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ESTADO DA BAHIA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI 

SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO - SECAD 

 
 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 
EDITAL N.º 01/2013 

 
Processo seletivo para contratação de Técnicos em Atividade Tributária para 
atuarem na Secretaria da Fazenda do Município de Camaçari, em regime de 
trabalho temporário. 

 
A Prefeitura Municipal de Camaçari, através da Secretaria Municipal da Administração – SECAD, 
devidamente autorizado pelo Prefeito Municipal, nos termos dispostos no processo administrativo de n.º 
08784, de 29 de abril de 2013, com a finalidade de atender demanda de excepcional interesse público, 
capitaneada pela Secretaria Municipal da Fazenda - SEFAZ, na forma do que dispõem a Lei Municipal nº de 
683/2005 e alterações posteriores, torna público, por meio deste edital, a abertura de inscrições de 
processo seletivo simplificado para contratação temporária de profissionais, observadas as normas contidas 
neste Edital e nas leis do município de Camaçari. 
 
1 - DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
1.1 - O processo seletivo simplificado destina-se à seleção de servidores temporários para a função 
descritas no Item 2 do presente edital, destinado à Secretaria Municipal da Fazenda. 
1.1.1 – No Item 2 deste edital estão também dispostas as informações sobre a função selecionada, como 
nomenclatura, remuneração, quantidade de vagas, formação escolar exigida, jornada de trabalho e síntese 
das atividades a serem desenvolvidas. 
1.1.2 – Das vagas oferecidas, 5% (cinco por cento) são destinadas ao preenchimento por concorrentes 
portadores de necessidades especiais.  
1.1.3 – No texto deste Edital serão utilizadas as seguintes abreviaturas: 

a) CPSS – Comissão de Processo Seletivo Simplificado; 
b) PSS - Processo Seletivo Simplificado; 
c) PNE – Portadores de Necessidades Especiais; 
d) SEFAZ – Secretaria Municipal da Fazenda; 
e) SECAD – Secretaria Municipal da Administração. 

1.2 – As contratações serão feitas por prazo determinado, por dois anos, prorrogável uma única vez pelo 
mesmo período, nos termos da Lei n.º 683/2005 e alterações posteriores. 
1.2.1 – O exercício das atividades de que trata este processo seletivo simplificado dar-se-á nas zonas 
urbana e rural (Sede e Orla) do Município de Camaçari. 
1.3 – A seleção será realizada na forma prevista no Item 5 do presente edital compreendendo duas fases, 
a saber: 

a) Análise curricular, de natureza classificatória e eliminatória. 
b) Curso de formação inicial. 

 
2 – DA FUNÇÃO: 
2.1 – TABELA I – DADOS GERAIS 

 VAGAS
1
   

FUNÇÃO LC
2
 PNE

3
 JORNADA SEMANAL

4
 REMUNERAÇÃO 

TÉCNICO EM ATIVIDADE TRIBUTÁRIA 28 2 40h R$1.463,94 
1.
Para contratação imediata. Os demais classificados formarão cadastro reserva que terá validade por dois 

anos. 
2. 

LC = Livre Concorrência 
3.
 PNE = Portadores de Necessidades Especiais 

4. 
De segunda à sexta feira, das 8:00 às 17:00h, com possibilidade de realização de horas extraordinárias. 

 
2.2 – TABELA II – PRÉ-REQUISITOS PARA PARTICIPAR DA SELEÇÃO 

ESCOLARIDADE MÍNIMA
1
 OUTROS 

Ensino médio Técnico/profissionalizante nas áreas 
de Contabilidade, Administração, Engenharia e áreas 
afins. 

1. Registro no Conselho de Classe 
respectivo, adimplente com as anuidades 
respectivas. 
 

1.
 Serão aceitas inscrições de profissionais com nível superior. 
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2.3 – TABELA III – RESPONSABILIDADES E ATRIBUIÇÕES 

RESPONSABILIDADES E ATRIBUIÇÕES PRINCIPAIS 

1. Realizar atividades externas de cadastramento, medições, diligências e vistorias de áreas e construções 
no território do município, para fins de lançamento tributário e instrução processual tributária; 

2. Desenhar mapas e croquis para facilitar a localização e visualização das áreas focalizadas e para dar 
lastro aos pareceres técnicos; 

