certidão  de  antecedentes  criminais,  duas  fotos  3  x  4,  certidão  de  nascimento  de  filhos
(menores de 14 anos) e comprovante de residência atual. 

A candidata deverá apresentar também as suas expensas, os exames médicos admissionais
conforme Edital de Abertura do PSS 003/2013, sob pena de eliminação do certame caso o
prazo não seja atendido conforme item 8.3.1 do Edital de Abertura.

Prazo de entrega dos exames médicos : De 18/03/2015 à  01/04/2015.
OBS: A entrega dos exames deverá ser previamente agendada na Junta Médica (71-3622-
3819 ou 3622-8622)

Exames: Hemograma, glicemia, sumário de urina, parasitológico de fezes, raio-X do tórax e
eletrocardiograma conforme Item 8.2 do Edital de Abertura do Processo Seletivo Simplificado
nº 003/2013. Esta etapa é de caráter eliminatório.

CARGO: TELEFONISTA - AUXILIAR DE REGULAÇÃO MÉDICA:

Nº NOME CLASS.
01 MARIA ROSANGELA LIMA MARMUND GONÇALVES 16º

DISPOSIÇÕES FINAIS:

Por  se tratar  de  etapa eliminatória a  candidata que não comparecer  no período acima
mencionado, automaticamente será ELIMINADA do certame, Processo Seletivo Simplificado
003/2013. Em hipótese nenhuma haverá prorrogação do referido período.
Este edital encontra-se publicado no quadro de avisos da Prefeitura Municipal de Camaçari e
na internet no site – www.camacari.ba.gov.br a partir de 09/03/2015.

Lezineide Andrade Chagas Santos
Secretária da Administração
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