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DECRETO Nº. 6772 /2017
DE 10 DE AGOSTO DE 2017

Determina revisão de benefícios fiscais 
concedido à FORTLEV NORDESTE 
I N D Ú S T R I A  E  C O M É R C I O  D E  
PLÁSTICOS LTDA por meio do Decreto 
nº 5152/2012, de 25 de janeiro de 2012, 
publicado no DOM edição nº 447, e dá 
outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, Estado 
da Bahia, no uso de suas atribuições legais, com base 
nas Leis Municipais nºs 618/2003, 1.039/2009 e o 
Decreto nº 3.957/2004, e teor do Processo Administrativo 
nº 16537/2013, de 20 de agosto de 2013, 

CONSIDERANDO que o processo administrativo 
16537/2013 foi aberto de ofício pela Assessoria Técnica 
da Secretária da Fazenda, em atendimento à solicitação 
feita pela Coordenadoria de Arrecadação Fiscal, por 
meio da CI nº 071/2013, visando à revisão da isenção 
concedida à empresa FORTLEV NORDESTE 
INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA;

CONSIDERANDO que incialmente foi concedido o 
benefício de 100% (cem por cento) de isenção sobre os 
Impostos, Taxas e Emolumentos municipais pelo prazo 
de 07 (sete) anos, à empresa FORTLEV NORDESTE 
INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁTICOS LTDA, na 
forma do art. 3º, inciso III, alínea “a”, do Decreto nº 
3957, de 19 de agosto de 2004, combinado com § 2º do 
artigo 52 da Lei nº1039, de 16 de dezembro de 2009, por 
meio do Decreto nº 5152/2012, de 25 de janeiro de 2012, 
publicado no DOM edição nº 447;

CONSIDERANDO que a Lei nº 618/2003 instituiu o 
Programa Municipal de Promoção do Emprego, 
autorizando a concessão de incentivos fiscais aos 
empreendimentos geradores de trabalho. Por sua vez, o 
Decreto nº 3.957/2004 regulamentou a Lei, 
estabelecendo os requisitos para concessão;

CONSIDERANDO  que o Parecer Fiscal sugere a 
revisão do benefício, com enquadramento da empresa 
no Art. 3º, inciso III, alínea “b”, do Decreto nº 3957, de 19 
de agosto de 2004, uma vez que a empresa não 
conseguiu atingir a quantidade mínima de 800 
(oitocentos) postos de trabalhos de acordo com o exigido 

na Legislação Municipal.

DECRETA

Artigo 1º Fica determinada a revisão de benefícios 
fiscais à Empresa FORTLEV NORDESTE INDÚSTRIA E 
COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA., inscrição 
mobiliária nº 0022869001, Cadastro Nacional de 
Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda – CNPJ/MF 
sob o nº. 10.921.911/0001-05, estabelecida à Via Axial, 
s/n, Pólo Petroquímico - Camaçari/BA, para 
enquadramento do benefício nos termos do art. 3º, inciso 
III, alínea “b”, do Decreto nº 3957, de 19 de agosto de 
2004.

Artigo 2º A Coordenadoria de Arrecadação Fiscal deverá 
promover diligências com intuito de constituir os créditos 
não abarcados pelo benefício.

Artigo 3º Este decreto entrará em vigência na data de 
sua publicação.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 10 DE AGOSTO DE  2017.

ANTONIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO

RENATO DOS SANTOS DE ALMEIDA
SECRETÁRIO DA FAZENDA 

DECRETO DE 11 DE JULHO DE 2017

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE CAMAÇARI, ESTADO 
DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, conferidas 
pela Lei Orgânica Municipal, consoante o disposto no 
artigo 86 da Lei Municipal nº. 407/98, que reorganiza o 
Estatuto dos Servidores Público Municipais, e as 
informações constantes do processo administrativo nº. 
00773/2017, no qual comprova o exercício de Função 
Gratificada, por mais de 10 (dez) anos;

RESOLVE

Conceder a servidora MARIA LUCIA ALMEIDA 
CALDAS, cadastro nº. 3861, lotada na Secretaria da 
Educação/SEDUC, a título de vantagem pessoal, a 
Incorporação da Verba Gratificada de VICE-DIRETOR 
DE UNIDADE ESCOLAR, símbolo FCE-V-B, à sua 
remuneração, a partir da exoneração do cargo.

DECRETOS



GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE 
CAMAÇARI, EM 11 DE JULHO DE 2017.

ANTONIO ELINALDO ARAUJO DA SILVA
Prefeito

REGINALDO PAIVA DE BARROS
Secretário da Administração

DECRETO DE 31 DE JULHO DE 2017

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO 
DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, com fulcro 
na Lei Municipal nº 874/2008, que dispõe sobre o plano 
de carreira, cargos e vencimentos dos servidores 
públicos do quadro de provimento efetivo da 
administração direta do município de Camaçari, e 
decreto municipal nº 4742/2009, que regulamenta a 
promoção funcional, e,

- considerando o preenchimento dos requisitos legais 
para a concessão da promoção funcional conforme 
comprovação nos autos do processo administrativo Nº 
02410.11.02.408.2016.                                                    
     

RESOLVE

Promover  o (a )  se rv idor  (a )  ROSANGELA 
MONTENEGRO DE SANTANA, cadastro nº. 63060, 
lotado(a) na Secretaria da Educação - SEDUC, de 
Monitor de Informática Nível I, para Monitor de 
Informática Nível II, com data retroativa a 01 de 
Novembro de 2016.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 31 DE JULHO DE 2017.

ANTÔNIO ELINALDO ARAUJO DA SILVA
Prefeito

REGINALDO PAIVA DE BARROS                               
Secretário da Administração

NEURILENE MARTINS RIBEIRO
Secretário da Educação

DECRETO DE 31 DE JULHO DE 2017

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO 
DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, com fulcro  
na Lei Municipal nº 874/2008, que dispõe sobre o plano 
de carreira, cargos e vencimentos dos servidores 
públicos do quadro de provimento efetivo da 
administração direta do município de Camaçari, e 
decreto municipal nº 4742/2009, que regulamenta a 
promoção funcional, e,

- considerando o preenchimento dos requisitos legais 
para a concessão da promoção funcional conforme 
comprovação nos autos do processo administrativo nº. 
01407.11.02.408.2017, 
                                                         

RESOLVE

Promover o(a) servidor(a) LUCIMARA PIEDADE DE 
ABREU, cadastro nº. 63087, lotado(a) na SEDUC - 
Secretaria da Educação, de Merendeira Nível I, para 
Merendeira Nível II, com data retroativa a 03 de Maio de 
2017.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 31 DE JULHO DE 2017.

ANTÔNIO ELINALDO ARAUJO DA SILVA
Prefeito

REGINALDO PAIVA DE BARROS
Secretário da Administração                                 

NEURILENE MARTINS RIBEIRO
Secretária da Educação              

                                      
                                                         

DECRETO DE 31 DE JULHO DE 2017

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO 
DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, com fulcro  
na Lei Municipal nº 874/2008, que dispõe sobre o plano 
de carreira, cargos e vencimentos dos servidores 
públicos do quadro de provimento efetivo da 
administração direta do município de Camaçari, e 
decreto municipal nº 4742/2009, que regulamenta a 
promoção funcional, e,

- considerando o preenchimento dos requisitos legais 
para a concessão da promoção funcional conforme 
comprovação nos autos do processo administrativo nº. 
01583.11.02.408.2017,
                                                          

RESOLVE

Promover o(a) servidor(a) ROSENEIA DOS SANTOS 
SIMOES, cadastro nº. 63171, lotado(a) na SEDUC - 
Secretaria da Educação, de Merendeira Nível I, para 
Merendeira Nível II, com data retroativa a 12 de Maio de 
2017.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 31 DE JULHO DE 2017.

ANTÔNIO ELINALDO ARAUJO DA SILVA
Prefeito

REGINALDO PAIVA DE BARROS
Secretário da Administração                                 

NEURILENE MARTINS RIBEIRO                                     
Secretária da Educação
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DECRETO DE 31 DE JULHO DE 2017

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, 
ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições 
legais, com fulcro nos Arts. 20,21 e 22 da Lei Municipal 
nº 873/2008, de 04 de abril de 2008, que dispõe sobre 
o plano de carreira e vencimentos dos servidores do 
magistério público do Município de Camaçari e,

- considerando o preenchimento dos requisitos legais 
para a concessão da promoção funcional conforme 
comprovação nos autos do processo administrativo 
nº. 01467.11.02.408.2017, 

RESOLVE

Promover o(a) servidor(a) LILIAN GLEIDE SILVA 
BRITO, cadastro nº. 63380, lotado(a) na Secretaria de 
Serviços Públicos - SESP, de Fiscal de Serviços 
Públicos Nível I, para Fiscal de Serviços Públicos Nível 
II, com data retroativa a 05 de Maio de 2017.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 31 DE JULHO DE 2017.