3. Identificar área através de plantas cadastrais; 
4. Fornecer informações em processos, acerca de localização de área, dimensão, tipo de construção, etc; 
5. Fornecer dados e informações necessárias a Fiscais e Auditores Fiscais acerca do pagamento dos 

tributos municipais através de mapa de acompanhamento de débitos de contribuintes, possibilitando o 
planejamento diário das ações externas; 

6. Fornecer subsídios para elaboração de mapas, gráficos e relatórios acerca da evolução ou retração da 
arrecadação do Município, recebendo e conferindo documentos e lançando dados em planilhas diárias, 
devidamente conferidas; 

7. Assegurar um bom atendimento ao contribuinte, com gentileza e agilidade, prestando o maior número de 
informações com exatidão e segurança, no tempo estritamente necessário, a fim de possibilitar o deslinde 
de pendências e o pagamento do tributo devido; 

8. Viabilizar a assiduidade no pagamento de carnês referentes a tributos municipais, mediante visita e 
entrega aos contribuintes, esclarecendo-os sobre os procedimentos e penalidades decorrentes do atraso 
no pagamento; 

9. Exercer sistemático controle de autorização para impressão de talões, autenticação de notas fiscais e 
acompanhamento de créditos tributários, a fim de evitar a evasão tributária; 

10. Assegurar a tramitação normal dos processos, mediante agilização de seus procedimentos e emissão de 
certidões e documentos inerentes ao sistema tributário; 

11. Exercer outras atividades correlatas. 

 
3 – DA INSCRIÇÃO NO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 
3.1 – A inscrição do candidato é gratuita e implicará o conhecimento e a tácita aceitação das normas e 
condições estabelecidas neste Edital, em relação às quais não poderá alegar desconhecimento. 
3.2 – O pedido de inscrição será efetuado, pessoalmente, não admitida a inscrição por procurador, nos dias 
05, 06 e 07 de agosto de 2013, através do Formulário de Pedido de Inscrição, das 09h às 12h e das 14h às 
17h, no seguinte endereço:  
Auditório 01, 1º Andar, da Cidade do Saber – Instituto Professor Raimundo Pinheiro, Rua do 
Telégrafo, s/nº, Bairro do Natal, Camaçari/BA.  
3.2.1 – No ato da inscrição, o candidato deverá apresentar, em original acompanhado de cópia: 
a) a carteira de identidade, o CPF, a comprovação de regularidade frente ao serviço militar obrigatório, para 
os homens, e frente às obrigações eleitorais, para ambos; 
b) seu currículo e todos os documentos comprobatórios da formação e dos títulos informados; 
3.2.2 – Os documentos podem ser entregues em fotocópias autenticadas ou em fotocópias acompanhadas 
dos originais para autenticação no ato. 
3.2.3 – Os títulos deverão ser entregues no ato da inscrição. 
3.2.4 – É vedada a inscrição condicional ou extemporânea ou com documentação incompleta. 
3.2.5 – É responsabilidade do candidato, certificar-se de que preenche todos os requisitos exigidos para a 
contratação, antes de realizar a inscrição. 
3.3 – O candidato que necessitar de qualquer tipo de atendimento diferenciado, para a realização das 
etapas desse Processo Seletivo Simplificado, deverá solicitá-lo no ato da inscrição, anexando ao 
Requerimento de inscrição requerimento explicitando o tipo de atendimento diferenciado e Laudo Médico 
que o justifique. 
3.4 – A solicitação será atendida obedecendo a critérios de viabilidade e razoabilidade. 
3.5 – Os candidatos Portadores de Necessidades Especiais terão assegurados o pleno exercício dos seus 
direitos, desde que compatíveis com as atribuições técnicas, físicas e psicológicas do cargo.  
3.6 – Serão consideradas Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais, aquelas que se enquadrarem 
nas categorias discriminadas nos arts. 3º e 4º do Decreto Federal n.º 3.298/99. 
3.7 – As pessoas portadoras de necessidades especiais participarão desse Processo Seletivo em igualdade 
de condições com os demais candidatos no que se refere a conteúdo, duração, datas, horários e locais de 
realização das provas. 
3.8 – No ato da inscrição, juntamente com o Requerimento de inscrição já devidamente preenchido, o 
candidato Portador de Necessidades Especiais deverá: 
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a) anexar Laudo Médico, atestando a espécie e o grau ou nível da deficiência de que é portador, com 
expressa referência ao código correspondente da Classificação Internacional de Doença – CID, bem como à 
provável causa da deficiência; 
b) requerer, se necessário, tratamento especial para realização de sua prova, exceto a realização da prova 
fora do local previamente designado. 
3.9 – Após a Avaliação Inicial do Processo Seletivo, o candidato Portador de Necessidades Especiais, 
quando convocado para contratação deverá, no prazo de 05 (cinco) dias, se submeter a exame médico 
oficial a ser realizado pelo Serviço de Inspeção Médica do Município, cuja decisão será terminativa sobre 
essa condição, bem como sobre a compatibilidade da deficiência com o exercício das atribuições do cargo 
pleiteado. 
3.10 – O candidato portador de necessidades especiais deverá fazer sua opção, com o correto 
preenchimento, do campo próprio do Requerimento de inscrição, realizando sua inscrição nas mesmas 
formas estabelecidas para os demais candidatos, vedada qualquer alteração posterior. 
3.11 – O candidato, após preencher, assinar e entregar o Formulário de Pedido de Inscrição receberá o 
Edital do processo seletivo e seus anexos. 
3.12 – Não serão aceitas inscrições por via postal, fax ou correio eletrônico. 
3.13 – Será considerado inscrito no processo seletivo o candidato que tiver o seu Pedido de Inscrição 
confirmado através de publicação da lista de inscritos no mural da Secretaria Municipal da Administração. 
3.14 – Não serão aceitas inscrições duplicadas. Neste caso permanecerá válida a inscrição com data mais 
antiga, anulando-se as demais. 
3.15 – As informações prestadas no Formulário de Pedido de Inscrição são da inteira responsabilidade do 
candidato, dispondo a Comissão de Processo Seletivo o direito de excluir do processo aquele que o 
preencher com dados incorretos, incompletos ou rasurados, bem como se constatado, posteriormente, que 
os mesmos são inverídicos. 
3.16 – Informações poderão ser obtidas através do telefone n.º 3621-6710, com os membros da Comissão 
de Processo Seletivo Simplificado - CPSS, ou na sede da Secretaria Municipal de Administração - SECAD, 
situado na Rua Francisco Drumond, s/n, Centro Administrativo, Camaçari-BA. 
 
