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DECRETO N.º 5666 / 2014 
De 03 de abril de 2014. 

 
REVOGA o Processo de Seleção Simplificada de 

n.º 01/14 destinada à contratação temporária de 
profissionais para diversas Secretarias Municipais 

de Camaçari e dá outras providências. 

 
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas 

atribuições,  
 

Considerando os termos da RECOMENDAÇÃO n.º 001/2014, oriunda da 7.ª Promotoria 

Regional de Justiça/MP, Comarca de Camaçari; 
 

Considerando que a reavaliação do número de vagas necessárias previstas no edital retardou 
a realização do processo seletivo simplificado – Edital n.º 001/2014, ocorrendo seu resultado 

concomitante ao do Concurso Público – Edital n.º 001/2013, o que levou ao Ministério Público 

concluir pela possibilidade de aguardar os períodos referentes à homologação do Concurso 
Público recentemente realizado na Comuna, bem como as fases nomeação, convocação para 

exames, posse e entrada em exercício, para preenchimento de tais vagas em definitivo;  
 

Considerando que o tempo de realização de tais procedimentos não trará prejuízo ao 
desenvolvimento dos serviços nas unidades; 

 

Considerando por fim, que a revogação do referido processo seletivo não traz qualquer 
prejuízo aos participantes.     

 
DECRETA: 

 

Art. 1.º Fica REVOGADO, por interesse e conveniência administrativa, o Processo Seletivo 
Simplificado tombado sob n.º 001/14, para contratação temporária e sob regime de Direito 

Administrativo ao preenchimento temporário de vagas por profissionais para desempenhar 
atividades no âmbito da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social – SEDES, Secretaria 

Municipal da Habitação – SEHAB, Secretaria Municipal de Desenvolvimento da Agricultura e 
Pesca – SEDAP, Secretaria Municipal da Mulher – SEMU, Secretaria Municipal da Saúde – SESAU 

e Secretaria Municipal da Administração – SECAD. 

 
Art. 2.º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 

contrárias. 
GABINETE DO PREFEITO DO MUNÍCIPIO DE CAMAÇARI, 03 DE ABRIL DE 2014. 
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