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
Prefeito

REGINALDO PAIVA DE BARROS
Secretário da Administração

ARMANDO MANSUR
Secretário de Serviços Públicos

DECRETO DE 31 DE JULHO DE 2017

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, 
ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições 
legais, com fulcro na Lei Municipal nº 874/2008, que 
dispõe sobre o plano de carreira, cargos e 
vencimentos dos servidores públicos do quadro de 
provimento efetivo da administração direta do 
município de Camaçari, e decreto municipal nº 
4742/2009, que regulamenta a promoção funcional e,

Considerando o preenchimento dos requisitos legais 
para a concessão da promoção funcional conforme 
comprovação nos autos do processo administrativo 
nº. 01502.11.02.408.2017.
                                                          

RESOLVE

Promover o(a) servidor(a) OSVALDO ANDRADE 
AZEVEDO, cadastro nº. 61585, lotado (a) na SEDEC 
– Secretaria de Desenvolvimento Econômico, de 
Assistente Administrativo Nível I, para Assistente 

Administrativo Nível II, a partir de 09 de maio de 
2017.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 31 DE JULHO DE 2017.

ANTÔNIO ELINALDO ARAUJO DA SILVA
Prefeito

REGINALDO PAIVA DE BARROS
Secretário da Administração

SERGIO OLIVIERA VILALVA RIBEIRO
Secretário de Desenvolvimento Econômico

DECRETO DE 18 DE AGOSTO DE 2017

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, 
ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições 
legais, que lhe são conferidas pela Constituição 
Federal e pela Lei Orgânica do Município.

CONSIDERANDO os termos do Decreto Municipal nº 
4726 de 17 de fevereiro de 2009, que trata da cessão 
de Servidores Públicos Municipais;

CONSIDERANDO os termos da Lei Municipal nº 
997/2009, quanto ao repasse da contribuição 
previdenciária de servidor à disposição com ônus para 
o órgão cessionário;

CONSIDERANDO a anál ise do Processo 
Administrativo nº 01913/2017, através do qual se 
verificou o preenchimento dos requisitos necessários 
à cessão do Servidor Público Municipal;

 
RESOLVE

 
 Colocar à disposição do Tribunal Regional do 
Trabalho – 5ª Região, o servidor FÁBIO HENRIQUE 
ALMEIDA DE OLIVEIRA, cadastro nº 62229, 
ocupante do cargo de Assistente Administrativo, sem 
ônus para o ente cedente, pelo período de 01 (um) 
ano, nos termos do convênio de cooperação técnica, a 
partir de 01 de setembro de 2017. 

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 18 DE AGOSTO DE 2017.

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO

REGINALDO PAIVA DE BARROS
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO
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PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO
EDITAL Nº 001 DE 28 DE AGOSTO DE 2017 

O  S E C R E T Á R I O  M U N I C I P A L  D A  
ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições, 
devidamente autorizada pelo Prefeito de CAMAÇARI, 
nos autos do processo administrativo n.º 
01415.00.01.233.2017, de 10 de Agosto de 2017, com 
a finalidade de atender demanda de excepcional 
interesse público, da Secretaria Municipal da Saúde – 
SESAU, na forma do que dispõem a Lei Municipal nº 
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, nas Leis do Município de 
Camaçari e nas normativas que regem o Sistema de 
Saúde. 

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
1.1 O processo seletivo simplificado destina-se à 
seleção de servidores temporários para as funções 
descritas no Item 2 do presente edital, destinado à 
Secretaria Municipal da Saúde.
1.1.1 No Item 2 deste edital estão também dispostas 
as informações sobre as funções selecionadas, como 
nomenclatura, remuneração, quantidade de vagas, 
formação escolar exigida, jornada de trabalho, regime 
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 com 
deficiência física.
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) PCD – Pessoas com Deficiência; 
d) PSF – Programa de Saúde da Família; 
e) SESAU – Secretaria Municipal da Saúde; 
f) SECAD – Secretaria Municipal da Administração;
g) DOEM – Diário Oficial Eletrônico do Município.
1.1.4 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.
1.2 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) Entrevista, de natureza classificatória apenas. 

1.3 Além das etapas acima indicadas o candidato será 
submetido a exames médicos pré-admissionais de 
natureza eliminatória, na forma do Item 8 do presente 
Edital.

2. DAS FUNÇÕES

2.1 TABELA I – DADOS GERAIS

¹VAGAS – Para contratação dentro do prazo de 
vigência da Seleção. Os demais classificados até o 
dobro do número de vagas formarão cadastro reserva 
que terá validade por 2 (dois) anos, prorrogável por 
igual período.
²LC – Livre Concorrência.
³PCD – Pessoas com Deficiência.
*O regime de trabalho pode ser: a) administrativo; b) 
escala/plantão; c) misto.

2.2 TABELA II – PRÉ-REQUISITOS PARA 
PARTICIPAR DA SELEÇÃO

2.3 TABELA III – RESPONSABILIDADE E 
ATRIBUIÇÕES
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3 .  DOS REQUIS ITOS BÁSICOS PARA A 
CONTRATAÇÃO
3.1 O candidato classificado no PSS de que trata este 
Edital será contratado até o limite estabelecido de vagas.
3.2 Com a finalidade de prover substituições nos casos 
de rescisões antecipadas do contrato, ou para suprir 
novas necessidades da Prefeitura, será formado um 
cadastro reserva do excedente de candidatos 
classificados, em ordem decrescente de pontuação.
3.3 São requisitos para contratação:

a) ter sido classificado no PSS 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, comprovada 
mediante apresentação de Certidão de Regularidade 
emitida pelo Tribunal Regional Eleitoral;
d) estar quite com as obrigações do Serviço Militar, para 
os candidatos do sexo masculino, mediante 
apresentação: do Certificado de Alistamento, nos limites 
de sua validade (conforme carimbos aplicados no verso 
do mesmo); ou do Certificado de Reservista; ou do 
Certificado de Isenção; ou do Certificado de Dispensa de 
Incorporação; ou da Certidão de Situação Militar;
e) possuir a formação exigida e apresentar os 
documentos comprobatórios; 
f) ter idade mínima de 18 anos completos na data de 
contratação; 
g) apresentar comprovante de residência; 
h) não participar de gerência ou administração de 
empresa privada e sociedade civil;
i) não ser servidor público, efetivo ou contratado, 
ressalvadas as hipóteses permitidas pela Constituição 
Federal de 1988, Art. 3, XVI. 
j) não ter sido contratado nos últimos 24 (vinte e quatro) 
meses anteriores a data da contratação deste PSS, em 
observância ao Art. 9º, III, da Lei Federal n° 8.745/2013 e 
art. 4º da Lei Municipal n° 683/2005 com as alterações 
empreendidas pela Lei Municipal n°981/2009.
l) não ter sido punido com a penalidade de demissão em 
processo administrativo disciplinar realizado por 
qualquer esfera administrativa pública; 
m) não ser parente, até terceiro grau, em qualquer linha, 
de membro da Comissão de Processo Seletivo 
Simplificado e da Banca Examinadora;
n) cumprir as determinações deste edital.

3.4 Não será chamado a firmar contrato o candidato que 
deixar de comprovar qualquer um dos requisitos exigidos 
para a contratação estabelecida neste Edital.

4. DA INSCRIÇÃO NO PROCESSO SELETIVO
4.1 A inscrição do candidato é gratuita e implicará 
aceitação das normas e condições estabelecidas neste 
Edital, em relação às quais não poderá alegar 
desconhecimento, estando ele à disposição dos 
interessados, na íntegra no site da Prefeitura Municipal 
de Camaçari www.camacari.ba.gov.br.