4 – DOS REQUISITOS BÁSICOS PARA A CONTRATAÇÃO 
4.1 – O candidato classificado no processo seletivo simplificado de que trata este Edital será contratado, até 
o limite estabelecido de vagas. 
4.1.1 – Com a finalidade de prover vagas nos casos de rescisão antecipada do contrato, ou para suprir 
novas necessidades da Prefeitura, observada a conveniência e oportunidade, será formado um cadastro 
reserva do excedente de candidatos classificados, em ordem decrescente de pontuação. 
4.1.2 – Requisitos para contratação: 
a) ter sido classificado no processo seletivo na forma estabelecida neste Edital; 
b) ter nacionalidade brasileira; no caso de nacionalidade portuguesa, estar amparado pelo estatuto de 
igualdade entre brasileiros e portugueses, com reconhecimento do gozo dos direitos políticos, nos termos 
do §1º, artigo 12, da Constituição Federal; 
c) estar quite com as obrigações eleitorais; 
d) estar quite com as obrigações do Serviço Militar, para os candidatos do sexo masculino; 
e) possuir pré-requisitos estabelecidos no Item 2 deste Edital; 
f) ter idade mínima de 18 (dezoito) anos completos na data de contratação; 
g) não participar de gerência ou administração de empresa privada, sociedade civil, salvo a participação nos 
conselhos de administração e fiscal de empresas ou entidades em que o Município de Camaçari detenha, 
direta ou indiretamente, participação do capital social; 
h) não ter sofrido, na esfera administrativa, pena de suspensão ou de demissão, nos últimos 5 anos; 
i) não ter sido condenado, em nenhuma esfera, por crime contra a administração pública; e 
j) cumprir as determinações deste edital. 
4.1.3 – Não será chamado a firmar contrato o candidato que deixar de comprovar qualquer um dos 
requisitos exigidos para a contratação estabelecidos neste Edital. 
 
