
 1

 

 

ESTADO DA BAHIA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI 
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO-SECAD 
 

 

 

 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº. 007/2015 
CONCURSO PÚBLICO Nº. 001/2010 

 
 

A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI por ordem 
da Excelentíssima Senhora Desembargadora, Silvia Carneiro Santos Zarif, através do  Agravo 
de Instrumento nº 0022239-61.2015.8.05.0000 convoca o(a) candidato(a) MARIA QUITÉRIA 
MOREIRA DA SILVA, habilitado(a) para o cargo de MOTORISTA CLASSE B, para comparecer 
na Rua do Alecrim, 06 Centro – Camaçari-Bahia ( prédio localizado ao lado da Clínica 

Humanas) no período de 30/11, 01, 02, 03, 04/12/2015  no horário de 09h00 às  13h30min 
para apresentação dos seguintes documentos em originais e cópias: Diploma (para cargos de 
nível superior), Carteira do Conselho Regional respectivo ou no órgão que regulamenta o 
exercício da profissão, histórico e certificado de conclusão do curso referente à escolaridade 
mínima exigida para a função com pré-requisito/escolaridade de nível fundamental, médio, ou 
técnico, expedida por Instituição de ensino autorizada por Secretaria da Educação ou IES 
reconhecida pelo Ministério da Educação – MEC, e devidamente registrado, título de eleitor, 
certidão de quitação eleitoral, CTPS - carteira profissional (págs. da foto e o verso), Carteira 
Nacional de Habilitação, quando o cargo exigir, comprovante de residência, PIS/PASEP, certidão 
de nascimento de filhos (menores de 21 anos), certidão de nascimento ou certidão de casamento, 
ou divórcio, certificado de reservista (sexo masculino), carteira de identidade, CPF, certidão de 
antecedentes criminais, uma foto 3 x 4 recente. Os candidatos devem apresentar também os 
exames médicos nos termos do item 17 do edital de concurso público n° 001/2010 conforme 
período e horários relacionados abaixo. Estas etapas são de caráter eliminatório conforme item 11 
do Edital de Abertura do concurso público n° 001/2010. 
. 
Faixa etária até 40 anos: hemograma, glicemia, sumário de urina, parasitológico de fezes, laudo 
de acuidade visual com ou sem correção devidamente emitida por médico profissional, raio X do 
tórax com laudo, eletrocardiograma. 
 
Faixa etária acima de 40 anos: hemograma, glicemia, sumário de urina, parasitológico de fezes, 
laudo de acuidade visual com ou sem correção devidamente emitida por médico profissional, raio 
X do tórax com laudo, eletrocardiograma, mamografia (mulheres) PSA de próstata (homens). 
 
ENTREGA DE EXAMES MÉDICOS: ATÉ O DIA  28/12/2015 
 
ATENÇÃO: INFORMAMOS AO CANDIDATO QUE OS EXAMES DEVERÃO SER ENTREGUES, NA 
JUNTA MÉDICA, SITUADA NA AV. EIXO URBANO CENTRAL, S/N, CENTRO, CAMAÇARI – BA A 
PARTIR DO DIA 07/12/2015 DEVENDO IMPRETERIVALMENTE SER AGENDADO ATRAVÉS DOS 
TELEFONES 3622 3819 – 3622 8622 APÓS ENTREGA DOS DOCUMENTOS. 
 
 

CONVOCADO: 
 
MOTORISTA CLASSE B 
 
Nº.               Nome          Insc.           Class. 
01 MARIA QUITERIA MOREIRA DA SILVA  01411989  112º 
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DISPOSIÇÕES FINAIS: 
 
 
Por se tratar de etapa eliminatória, o candidato que não comparecer no período acima 
mencionado, automaticamente será ELIMINADO do certame – concurso público 001/2010. Não 
haverá prorrogação do referido período, em hipótese alguma. 
 
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 24/11/2015. 
 
Qualquer erro de digitação, quanto a nome e número de inscrição do candidato e outros dados, 
serão devidamente retificados no momento da convocação de nomeação. 
 
 
GABINETE DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI 24 DE 
NOVEMBRO  DE 2015. 
 
 
 
 
 

LEZINEIDE ANDRADE CHAGAS SANTOS 
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO 

 

http://www.camacari.ba.gov.br/