4.2 O pedido de inscrição será efetuado somente pela 
internet no período de 04 de Setembro a partir da 8:30 hs, 
até as 23:59 do dia 06 de Setembro de 2017, no endereço 
eletrônico oficial do Município de Camaçari 
www.camacari.ba.gov.br.
4.2.1 Antes de efetuar a inscrição, o candidato deverá 
conhecer o edital e certificar-se de que preenche todos os 
requisitos exigidos. Uma vez efetivada a inscrição não 
será permitida, em hipótese alguma, a sua alteração.
4.3 Os candidatos que efetivaram a sua inscrição via 
internet, após completado o preenchimento da Ficha de 
Inscrição, deverão imprimir duas vias do comprovante de 
Inscrição, reter uma para si e enviar a outra juntamente 
com os documentos comprobatórios do item 4.3.1, do 
item 4.3.2 e do item 4.10 quando Pessoa com 
Deficiência – PCD via Correios com AR (Aviso de 
Recebimento) para o seguinte endereço: Prefeitura 
Municipal de Camaçari, Rua Francisco Drumond, s/n, 
Centro Administrativo, Prédio Azul – SECAD, CEP: 
42.800-000, Camaçari – Ba, até o dia 14 de Setembro de 
2017 (será observada a data de postagem).
4.3.1 Para validação da inscrição, o candidato deverá 
enviar/postar o formulário de inscrição impresso, 
devidamente preenchido e assinado, indicando a função 
à qual concorrerá, e enviar/postar em envelope lacrado 
os seguintes documentos em caráter obrigatório para 
validação das inscrições, em fotocópia simples:
a) a carteira de identidade e do CPF (caso a carteira de 
identidade já conste o número do CPF, não é necessário 
apresentar o cartão do CPF);
b) Comprovante de escolaridade (certificado/diploma) 
conforme exigência do edital.
c) Certificado do Curso de Vigilante ou certificado do 
curso de reciclagem de Vigilante em vigência (apenas 
para a função de Vigilante).
4.3.2 Para avaliação curricular o candidato deverá 
enviar/postar os documentos do subitem 4.3.1 e o 
Currículo Vitae acompanhado dos documentos, 
imprescindíveis para pontuar, abaixo listado em 
fotocópia simples:
a) certificado de cursos na área de atuação pretendida, 
com carga horária mínima de 12 horas;
b) carteira de trabalho, frente e verso dos dados pessoas, 
e da folha de contrato de trabalho que comprove a 
experiência profissional citada no curriculum vitae;
c) declarações ou atestados de experiência profissional 
na área de atuação pretendida, com nome e CNPJ da 
empresa, data de entrada e data de saída, função 
exercida, atividades desempenhadas, assinatura do 
responsável com carimbo;
d) contrato de trabalho constando a identificação do 
contratado e contratante, data de entrada e data de 
saída, função exercida, atividades desempenhadas, 
assinatura do responsável com carimbo.
4.3.3 A CPSS poderá a qualquer tempo solicitar os 
originais dos documentos enviados para eventual análise 
que julgar necessário. 
4.3.4 O candidato que se inscrever via internet e deixar 
de enviar/postar até o dia 14/09/2017 os documentos e 
comprovantes de inscrição para validação, terá sua 
inscrição cancelada, sem direito a recurso, não sendo 
aceito entrega presencial.
4.3.5 É vedada a inscrição condicional ou extemporânea 
ou com documentação incompleta.
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4.3.6 A Secretaria de Administração do Município de 
Camaçari-Bahia não se responsabilizará por inscrições 
via internet não recebidas por motivo de ordem técnica 
dos computadores, falhas de comunicação, 
congestionamento das linhas de comunicação, bem 
como outros fatores de ordem técnica que impossibilitem 
a transmissão de dados.
4.4 As pessoas com deficiência - PCD, além dos 
documentos indicados no subitem 4.3.1 e 4.3.2 deste 
edital, deverão enviar/postar em envelope lacrado os 
documentos citados no subitem 4.10 deste edital.
4.5 Quaisquer informações poderão ser obtidas através 
da CPSS pelo telefone 3621-6740.
4.6 Será considerado inscrito no processo seletivo o 
candidato que tiver o seu Pedido de Inscrição confirmado 
mediante publicação da lista no mural da SECAD e no 
site oficial da Prefeitura Municipal de Camaçari – BA.
4.7 Não serão aceitas inscrições duplicadas. Neste caso 
permanecerá válida a inscrição com data mais recente, 
anulando-se as demais.
4.8 As informações prestadas no Formulário de Pedido 
de Inscrição são de inteira responsabilidade do 
candidato, dispondo a SECAD 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.
4.9 O candidato com deficiência poderá concorrer, sob 
sua inteira responsabilidade, às contratações reservadas 
a candidatos em tal condição, fazendo sua opção no 
Formulário de Pedido de Inscrição.
4.10 No envio/postagem dos documentos de inscrição, 
em envelope lacrado pelo candidato, juntamente com o 
Formulário de Pedido de Inscrição já devidamente 
preenchido, a pessoa com deficiência (PCD) deverá:
a) Cópia de laudo médico atestando a espécie e o grau ou 
nível da deficiência, com expressa referência ao código 
correspondente da Classificação Internacional de 
Doença – CID, bem como a provável causa da 
deficiência; 
b) Requerer tratamento diferenciado, indicando as 
condições diferenciadas de que necessita para a 
realização da seleção, quando for o caso; 
c) Requerer tempo adicional para a realização da 
seleção, quando for o caso, apresentando justificativa 
acompanhada de parecer emitido especialista da área de 
sua deficiência.
4.11 A solicitação de atendimento diferenciado referida 
nas letras ¨b¨ e ¨c¨ do subitem 4.11 será atendida 
obedecendo a critérios de viabilidade e de razoabilidade, 
e será comunicada ao candidato quando da confirmação 
do seu pedido de inscrição.
4.12 O candidato com deficiência participará do PSS em 
igualdade de condições com os demais candidatos, no 
que se refere ao conteúdo, à avaliação e à nota mínima 
exigida para os demais candidatos.
4.13 Os candidatos com deficiência, se classificados, 
além de figurarem na lista geral de classificação, por 
função, terão seus nomes publicados em separado.

5. DA SELEÇÃO 
5.1 A seleção será realizada em duas fases sequenciais, 
conforme indicado no item 1.2 do presente edital, cujas 
regras estão dispostas nos ANEXOS I a II deste 
instrumento convocatório.

5.2 Todos os candidatos inscritos se sujeitarão à 
PRIMEIRA FASE concernente à ANÁLISE 
CURRICULAR.
5.3 Serão convocados para a SEGUNDA fase apenas 
os candidatos aprovados na PRIMEIRA FASE até o 
limite do dobro das vagas para cada cargo.
5.4 O candidato desclassificado em uma das fases 
estará definitivamente eliminado, não participando das 
fases posteriores.

6. DOS RECURSOS 
6.1 Os candidatos poderão interpor recursos quanto à 
pontuação obtida na etapa da análise curricular, nas 48 
(quarenta e oito) horas subsequentes a sua publicação 
no mural da SECAD e no endereço eletrônico oficial da 
Prefeitura Municipal de Camaçari, www.camacari. 
ba.gov.br
6.2 Admitir-se-á um único recurso por candidato.
6.3 O recurso deverá ser apresentado pelo próprio 
candidato à CPSS:
a) Na Sede da Secretaria Municipal da Administração 
de Camaçari, situada Rua Francisco Drumond, s/n, 
Centro Administrativo, Camaçari-BA, dirigida ao 
Presidente da CPSS, na Assessoria Técnica, 1º. Andar, 
sala 03, das 9:00 às 11:30 horas e das 14:00 às 16:30 
horas, estar devidamente fundamentado, constando o 
nome do candidato, número de inscrição, o endereço 
para correspondência e telefone; 
b) Datilografado ou digitado, em formulário próprio, em 
modelo livre; 
c) Sem formalização de processo;
6.4 Somente serão apreciados os recursos interpostos 
dentro do prazo estabelecido e que possuírem 
fundamentação e argumentação lógica e consistente 
que permita sua adequada avaliação.
6.5 Não serão aceitos recursos interpostos por fax, 
telex, internet, telegrama ou outro meio que não seja o 
especificado neste Edital.
6.6 Do resultado da entrevista não caberá recurso.
6.7 A CPSS constitui última instância para recurso, sendo 
soberana em suas decisões, razão pela qual não 
caberão recursos adicionais.
6.8 A decisão do recurso será dada a conhecer, 
coletivamente, por meio de publicação no mural da 
SECAD e no endereço eletrônico oficial 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 nas 
fases da seleção realizada.
7.2 Ocorrendo empate, o desempate beneficiará o 
candidato mais idoso.
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 e no DOEM.
7.6 A publicação de que trata o item anterior contemplará, 
separadamente, os candidatos classif icados 
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concorrentes às contratações reservadas a pessoas com 
deficiência.
8. DA APRESENTAÇÃO DOS EXAMES MÉDICOS 
8.1 A avaliação dos exames pré admissionais é de 
responsabilidade da Junta Médica do Município, terá 
caráter eliminatório nos quais os candidatos serão 
considerados aptos ou inaptos e deverá ser assinada 
pelos médicos que a integram. Caso seja considerado 
inapto para exercer a função, o candidato não será 
admitido, perdendo automaticamente a vaga.
8.2 Para submeter-se à avaliação médica, o candidato 
deverá providenciar, às suas expensas, os exames 
laboratoriais e complementares necessários, conforme 
relação abaixo:
 a) Exames comuns aos candidatos convocados:
· Teste Ergométrico – válido por até 03 meses;
· Hemograma – válido por até 03 meses;
· Grupo sanguíneo e Fator Rh;
· Glicemia em jejum – válido por até 03 meses;
· VDRL – válido por até 03 meses;
· Urética e Creatinina – válida por até 03 meses;
· Sumário de Urina – válido por até 03 meses;
· Parasitológico de Fezes – válido por até 03 meses;
· Comprovante de vacinação Antitetânica, Dupla 
Viral, Hepatite e Rubéola (Cartão de Vacina);
· Exame Oftalmológico (com Acuidade Visual, 
Tonometria e Fundoscopia) – válido por até 6 meses;
b) Exames específicos para as candidatas 
convocadas do sexo feminino:
· Avaliação ginecológica (Preventivo com 
Colposcopia, Citologia Oncótica e Microflora vaginal 
– válido por até 6 meses; com relatório Ginecológico.
c) Exames específicos para os candidatos 
convocados a partir de 40 anos:
· Eletrocardiograma – Validade 6 meses.
d) Exames específicos para as candidatas 
convocadas do sexo feminino a partir de 40 anos:
· Mamografia – válido por 12 (doze) meses.
e) Exames específicos para os candidatos 
convocados do sexo masculino a partir de 40 anos:
· PSA Total e PSA livre – válido por 6 meses.

8.3 Exames complementares poderão ser solicitados 
pelo médico perito quando da realização da avaliação 
médica pré-admissional, quando verificadas alterações 
nos exames clínicos e complementares, estando a 
emissão do laudo de aptidão vinculado a sua 
apresentação.
8.4 O candidato responderá um questionário Médico 
Ocupacional na avaliação médica pré-admissional.
8.5 É terminantemente proibido o uso/porte de arma 
pelo candidato durante a avaliação médica pré-
admissional.