5 – DA SELEÇÃO 
5.1 – A seleção será realizada em uma etapa, mediante análise curricular. 
5.1.1 – Os candidatos classificados, quando convocados, serão submetidos à avaliação médica admissional 
e, caso seja identificada, mediante laudo médico expedido pela junta médica do município, patologia 
incompatível com as atividades a serem desenvolvidas, não poderão ser contratados, facultando a SECAD 
a convocação de outro candidato, obedecida a ordem classificatória. 
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5.2 – Os currículos deverão ser apresentados no ato de inscrição, acompanhados de todos os documentos 
comprobatórios para fins de análise e pontuação, incluindo os documentos considerados pré-requisitos 
constantes da TABELA II, do Item 2.2 deste edital, e conforme quadro constante no Item 5.12 do presente 
edital. 
5.3 – Os candidatos que não comprovarem documentalmente as exigências para contratação serão 
automaticamente eliminados do processo seletivo.  
5.4 – A análise curricular será efetuada pela CPSS que, a seu critério, poderá convocar técnicos para 
atividades de auxílio em áreas específicas da seleção. 
5.5 – Na Avaliação de Títulos só serão reconhecidos como títulos válidos aqueles que atendam aos 
seguintes critérios: 

a) Doutorado: Diploma ou Certificado emitido por instituição de ensino superior devidamente 
reconhecida pelo Ministério de Educação - MEC 

b) Mestrado: Diploma ou Certificado emitido por instituição de ensino superior devidamente 
reconhecida pelo Ministério de Educação – MEC 

c) Cursos de atualização na área com carga horária igual ou maior que 30 horas: Certificado 
emitido por instituição médico-hospitalar, de treinamento ou de ensino, com carga horária 
mínima de 30 horas. 

d) Experiência em serviços idênticos prestados a pessoas jurídicas de direito privado ou público, 
mediante apresentação da CTPS com os devidos registros ou atestados emitidos pela pessoa 
com competência para tal, em papel timbrado, com firma reconhecida em cartório extrajudicial, 
constando a função, as atribuições e o período no qual a exerceu. 

5.6 – Caso a experiência tenha sido no desempenho de atividades em Cooperativa, a sua comprovação 
deverá ser feita por meio de atestado fornecido pela Cooperativa informando período de atuação e 
instituição designada, na mesma forma disposta na letra d acima. 
5.7 – Diplomas e certificados expedidos no exterior somente serão considerados válidos, quando 
revalidados por Instituição de Ensino Superior no Brasil e traduzidos por tradutor oficial. 
5.8 – Todos os documentos deverão estar apresentados em papel timbrado dos serviços e/ou instituições 
correspondentes. 
5.9 – Os títulos deverão estar numerados sequencialmente, na ponta do lado direito da folha, 
acondicionados em envelope devidamente identificado com o nome do candidato, Rg, e Cargo ao qual está 
concorrendo. 
5.10 – No momento da entrega do envelope, na inscrição presencial, se fará a conferência da quantidade 
de títulos nele constantes, registrando-a em formulário próprio. 
5.11 – Não será aceito o tempo de estágio como experiência profissional. 
5.12 – A avaliação curricular será realizada com base no seguinte quadro: 

Item 
Título/Experiência 

Pontos 
por título 

Ponto 
mínimo 

Ponto 
máximo 

1 Graduação em nível superior em qualquer curso devidamente 
reconhecido pelo MEC. 

10 0 10 

2 Curso de especialização, na área escolhida neste PSS, em nível de 
pós-graduação, com pelo menos 180 horas. 

5 0 10 

3 Experiência comprovada, na área, através de atestados emitidos por 
órgãos da Administração Pública. 

5 5 20 

4 Atividade profissional comprovada na área da função objeto deste 
edital (por ano) 

1 1 6 

5 Participação em cursos, seminários, simpósios, congressos, atividades 
de extensão e outros eventos científicos e culturais na área específica 
ou afim. (a cada 24h) 

1 0 20 

6 Produções científicas ou literárias na área escolhida. 25 0 50 

 TOTAIS -- 6 116 

5.13 – Será eliminado o candidato que não obtiver a seguinte pontuação mínima de 6 pontos. 