8.6 A convocação para a entrega dos referidos exames, 
dar-se-á através do endereço eletrônico oficial do 
Município de Camaçari, www.camacari.ba.gov.br e no 
mural da Secretaria da Administração. 
8.7 O prazo para entrega dos referidos exames é 
peremptório, o não comparecimento para entrega dos 
mesmos acarretará a desclassificação do candidato do 
certame. 

8.8 Após a publicação da lista de classificação, será 
convocado o candidato aprovado com deficiência, de 
acordo com o número de vagas previsto neste edital 
para comprovação da deficiência apontada no ato da 
inscrição e de sua compatibilidade com o exercício das 
atribuições da função/área de atuação e de que está em 
condições de exercê-lo.
8.9 Será eliminado da lista de pessoas com deficiência, 
o candidato cuja deficiência assinalada no formulário de 
inscrição não for constatada na perícia oficial a ser 
realizada pela Junta Médica do Município, devendo o 
mesmo constar apenas da lista de classificação geral 
final. 
8.10 A investidura dos aprovados será condicionada à 
sua apresentação, no prazo estipulado pelo edital de 
convocação a ser baixado pelo Prefeito Municipal de 
Camaçari ou pelo Secretário da Administração munidos 
dos documentos relacionados e da aptidão nos exames 
pré-admissionais conforme itens anteriores, bem como 
de outros exigidos em Lei, enumerados por ocasião da 
convocação. 

9. DA CONTRATAÇÃO 
9.1 Serão aprovados no processo seletivo simplificado 
apenas os candidatos submetidos a todas as fases de 
seleção, dentro da quantidade de vagas disposta neste 
edital, em ordem decrescente de classificação. 
9.2 Os candidatos classificados serão convocados para 
contratação por meio de endereço eletrônico oficial da 
Prefeitura Municipal de Camaçari, www.camacari. 
ba.gov.br, publicação no mural da SECAD, e/ou através 
de telegrama para o endereço constante na ficha de 
inscrição. 
9.3 O não-pronunciamento do candidato convocado 
para contratação no prazo de cinco dias úteis permitirá à 
SECAD/PMC excluí-lo do processo de seleção. 
9.4 A depender da conveniência e oportunidade 
administrativas 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 que terá o dobro do número de 
vagas. 
9.5 A contratação fica condicionada ao atendimento das 
condições constitucionais e legais. 
9.6 O candidato contratado submeter-se-á a regime 
específico de natureza temporária, na forma dos 
dispositivos legais pertinentes à matéria. 
9.7 O candidato deverá manter atualizado seu endereço 
na SECAD, enquanto estiver participando do processo 
seletivo simplificado.
9.8 Os candidatos com deficiência classificados, 
quando convocados para contratação, 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. 
9.9 Caso o candidato com deficiência não compareça 
para se submeter à avaliação médica, este será 
considerado desistente e, consequentemente, 



eliminado do processo seletivo.
9.10 As contratações reservadas às pessoas com 
deficiência não firmadas reverterão aos demais 
candidatos classificados, de livre concorrência, 
observada a ordem classificatória.

10. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
10.1 Não serão fornecidos atestados, certificados ou 
certidões relativas à classificação ou notas de 
candidatos, valendo, para tal fim, os resultados 
oficialmente publicados. 
10.2 Não serão fornecidos atestados, cópia de 
documentos, certificados ou certidões relativos a notas 
de candidatos eliminados.
10.3 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. 
10.4 Qualquer informação a respeito do processo 
seletivo poderá ser obtida pelo telefone n.º 3621-6740 
ou na sede da SECAD, na Assessoria Técnica, 1º. 
Andar, sala 03, situada Rua Francisco Drumond, s/n, 
Centro Administrativo, Camaçari-BA, junto aos 
membros da Comissão de Processo Seletivo 
Simplificado. 
10.5 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; 
d) utilizar ou tentar utilizar meios fraudulentos para obter 
aprovação própria ou de terceiros, em qualquer etapa 
do processo seletivo simplificado; 
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. 
10.6 O presente processo seletivo terá validade de 2 
(dois) anos, contado a partir de sua homologação, 
prorrogável por igual período apenas uma única vez.
10.7 Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão 
de Processo Seletivo Simplificado, ouvida a Secretária 
Municipal de Administração.

11. DOS ANEXOS 
11.1 Constituem-se anexos do presente edital:
a) ANEXO I – Parâmetros para realização da PRIMEIRA 
FASE da seleção para todas as funções:
ANÁLISE CURRICULAR;
b) ANEXO II – Parâmetros para realização da 
SEGUNDA FASE da seleção para todas as funções: 
ENTREVISTA;

Camaçari, 28 de Agosto de 2017. 

____________________________________________
_ 

HELENA MARIA PAIXÃO COSTA
PRESIDENTE DA COMISSÃO DO PROCESSO 

SELETIVO

____________________________________________ 
REGINALDO PAIVA DE BARROS

SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

ANEXO AO EDITAL Nº 001, 28 de Agosto de 2017                                                                                                                         
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO

ANEXO I – PRIMEIRA FASE DA SELEÇÃO 
ANÁLISE CURRICULAR PARÂMETROS 

1. Os currículos deverão ser enviados/postados em 
envelope lacrado pelo candidato, acompanhados de 
todos os documentos comprobatórios para fins de 
análise e pontuação, conforme quadro constante do 
presente anexo.

2. A análise curricular será efetuada pela CPSS que, a 
seu critério, poderá convocar técnicos para atividades 
de auxílio em áreas específicas da seleção.

3. Somente serão analisados os currículos 
enviados/postados acompanhados dos respectivos 
documentos comprobatórios.

4. Para avaliação curricular o candidato deverá 
enviar/postar o Currículo Vitae acompanhado dos 
documentos, imprescindíveis para pontuação, em 
fotocópia simples conforme lista abaixo:

a) carteira de trabalho, frente e verso dos dados 
pessoas, e da folha de contrato de trabalho que 
comprove a experiência profissional citada no 
curriculum vitae;
b) declarações ou atestados de experiência 
profissional na área de atuação pretendida, com nome 
e CNPJ da empresa, data de entrada e data de saída, 
função exercida, atividades desempenhadas, 
assinatura do responsável com carimbo;
c) contrato de trabalho constando a identificação do 
contratado e contratante, data de entrada e data de 
saída, função exercida, atividades desempenhadas, 
assinatura do responsável com carimbo;
d) certificado de cursos na área de atuação 
pretendida, com carga horária mínima de 12 horas;
e) certificado de participação em eventos (congresso, 
seminário, simpósio, conferência) na área de atuação 
pretendida.

5. A análise curricular observará a pontuação definida 
nos quadros a seguir:

TABELA DE ANÁLISE CURRICULAR PARA A 
FUNÇÃO DE AUXILIAR DE LIMPEZA.
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5.1 Será desclassificado para a função de auxiliar de 
limpeza o candidato que obtiver pontuação, na análise 
curricular, inferior a 3 (três) pontos.
5.2 Não será computado, como experiência profissional, 
o tempo de estágio, de monitoria ou de bolsa de 
estudo.
5.3 A ausência do candidato a qualquer etapa do 
Processo Seletivo Simplificado implicará na sua 
eliminação. 
5.4 O candidato desclassificado na primeira fase da 
seleção de que trata o presente edital estará eliminado do 
certame, não participando das fases subsequentes.

TABELA DE ANÁLISE CURRICULAR PARA A 
FUNÇÃO DE VIGILANTE – com curso de Vigilante ou 
curso de reciclagem de vigilante em vigência.

5.5 Será desclassificado para a função de vigilante o 
candidato que obtiver pontuação, na análise curricular, 
inferior a 4 (quatro) pontos.

ANEXO AO EDITAL Nº 001, 28 de Agosto de 2017                                                                                                                        
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO

ANEXO II – ENTREVISTA 
PARÂMETROS 

1. Os candidatos aprovados na primeira fase da presente 
seleção serão convocados mediante edital publicado no 
site da PMC (www.camacari.ba.gov.br) e nos murais da 
SECAD para participarem da segunda e última fase, 
correspondente à entrevista.

2. A entrevista será realizada por banca constituída de 
dois servidores, preferencialmente um psicólogo e um 
assistente social, e terá por base o seguinte barema:

BAREMA DA ENTREVISTA

3. Na entrevista serão avaliados indicadores 
comportamentais, como:
a) Aspectos comunicacionais e psicológicos; 
b) Oralidade (dicção clara e audível); 
c) Capacidade de trabalhar em equipe;
d) Proatividade;
e) Relacionamento interpessoal; 
f) Segurança emocional nas intervenções; 
g) Entusiasmo e motivação para atuar na atividade; 
h) Postura corporal (expressão e contenção de 
movimentos repetitivos). 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICAD
EDITAL Nº 002 DE 29 DE AGOSTO DE 2017

O  S E C R E T Á R I O  M U N I C I P A L  D A  
ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições, 
devidamente autorizada pelo Prefeito de CAMAÇARI, 
nos autos do processo administrativo n.º 
01461.00.01.233.2017, de 23 de agosto de 2017, com 
a finalidade de atender demanda de excepcional 
interesse público, da Secretaria Municipal da Saúde – 
SESAU, na forma do que dispõem a Lei Municipal nº 
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, nas Leis do Município de 
Camaçari e nas normativas que regem o Sistema de 
Saúde. 

1 - DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

1.1 – O processo seletivo simplificado destina-se à 
seleção de servidores temporários para as funções 
descritas no Item 2 do presente edital, destinado à 
Secretaria Municipal da Saúde.

1.1.1 – No Item 2 deste edital estão também dispostas 
as informações sobre as funções selecionadas, como 
nomenclatura, remuneração, quantidade de vagas, 
formação escolar exigida, jornada de trabalho e 
síntese das atividades a serem desenvolvidas.
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1.1.2 – No texto deste Edital serão utilizadas as 
seguintes abreviaturas:

a) CPSS – Comissão de Processo Seletivo 
Simplificado; 
b) PSS – Processo Seletivo Simplificado;
c) PCD – Pessoas com Deficiência;
d) PSF – Programa de Saúde da Família;
e) SESAU – Secretaria Municipal da Saúde;
f) SECAD – Secretaria Municipal da Administração;
g) DOEM – Diário Oficial Eletrônico do Município.
1.1.4 – 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.
1.2 – A seleção será realizada na forma prevista no 
Item 5 do presente edital compreendendo duas 
etapas, a saber:
a) Análise curricular, de natureza classificatória e 
eliminatória. 
b) Entrevista, de natureza classificatória apenas.
1.3 – Além das etapas acima indicadas o candidato 
será submetido a exames médicos pré-admissionais 
de natureza eliminatória, na forma do Item 10 do 
presente Edital.

2 – DAS FUNÇÕES:

2.1 – TABELA I – DADOS GERAIS

¹VAGAS – Para contratação dentro do prazo de vigência 
da seleção. Os demais classificados formarão cadastro 
reserva que terá validade por 2 (dois) anos prorrogável 
por igual período.

²LC – Livre Concorrência.

³PCD – Pessoas com Deficiência.

2.1.1 – Todos os Médicos contratados deverão cumprir 

a jornada de trabalho em regime administrativo exceto 

o Médico Socorrista que atenderá em regime de 

plantão.

2.2 – TABELA II – PRÉ REQUISITOS PARA 

PARTICIPAR DA SELEÇÃO

2.3 – TABELA III – RESPONSABILIDADES E 

ATRIBUIÇÕES
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3. DAS INSCRIÇÕES

3.1 - Antes de se inscrever, o candidato deverá tomar 

conhecimento das normas e condições estabelecidas 

neste edital, incluindo seus Anexos, partes integrantes 

das normas que regem o presente Processo Seletivo 

Simplificado.

3.1.2 - A inscrição do candidato é gratuita e implicará 

aceitação das normas e condições estabelecidas neste 

Edital, em relação às quais não poderá alegar 

desconhecimento, estando ele à disposição dos 

interessados, na íntegra no site da Prefeitura Municipal 

de Camaçari www.camacari.ba.gov.br.

3.1.3 - As inscrições ficarão abertas, exclusivamente 

via internet, no período das 08:30h do dia 04 de 

setembro de 2017 ás 23:59h do dia 13 de setembro de 

2017.

3.1.4 - Para inscrever-se o candidato deverá acessar o 

endereço eletrônico www.camacari.ba.gov.br e efetuar 

a inscrição.

3.1.5 - . Serão aceitas as inscrições dos candidatos 

que cumprirem os seguintes requisitos: 

a) Ser brasileiro nato ou naturalizado ou gozar das 

prerrogativas previstas no artigo 12 da Constituição 

Federal; (Documento de Identificação)

b) Ter no mínimo 18 (dezoito) anos completos; 

c) Documentos comprobatórios de atendimento aos 

pré-requisitos de escolaridade exigida para a função 

concorrida;

3.1.6 - Serão aceitos como documentos de identificação 

Carteiras e/ou Cédulas de Identidade expedidas pelas 

Secretarias da Segurança, pelas Forças Armadas, pela 

Polícia Militar, pelo Ministério das Relações Exteriores; 

Cédulas de Identidade fornecidas por Ordens ou 

Conselhos de Classe, que por Lei Federal valem como 

documento de identidade, Carteira de Trabalho e 

Previdência Social, bem como a Carteira Nacional de 

Habilitação (com fotografia), na forma da Lei Federal nº. 

9.503, de 23/09/1997.

3.1.7 - Não serão aceitos como documentos de 

identificação certidão de nascimento, título de eleitor, 

carteira de habilitação (modelo antigo), carteira funcional 

sem valor de identidade, protocolos de solicitação de 

documentos, bem como, documento ilegível, não 

identificável ou danificado.

3.1.8 - As informações prestadas no Formulário de 

Inscrição eletrônico serão de inteira responsabilidade do 

candidato, reservando-se a Secretaria da Administração, 

o direito de excluir do Processo Seletivo Simplificado 

aquele que não preencher esse documento oficial da 

forma definida, correta e/ou fornecer dados falsos.

3.1.9 - Não haverá, sob qualquer pretexto, inscrição 

provisória ou condicional.

3.1.10 - A Secretaria da Administração e a Coordenadoria 

Central de Tecnologia da Informação não se 

responsabilizam por solicitações de Inscrição via Internet 

não recebidas por motivo de ordem técnica dos 

c o m p u t a d o r e s ,  f a l h a  d e  c o m u n i c a ç ã o ,  

congestionamento de linhas de comunicação, falta de 
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energia elétrica, bem como outros fatores que 

impossibilitem a transferência de dados.

3.1.11 - Encerradas as inscrições, a Comissão de 

Avaliação de Títulos procederá a análise dos 

documentos para comprovação de titulação e 

experiências profissionais apresentadas pelo 

candidato, na forma estabelecida neste Edital.

4 - DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA

4.1 – Às pessoas com deficiência é assegurado o direito 

de inscrição neste Processo Seletivo Simplificado, 

podendo concorrer a 5% das vagas que forem 

preenchidas no prazo de validade do mesmo, desde que 

haja compatibilidade entre as atribuições do cargo e a 

deficiência que possui, nos termos do disposto no 

Decreto nº 3.298, de 20/12/1999, publicado no Diário 

Oficial da União, de 21 de dezembro de 1999, alterado 

pelo Decreto 5.296, de 02 de dezembro de 2004. 

4.2 – Somente serão consideradas como pessoas com 

deficiência aquelas que se enquadrem nas categorias 

constantes do artigo 4º do Decreto nº 3.298, de 20 de 

dezembro de 1999, alterado pelo Decreto nº 5.296, de 02 

de dezembro de 2004. 

4.3 - As pessoas com deficiência terão assegurados o 

pleno exercício dos direitos previstos na Lei 

Complementar n.º 01/91, desde que, a sua deficiência 

seja compatível com as atribuições da função.

4.4 - Para concorrer a uma das vagas reservadas, o 

candidato deverá, no ato da inscrição:

a) declarar-se com deficiência, assinalando tal condição 

no campo reservado do formulário de inscrição;

b) Enviar cópia de laudo médico atestando a espécie e o 

grau ou nível da deficiência, com expressa referência ao 

código correspondente da Classificação Internacional de 

Doenças (CID-10), bem como à provável causa da 

deficiência. 

4.5 - Caso o candidato não anexe o laudo médico, não 

poderá concorrer ao percentual reservado para Pessoas 

com deficiência, mesmo que tenha assinalado a 

condição no campo específico do formulário de inscrição. 

O laudo médico deverá ser legível, sob pena de não ser 

considerado.

4.6 - A pessoa com deficiência deverá fazer sua opção 

com o correto preenchimento do campo próprio do 

formulário de inscrição, da mesma forma estabelecida 

para os demais candidatos, vedada qualquer alteração 

posterior.

4.7 - Na hipótese de não existirem candidatos inscritos 

para as vagas reservadas as Pessoas com deficiência, 

às vagas respectivas e remanescentes serão destinadas 

aos demais candidatos aprovados na ampla 

concorrência, observada a ordem geral de classificação.

5 – DA SELEÇÃO 

5.1 – Os candidatos que efetivaram sua inscrição via 

internet, após completado o preenchimento da Ficha de 

Inscrição, imprimir suas vias do comprovante de 

Inscrição, reter uma para si e enviar a outra via correios 

com AR (Aviso de Recebimento) até o dia 18 de setembro 

de 2017 (será observada a data de postagem) em 

envelope fechado, acompanhado de: documentação 

comprobatória de inscrição, subitem 3.1.5, laudo médico 

de acordo com o subitem 4.4 letra b, no caso de Pessoa 

com deficiência, bem como cópias dos documentos 

comprobatórios do subitem 6.2 todos em fotocópia 

simples.

5.1.1 – Os documentos devem ser endereçados a: 

Prefeitura Municipal de Camaçari, situada a Rua 

Francisco Drumont, S/N, Centro Administrativo, CEP: 

42.800-000, Camaçari-Bahia – Prédio Azul.

5.1.2 – O candidato que se inscrever via internet e deixar 

de enviar/postar até o dia 18 de setembro de 2017 os 

documentos e comprovantes de inscrição para validação 

terá sua inscrição cancelada, sem direito a recurso, não 

sendo aceito entrega presencial.

5.2 – A seleção será realizada em duas etapas, 

mediante análise curricular e entrevista.

5.2.1 – Primeira etapa – ANÁLISE CURRICULAR E 

DE TÍTULOS: Os candidatos serão submetidos à 

seleção através de análise curricular, de caráter 

Diário Oficial do

MUNICÍPIOCAMAÇARI
Atos do Poder Executivo

Terça-feira
29 de Agosto de 2017 - Ano XV
Nº 760 - Pagina. 14 de 22



eliminatório e classificatório, consistindo na análise 

curricular e de títulos para experiência profissional e 

formação do candidato para os requisitos mínimos 

exigidos de acordo com os critérios do Anexo I. Os 

números máximo e mínimo de pontos que podem ser 

obtidos são os dispostos no Anexo I deste edital.