6 – DOS RECURSOS 
6.1 – Os candidatos poderão interpor recurso quanto ao resultado final da seleção, nos dois dias úteis 
subsequentes à sua publicação no mural da SECAD. 
6.2 – Admitir-se-á um único recurso por candidato, entregue no endereço constante do Item 3.16, dirigido 
ao Presidente da CPSS. 
6.3 – O recurso deverá ser apresentado: 
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a) datilografado ou digitado; 
b) sem formalização de processo; 
c) até dois dias úteis, contados a partir da publicação do resultado; 
d) na sede da SECAD, situada na Rua Francisco Drumond, s/n, Centro Administrativo, Camaçari-BA, tel. n.º 
3621-6710, ao Presidente da Comissão de Processo Seletivo Simplificado. 
6.4 – Serão desconsiderados os recursos remetidos por via postal, via fax ou via correio eletrônico. 
6.5 – A decisão dos recursos será dada a conhecer, coletivamente, por meio de publicação no mural da 
SECAD e no site da Prefeitura Municipal de Camaçari www.camacari.ba.gov.br  
 
7 – DA CLASSIFICAÇÃO 
7.1 – A classificação final do candidato no PSS será decorrente do somatório dos pontos por ele obtidos na 
seleção, observadas as regras contidas no presente edital. 
7.2 – Ocorrendo empate, o desempate beneficiará o candidato mais idoso, observados, na seguinte ordem: 
ano de nascimento, mês de nascimento. 
7.3 – Persistindo o empate, o tempo de serviço, ano a ano, na Administração Pública, em qualquer nível, 
beneficiará o concorrente. 
7.4 – Em hipótese alguma haverá classificação de candidatos considerados eliminados no processo seletivo 
simplificado. 
7.5 – O resultado final do processo seletivo simplificado será homologado pelo Prefeito Municipal e 
publicado no mural da SECAD. 
7.6 – A publicação de que trata o subitem anterior contemplará, separadamente, os candidatos classificados 
concorrentes às contratações reservadas aos portadores de deficiência. 
 
8 – DA CONTRATAÇÃO 
8.1 – Os candidatos classificados serão convocados para contratação por meio de publicação no mural da 
SECAD e/ou através de telegrama para o endereço constante da ficha de inscrição. 
8.1.1 Os prazos de contratação, nos termos da legislação municipal são por prazo determinado, por dois 
anos, prorrogável uma única vez pelo mesmo período. 
8.2 – O não pronunciamento do candidato convocado para contratação no prazo de cinco dias úteis 
permitirá à Comissão de Processo Seletivo Simplificado que o convocou excluí-lo do processo de seleção. 
8.3 – No período de doze meses contados da homologação, caso haja rescisão contratual, ou nos casos de 
oportunidade e necessidade da Administração Publica, poderão ser chamados para contratação candidatos 
classificados, quantos se fizerem necessários, observando-se rigorosamente a ordem de classificação e a 
relação constante do CADASTRO RESERVA. 
8.4 - A contratação fica condicionada ao atendimento das condições constitucionais e legais. 
8.5 – O candidato contratado submeter-se-á a regime específico de direito administrativo, com natureza 
temporária, na forma dos dispositivos legais pertinentes à matéria. 
8.6 – O candidato deverá manter atualizado seu endereço na SECAD, enquanto estiver participando do 
processo seletivo simplificado. 
 
9 – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
9.1 – As despesas porventura decorrentes da participação em todas as etapas e procedimentos do 
processo seletivo simplificado de que trata este Edital correrão por conta do Município de Camaçari. 
9.2 – Não serão fornecidos atestados, certificados ou certidões relativos à classificação ou notas de 
candidatos, valendo, para tal fim, os resultados oficialmente publicados. 
9.3 – Não serão fornecidos, atestados, cópia de documentos, certificados ou certidões relativos a notas de 
candidatos eliminados. 
9.4 – A classificação no processo seletivo simplificado assegurará apenas a expectativa de direito à 
contratação, ficando a concretização desse ato condicionada à observância das disposições legais 
pertinentes, do exclusivo interesse e conveniência da Administração, da rigorosa ordem de classificação e 
do prazo para realização de concurso público. 
9.5 – Qualquer informação a respeito do processo seletivo poderá ser obtida pelo telefone n.º 3621-6710, ou 
na sede da SECAD, situada na Rua Francisco Drumond, s/n, Centro Administrativo, Camaçari-BA, junto aos 
membros da Comissão de Processo Seletivo Simplificado. 
9.6 – Será excluído do processo seletivo, por ato da Comissão de Processo Seletivo Simplificado, o 
candidato que: 
a) fizer, em qualquer documento, declaração falsa ou inexata; 
b) agir com incorreção ou descortesia, para com qualquer membro da equipe da CPSS; 
c) for responsável por falsa identificação pessoal; 