5.2.2 – Segunda etapa – ENTREVISTA: Os candidatos 

serão submetidos à seleção através da entrevista, de 

caráter classificatório apenas, consistindo de entrevista 

individual com o candidato, a fim de verificar suas 

potencialidades, bem como fatores comportamentais, 

valendo até 5,0 pontos, distribuídos de acordo com o 

Anexo II.

5.2.3 – 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.

6. DA ANÁLISE CURRICULAR E DE TÍTULOS

6.1 - A análise curricular e de títulos, de caráter 

classificatório e eliminatório, visa aferir a experiência 

profissional do candidato.

6.1.1 - Para efeito de contagem de experiência 

profissional, as declarações devem especificar dia, mês 

e ano de início e término da atividade. 

6.2 - Somente serão aceitos e avaliados os documentos 

que comprovem:

a) Doutorado: Diploma ou Certificado emitido por 

instituição oficial de ensino superior devidamente 

reconhecida pelo Ministério de Educação e Cultura - 

MEC 

b) Mestrado: Diploma ou Certificado emitido por 

instituição oficial de ensino superior devidamente 

reconhecida pelo Ministério de Educação e Cultura - 

MEC 

c) Especialização: Certificado emitido por instituição 

oficial de ensino ou médico-hospitalar devidamente 

reconhecida pelo Conselho Nacional de Residência 

Médica - CNRM, pelo MEC ou pelas Secretarias de 

Saúde ou de Educação, devendo o curso ter sido 

realizado de acordo com a Resolução do CNE/CES nº. 1, 

de 3 de abril de 2001, descrevendo se esta foi concluída 

ou está em curso. 

d) Curso de aperfeiçoamento: certificado do curso de 

aperfeiçoamento na área a qual concorre, com carga 

horária mínima de 180 horas. 

e) Experiência prévia na área para qual concorre: deverá 

ser comprovada mediante cópia da CTPS ou de 

declaração do órgão ou entidade empregadora, 

contendo nome completo, endereço, CNPJ e dados para 

contato. 

f) BLS - Suporte Básico de Vida: Certificado emitido por 

instituição médico-hospitalar, de treinamento ou de 

ensino, com carga horária mínima de 8 horas. 

g) Curso de instrutor de BLS (Suporte Básico de Vida ou 

Primeiros Socorros): Certificado de conclusão de curso 

emitido por instituição de treinamento ou de ensino 

descrevendo o período cursado e assinado pelo Diretor 

da instituição (ou seu representante legal). 

h) ATLS - Suporte Avançado de Vida no Trauma: 

Certificado emitido pelo Colégio Brasileiro de Cirurgiões 

e/ou instituições filiadas, com carga horária mínima de 16 

horas. 

i) Curso de instrutor de ATLS - Suporte Avançado de Vida 

no Trauma: Certificado emitido pelo Colégio Brasileiro de 

Cirurgiões e/ou instituições filiadas, com carga horária 

mínima de 8 horas.

j) Curso de instrutor PHTLS - Suporte de Vida no Trauma 

em Pré-Hospitalar: Certificado emitido por instituição 

médico-hospitalar, de treinamento ou de ensino, com 

carga horária mínima de 8 horas. 

k) PHTLS - Suporte de Vida no Trauma em Pré-

Hospitalar: Certificado emitido por instituição médico-

hospitalar, de treinamento ou de ensino, com carga 

horária mínima de 16 horas. 

l) ACLS - Suporte Avançado de Vida em Cardiologia: 

Certificado emitido pela Sociedade Interamericana de 

Cardiologia e/ou instituições filiadas, com carga horária 

mínima de 8 horas. 

m) Curso de instrutor de ACLS - Suporte Avançado de 

Vida em Cardiologia: Certificado emitido pela Sociedade 

Interamericana de Cardiologia e/ou instituições filiadas, 

com carga horária mínima de 16 horas. 

n) PALS - Suporte Avançado de Vida em Pediatria: 

Certificado emitido pela Sociedade Interamericana de 

Cardiologia e/ou instituições filiadas, com carga horária 

mínima de 16 horas. 

o) Curso de instrutor de PALS - Suporte Avançado de 

Vida em Pediatria: Certificado emitido pela Sociedade 
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Interamericana de Cardiologia e/ou instituições filiadas, 

com carga horária mínima de 8 horas. 

p) FCCS - Fundamentos de Suporte em Medicina Crítica: 

Certificado emitido pela Associação de Medicina 

Intensiva do Brasil e/ou instituições filiadas, com carga 

horária mínima de 16 horas. 

q) Curso de instrutor de FCCS - Fundamentos de Suporte 

em Medicina Crítica: Certificado emitido pela Associação 

de Medicina Intensiva do Brasil e/ou instituições filiadas, 

com carga horária mínima de 16 horas. 

r) Cursos de atualização: certificado do curso de 

atualização na área a qual concorre, com carga horária 

mínima de 40 horas. 

6.2.1 - Após a efetivação da inscrição, não serão aceitos 

pedidos de inclusão ou troca de documentos, sob 

qualquer hipótese ou alegação.

6.2.2 - Não serão computados os documentos 

apresentados fora do prazo estabelecido no Edital ou em 

desacordo com o disposto no Edital.

6.2.3 - Cada título será considerado 01 (uma) única vez. 

6.2.4 – Diplomas e certificados expedidos no exterior 

somente serão considerados válidos, quando 

revalidados por Instituição Oficial de Ensino Superior no 

Brasil.

6.2.5 – Todos os documentos deverão estar 

apresentados em papel timbrado dos serviços e/ou 

instituições correspondentes.

7 – DA ENTREVISTA:

7.1 - Os candidatos aprovados e classificados na fase de 

análise curricular serão submetidos à entrevista, 

realizada por uma comissão específica para tal fim, 

quando serão avaliadas suas habilidades, competências 

e conhecimentos para o preenchimento da vaga de 

função temporária.

7.2 – A data, horário e local da entrevista serão afixados 

no mural de avisos da Secretaria Municipal da 

Administração e publicado através do endereço 

eletrônico oficial do Município de Camaçari, 

www.camacari.ba.gov.br.

7.3 – O candidato que não comparecer pessoalmente à 

entrevista na data, hora e local designados será 

automaticamente desclassificado do certame.

7.4 – A entrevista será realizada pela Comissão 

responsável, através de instrumento próprio para esse 

fim, denominado BAREMA DE ENTREVISTA, com base 

nos conhecimentos, habilidades e atitudes necessárias 

para o exercício da função pretendida, de acordo com o 

Anexo II do presente edital.

7.5 – A nota final de cada candidato na fase de entrevista 

do PSS será extraída a partir da média aritmética das 

notas dadas por cada examinador.

8 – DOS RECURSOS 

8.1 – Os candidatos poderão interpor recursos quanto à 

pontuação obtida na análise curricular, nas 48 (vinte e 

quatro) horas subsequentes à sua publicação no mural 

da SECAD e no endereço eletrônico oficial da Prefeitura 

Municipal de Camaçari, www.camacari.ba.gov.br

8.2 – Não caberá recurso quanto ao resultado da 

entrevista.

8.3 – Admitir-se-á um único recurso por candidato, 

dirigido ao Presidente da CPSS.

8.4 – O recurso deverá ser apresentado pelo próprio 

candidato à CPSS:

a) na sede da SECAD, situada Rua Francisco Drumond, 

s/n, Centro Administrativo, Camaçari-BA, a Presidente 

da CPSS, na Assessoria Técnica, 1º. Andar, das 9:00 às 

16:00 horas, estar devidamente fundamentados, 

constando o nome do candidato, número de inscrição, o 

endereço para correspondência e telefone; 

b) datilografado ou digitado;

c) sem formalização de processo.

8.5 – Somente serão apreciados os recursos interpostos 

dentro do prazo estabelecido e que possuírem 

fundamentação e argumentação lógica e consistente que 

permita sua adequada avaliação.

8.6 – Não serão aceitos recursos manuscritos, bem como 

interpostos por fax, telex, internet, telegrama ou outro 

meio que não seja o especificado no Item 8.4 deste 

Edital.

8.7 – A CPSS constitui última instância para recurso, 

sendo soberana em suas decisões, razão pela qual não 

caberão recursos adicionais.

8.8 – A decisão dos recursos será dada a conhecer, 

coletivamente, por meio de publicação no mural da 

SECAD e através do site da Prefeitura Municipal de 

Camaçari www.camacari.ba.gov.br.
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9 – DA CLASSIFICAÇÃO 

9.1 – A classificação final do candidato no PSS será 

decorrente do somatório dos pontos por ele obtidos na 

seleção, em ordem decrescente, de acordo com o 

desempenho obtido, observadas as regras contidas no 

presente edital.

9.2 – Ocorrendo empate, o desempate beneficiará o 

candidato mais idoso, observados, na seguinte ordem: 

ano de nascimento e mês de nascimento.

9.3 – Persistindo o empate, o tempo de serviço, ano a 

ano, na Administração Pública, em qualquer nível, 

beneficiará o concorrente.

9.4 – O resultado final do processo seletivo simplificado 

será homologado pelo Prefeito Municipal e sua 

homologação será publicada no Diário Oficial do 

Município e no mural de avisos das Secretarias 

Municipais de Administração e da demandante do 

processo, bem como no site oficial da Prefeitura 

Municipal de Camaçari - www.camacari.ba.gov.br.

9.5 – A publicação de que trata o subitem anterior 

contemplará, separadamente, os candidatos 

classificados concorrentes às contratações reservadas 

aos portadores de deficiência.

10.  DOS REQUISITOS BÁSICOS PARA A 

CONTRATAÇÃO

10.1 O candidato classificado no PSS de que trata este 

Edital será contratado até o limite estabelecido de vagas, 

de acordo com a conveniência e oportunidade do 

Município de Camaçari.

10.2 Com a finalidade de prover substituições nos casos 

de rescisões antecipadas do contrato, ou para suprir 

novas necessidades da Prefeitura, será formado um 

cadastro reserva do excedente de candidatos 

classificados, em ordem decrescente de pontuação.

10.3 São requisitos para contratação:

a) ter sido classificado no PSS 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, comprovada 

mediante apresentação de Certidão de Regularidade 

emitida pelo Tribunal Regional Eleitoral;

d) estar quite com as obrigações do Serviço Militar, para 

os candidatos do sexo masculino, mediante 

apresentação: do Certificado de Alistamento, nos limites 

de sua validade (conforme carimbos aplicados no verso 

do mesmo); ou do Certificado de Reservista; ou do 

Certificado de Isenção; ou do Certificado de Dispensa de 

Incorporação; ou da Certidão de Situação Militar;

e) possuir a formação exigida e apresentar os 

documentos comprobatórios; 

f) ter idade mínima de 18 anos completos na data de 

contratação; 

g) apresentar comprovante de residência; 

h) não participar de gerência ou administração de 

empresa privada e sociedade civil;

i) não ser servidor público efetivo ou contratado, 

ressalvadas as hipóteses previstas pelo CF no art. 37, 

XVI;

j) não ter sido contratado nos últimos 24 (vinte e quatro) 

meses anteriores a data da contratação deste PSS, em 

observância ao Art. 9º, III, da Lei Federal nº 8.745/2013 e 

a art. 4º da Lei Municipal nº 638/2005 com as alterações 

empreendidas pela Lei Municipal nº 981/2009;

l) não ter sido punido com a penalidade de demissão em 

processo administrativo disciplinar realizado por 

qualquer esfera administrativa pública; 

m) não ser parente, até terceiro grau, em qualquer linha, 

de membro da Comissão de Processo Seletivo 

Simplificado e da Banca Examinadora;

n) cumprir as determinações deste edital.

11 – DA APRESENTAÇÃO DOS EXAMES MÉDICOS 

11.1 – A avaliação dos exames pré admissionais é de 

responsabilidade da Junta Médica do Município, terá 

caráter eliminatório nos quais os candidatos serão 

considerados aptos ou inaptos e deverão ser assinados 

pelos médicos que a integram. Caso seja considerado 

inapto para exercer a função, não será admitido, 

perdendo automaticamente a vaga.

11.2 – Para submeter-se à avaliação médica, o candidato 

deverá providenciar, às suas expensas, os exames 

laboratoriais e complementares necessários, conforme 

relação abaixo:

a) Exames comuns aos candidatos convocados:

Hemograma – válido por até 03 meses;

Grupo sanguíneo e Fator Rh;
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Glicemia em jejum – válido por até 03 meses;

VDRL – válido por até 03 meses;

Urética e Creatinina – válida por até 03 meses;

Sumário de Urina – válido por até 03 meses;

Parasitológico de Fezes – válido por até 03 meses;

Comprovante de vacinação Antitetânica, Dupla Viral, 

Hepatite e Rubéola (Cartão de Vacina);

Exame Oftalmológico (com Acuidade Visual, 

Tonometria e Fundoscopia) – válido por até 6 meses.

b) Exames específicos para as candidatas convocadas 

do sexo feminino:

Avaliação ginecológica (Preventivo com Colposcopia, 

Citologia Oncótica e Microflora vaginal – válido por até 

6 meses, com Relatório Ginecológico.

c) Exames específicos para o(s) candidato(a)s 

convocado(a)s a partir de 40 anos:

Eletrocardiograma – Validade 6 meses.

d) Exames específicos para as candidatas convocadas 

do sexo feminino a partir de 40 anos:

Mamografia – válido por 12 (doze) meses.

e) Exames específicos para os candidatos convocados 

do sexo masculino a partir de 40 anos:

PSA Total e PSA livre – válido por 6 meses.

f) Exames específicos para o(s) candidato(a)s 

convocado(a)s ao cargo de:

Médico Socorrista: Teste Ergométrico.

11.3 – A convocação para a entrega dos referidos 

exames, dar-se-á através do endereço eletrônico oficial 

do Município de Camaçari, www.camacari.ba.gov.br e 

no mural da Secretaria da Administração.

11.3.1 – O prazo para entrega dos referidos exames é 

peremptório, o não comparecimento para entrega dos 

mesmos acarretará a desclassificação do candidato do 

certame.

11.3.2 – Exames complementares poderão ser 

solicitados pelo médico perito quando da realização da 

avaliação médica pré-admissional, quando 

identificadas alterações nos exames clínicos ou 

complementares, estando a emissão do laudo de 

aptidão vinculado a sua apresentação.

11.3.3 – O candidato responderá um questionário 

Médico Ocupacional na avaliação médica pré-

admissional.

11.3.4 – É terminantemente proibido o uso/porte de 

arma pelo candidato durante a avaliação médica pré-

admissional.

11.3.5 – Após a publicação da lista de classificação, será 

convocado o candidato aprovado com deficiência física, 

de acordo com o número de vagas previsto neste edital 

para comprovação da deficiência apontada no ato da 

inscrição e de sua compatibilidade com o exercício das 

atribuições da função/área de atuação e/ou 

especialidade e de que está em condições de exercê-lo.

11.3.6 – Será eliminado da lista de pessoas com 

deficiência física, o candidato cuja deficiência assinalada 

no formulário de inscrição não for constatada na perícia 

oficial a ser realizada pela Junta Médica do Município, 

devendo o mesmo constar apenas da lista de 

classificação geral final.

11.4 – A investidura dos aprovados será condicionada à 

sua apresentação, no prazo estipulado pelo edital de 

convocação a ser baixado pelo Prefeito de Camaçari ou 

pelo Secretário da Administração munidos dos 

documentos relacionados no respectivo edital e da 

aptidão nos exames pré-admissionais conforme itens 

anteriores, bem como de outros exigidos em Lei, 

enumerados por ocasião da convocação.

12 – DA CONTRATAÇÃO 

12.1 – Serão classificados no PSS apenas os candidatos 

que tenham obtido a pontuação mínima exigida, 

ordenados de forma decrescente, depois de somada a 

nota de todas as etapas.

12.1.1 – Será desclassificado o candidato que obtiver 

pontuação inferior a 5,0 pontos depois de somadas a 

nota de todas as etapas.

12.2 – Os candidatos classificados serão convocados 

para contratação por meio de publicação no mural da 

SECAD, através do endereço eletrônico oficial do 

Município de Camaçari, www.camacari.ba.gov.br e 

através de telegrama para o endereço constante na ficha 

de inscrição.

12.3 – As contratações serão feitas por prazo 

determinado, por até dois anos, prorrogável uma única 

vez pelo mesmo período, nos termos da Lei Municipal 

n.º 683/2005 e alterações posteriores.

12.4 – O não-pronunciamento do candidato convocado 
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para contratação no prazo estabelecido no edital 

permitirá à Administração do Município excluí-lo do 

processo de seleção.

12.5 – Poderão ser chamados para contratação 

candidatos classificados, quantos se fizerem 

necessários, observando-se rigorosamente a ordem de 

classificação, o prazo de validade desta seleção e a 

relação constante do CADASTRO RESERVA.

12.6 – A contratação fica condicionada ao atendimento 

das condições constitucionais e legais.

12.7 – O candidato contratado submeter-se-á a regime 

específico de direito administrativo, com natureza 

temporária, na forma dos dispositivos legais pertinentes 

à matéria.

12.8 – O candidato deverá manter atualizado seu 

endereço e telefone de contato, na Secretaria Municipal 

de Administração - SECAD, enquanto estiver 

participando do processo seletivo simplificado.

13 - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

13.1 – Não serão fornecidos atestados, certificados 

ou certidões relativos à classificação ou notas de 

candidatos, valendo, para tal fim, os resultados 

oficialmente publicados.

13.2 - Não serão fornecidos, atestados, cópia de 

documentos, certificados ou certidões relativos a 

notas de candidatos eliminados.

13.3 – A classificação no PSS 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.

13.4 – Qualquer informação a respeito do PSS 

poderá ser obtida através do endereço eletrônico 

o f i c i a l  d o  M u n i c í p i o  d e  C a m a ç a r i ,  

www.camacari.ba.gov.br ou pelo telefone 3621-6740.

13.5 – 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; 

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. 

13.6 – O presente PSS terá validade de 2 (dois) anos, 

contados a partir de sua homologação, podendo ser 

prorrogado por igual período uma única vez.

13.7 – Os casos omissos serão resolvidos pela 

Comissão de Processo Seletivo Simplificado, ouvido 

a Secretária Municipal da Administração.