http://www.camacari.ba.gov.br/
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d) utilizar ou tentar utilizar meios fraudulentos para obter aprovação própria ou de terceiros, em qualquer 
etapa do processo seletivo; 
e) efetuar o pedido de inscrição fora do prazo estabelecido neste Edital; ou 
f) não atender às determinações regulamentares da Comissão de Processo Seletivo Simplificado, 
pertinentes ao processo seletivo. 
9.7 – O presente processo seletivo terá validade de 2 (dois) anos, contados a partir de sua homologação, 
prorrogável por igual período apenas uma única vez. 
9.8 – A despesa aqui prevista, acrescida de todos os encargos, correrá à conta da seguinte dotação 
orçamentária: 

UNIDADE: 05 - SEFAZ 
AÇÃO: 2022 
CLASSIFICAÇÃO ECONOMICA: 319004.000 
FONTE DE RECURSO: 0.100.000 

9.9 – Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão de Processo Seletivo Simplificado, ouvido a 
Secretária Municipal da Administração. 
 
Camaçari, 29 de julho de 2013. 
 
 
 

_____________________________________________ 

FABRÍCIO DE CARVALHO PEREIRA 

PRESIDENTE DA COMISSÃO DO PROCESSO SELETIVO  

 
 

 

_____________________________________________ 

LEZINEIDE ANDRADE CHAGAS SANTOS 

SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO 

 

 
Anexos:  

I. Modelo de Ficha de Inscrição 
II. Modelo de Formulário de Recurso 
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ANEXO I – FICHA DE INSCRIÇÃO 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO - Edital n.º 01, de 29 de julho de 2013. 

Nº Inscrição: _____________ 

1 - IDENTIFICAÇÃO: 

Nome: 

Identidade nº:                                                 Órgão Emissor: 

C.P.F: Cart. Trab.:                              Série: 

Data Nasc.           /            / Tít. Eleitor:                               Zona:      Seção: ____ 

Cart. Habilitação:                                             Categoria:                     Validade:          /           / 

Registro Serviço Militar: Categoria   

Nacionalidade: Naturalidade: 

2 - ENDEREÇO: 

Rua: 

Cond. Bloco: Aptº 

Bairro: C.E.P: nº 

Cidade: U.F. 

e-mail: Tel: (   ) Cel. (   ) 

3 - FORMAÇÃO: 

Superior completo   (indicar: _________________)  Médio Técnico    (indicar: _______________________) 

2. FUNÇAO A QUAL CONCORRE: 

TÉCNICO EM ATIVIDADE TRIBUTÁRIA 

5 – Possui Alguma Deficiência? *     SIM  (    )   NÃO (    )    Qual? 

5.1 - No caso de portador de deficiência necessita de tempo adicional para realização das provas: SIM (    )      NÃO (    )  

Obs.: No caso de ser portador de deficiência o concorrente deverá juntar laudo médico atestando a espécie e o grau de deficiência com referência expressa 

ao código da Classificação Internacional de Doença - CID, bem como a provável causa da deficiência e, para o deferimento do tempo adicional para as provas, 

deve apresentar justificativa acompanhada de parecer emitido por especialista da área da deficiência. 

 

DECLARO que conheço e aceito as condições do edital do processo seletivo simplificado, cuja cópia integral recebo presentemente. 

Camaçari, ________/_____de 2013     

 ASSINATURA LEGÍVEL 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
RECIBO DO CANDIDATO 

Edital n.º 01/2013 – PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO – SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA DE CAMAÇARI 
N.º Inscrição: _____________________ 
NOME: ___________________________________________________ FUNÇÃO: _________________________ 
Data _____/_____/_____  
 
 
__________________________________________ 
Assinatura do Membro da Junta de Inscrição/carimbo  
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ESTADO DA BAHIA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI 

SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO - SECAD 

 
ANEXO II 

MODELO DE FORMULÁRIO DE RECURSO 
 
Nome: _________________________________Inscrição n.º ______ 
RG:____________________________________ 
CPF:___________________________________ 
 

Fundamentação do recurso: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fontes que embasam a argumentação do candidato:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Se necessário, utilize o verso 