14. DOS ANEXOS 

14.1 Constituem-se anexos do presente edital:

a) ANEXO I – : TABELA DE PONTUAÇÃO DA 

ANÁLISE CURRICULAR;

b) ANEXO II – : BAREMA DA ENTREVISTA; 

Camaçari, 29 de agosto de 2017. 

____________________________________________ 

HELENA MARIA PAIXÃO COSTA

PRESIDENTE DA COMISSÃO DO PROCESSO 

SELETIVO 

____________________________________________ 

REGINALDO PAIVA DE BARROS

SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO 

ANEXO AO EDITAL Nº 002, 29 de Agosto de 2017                                                                                                                
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO

ANEXO I

TABELA DE PONTUAÇÃO DA ANÁLISE 

CURRICULAR 
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ANEXO AO EDITAL Nº 002, 29 de Agosto de 2017                                                                                                                

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO

ANEXO II

BAREMA DA ENTREVISTA 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº. 014/2017
CONCURSO PÚBLICO Nº. 001/2013

A SECRETARIA DA ADMIN ISTRAÇÃO DA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI por ordem do 
Excelentíssimo Senhor Juiz César Augusto Borges de 
Andrade, através dos Mandados de Segurança 
Processos nº 0501384-13.13.2017.8.05.0039, 050451-
15.2016.8.05.0039 e   0500307-66.2017.8.05.0039 
convoca as(os) candidatas(os) ADRIANA DIAS DO 
NASCIMENTO PIMENTA, WILSON RAMOS DO 
CARMO e LUIS ALBERTO DA SILVA BONFIM JÚNIOR  
habilitadas(os) para o cargo Analista de Controle 
Interno, para comparecer na Rua Francisco 

Drummond s/n Centro Administrativo – Centro  (1º 
andar SECAD/GESEL – Prédio Azul) no período de 
04/09 a 06/09 e 11 a 12/09/2017 das 09h00 às 12h00 e 
das 13h30min às 16h00, para apresentação dos 
seguintes documentos em originais e cópias: Diploma 
(para cargos nível superior), Certif icado de 
Especialização (quando o cargo exigir conforme Edital de 
abertura), Residência Médica (quando o cargo exigir 
conforme Edital de abertura), 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, técnico ou superior, expedida 
por Instituição de ensino autorizada por Secretaria da 
Educação ou IES reconhecida pelo Ministério da 
Educação – MEC, e devidamente registrado, título de 
eleitor (frente e verso), certidão de quitação eleitoral, 
CTPS - carteira profissional (págs. da foto e o verso), 
comprovante de residência com CEP atualizado, 
PIS/PASEP, certidão de nascimento de filhos (menores 
de 21 anos), certidão de nascimento, casamento ou 
divórcio, certificado de reservista (sexo masculino), 
carteira de identidade (RG), CPF, certidão de 
antecedentes criminais, uma foto 3 x 4 recente. 

Os candidatos convocados deverão as suas 
expensas apresentar os exames médicos 
admissionais conforme Edital de Abertura do 
Concurso Público nº 001/2013 no período 
estabelecido, sob pena de eliminação do certame 
caso o prazo não seja atendido, conforme item 20.4 
do edital de Abertura.

ENTREGA DE EXAMES MÉDICOS: 13/09 a 10/10/2017
ATENÇÃO: INFORMAMOS AOS CANDIDATOS QUE 
OS EXAMES DEVERÃO SER ENTREGUES, NA JUNTA 
MÉDICA, SITUADA NA RUA VERA LUCIA PESTANA 
F R O E S  S / N  ( C A S A  D O  T R A B A L H O ) -
CENTRO/CAMAÇARI A PARTIR DO DIA 13/09/2017 
DEVENDO IMPRETERIVALMENTE SER AGENDADO 
ATRAVÉS DO TELEFONE 3622-7363 APÓS ENTREGA 
DOS DOCUMENTOS.

Conforme Edital de Abertura do Concurso Público nº 
001/2013 os candidatos convocados deverão apresentar 
os seguintes exames médicos:

I. Comuns a todos os convocados:
a) com validade de até 3 meses: hemograma; glicemia 
em jejum; VDRL; uréia e creatinina; sumário de urina; 
parasitológico de fezes;
b) com validade de até 6 meses: acuidade visual com 
tonometria e fundoscopia; eletrocardiograma (para os 
candidatos e candidatas acima de 40 anos); preventivo 
com colposcopia, citologia oncótica e microflora vaginal 
(para as candidatas); mamografia (para as mulheres 
acima de 40 anos); PSA Total e PSA livre (para os 
candidatos acima de 40 anos);

CONVOCADOS: 
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ANALISTA DE CONTROLE INTERNO

Nº.             Nome           Insc.    Clas.
01 Luis Alberto da Silva Bonfim Júnior     81365173         3°
02 Wilson Ramos do Carmo          81350912       7º
03 Adriana Dias do Nascimento Pimenta 81356396     38º

DISPOSIÇÕES FINAIS:

Por se tratar de etapa eliminatória, o candidato que não 
comparecer no período acima mencionado, 
automaticamente será ELIMINADO do certame – 
concurso público 001/2013. 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 de 28/08/2017

Qualquer erro de digitação, quanto a nome e número de 
inscrição dos candidatos e outros dados, serão 
devidamente retificados no momento da nomeação.

GABINETE DO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO 
DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, 28 DE AGOSTO DE 
2017.

REGINALDO PAIVA DE BARROS
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº. 015/2017
CONCURSO PÚBLICO Nº. 001/2013

A SECRETARIA DA ADMIN ISTRAÇÃO DA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI convoca 
os(as) candidatos(as) aprovados(as) e classificados(as) 
no concurso público nº 001/2013, para o cargo  de 
Agente Comunitário de Saúde para comparecer na 
Rua Francisco Drummond s/n Centro Administrativo 
– Centro  (1º andar SECAD/GESEL – Prédio Azul) no 
período de  04/09 a 06/09 e 11 a 12/09/2017 das 09h00 
às 12h00 e das 13h30min às 16h00, para apresentação 
dos seguintes documentos em originais e cópias: 
Diploma (para cargos nível superior), Certificado de 
Especialização (quando o cargo exigir conforme Edital de 
abertura), Residência Médica (quando o cargo exigir 
conforme Edital de abertura), 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, técnico ou superior, expedida 
por Instituição de ensino autorizada por Secretaria da 
Educação ou IES reconhecida pelo Ministério da 
Educação – MEC, e devidamente registrado, título de 
eleitor (frente e verso), certidão de quitação eleitoral, 
CTPS - carteira profissional (págs. da foto e o verso), 
comprovante de residência com CEP atualizado, 
PIS/PASEP, certidão de nascimento de filhos (menores 
de 21 anos), certidão de nascimento, casamento ou 
divórcio, certificado de reservista (sexo masculino), 
carteira de identidade (RG), CPF, certidão de 
antecedentes criminais, uma foto 3 x 4 recente. 

Os candidatos convocados deverão as suas expensas 
apresentar os exames médicos admissionais conforme 
Edital de Abertura do Concurso Público nº 001/2013 no 
período estabelecido, sob pena de eliminação do 
certame caso o prazo não seja atendido, conforme item 
20.4 do edital de Abertura.

OBS. Conforme  os itens 1.3.2 e 1.3.2.1 do Edital de 
Abertura do concurso público 001/2013 os 
convocados para os cargos de Agente de combate as 
endemias e Agente Comunitário de saúde deverão 
participar do Curso de Formação Inicial que tem 
caráter eliminatório. O período, local e data da 
realização do mesmo será posteriormente 
divulgados no site da Prefeitura.

ENTREGA DE EXAMES MÉDICOS: 13/09 a 10/10/2017
ATENÇÃO: INFORMAMOS AOS CANDIDATOS QUE 
OS EXAMES DEVERÃO SER ENTREGUES, NA JUNTA 
MÉDICA, SITUADA NA RUA VERA LUCIA PESTANA 
F R O E S  S / N  ( C A S A  D O  T R A B A L H O ) -
CENTRO/CAMAÇARI A PARTIR DO DIA 13/09/2017 
DEVENDO IMPRETERIVALMENTE SER AGENDADO 
ATRAVÉS DO TELEFONE 3622-7363 APÓS ENTREGA 
DOS DOCUMENTOS.

Conforme Edital de Abertura do Concurso Público nº 
001/2013 os candidatos convocados deverão apresentar 
os seguintes exames médicos:

I. Comuns a todos os convocados:
a) com validade de até 3 meses: hemograma; glicemia 
em jejum; VDRL; uréia e creatinina; sumário de urina; 
parasitológico de fezes;
b) com validade de até 6 meses: acuidade visual com 
tonometria e fundoscopia; eletrocardiograma (para os 
candidatos e candidatas acima de 40 anos); preventivo 
com colposcopia, citologia oncótica e microflora vaginal 
(para as candidatas); mamografia (para as mulheres 
acima de 40 anos); PSA Total e PSA livre (para os 
candidatos acima de 40 anos);
II. Específicos para os candidatos a cargos a seguir 
definidos (além dos citados no item anterior):
b) Agente Comunitário de Saúde: Raio X de joelhos 
(duas incidências), com laudo e validade de 
12 meses.

Observação: Os convocados para os cargos da Área de 
Saúde deverão comprovar a vacinação antitetânica, 
dupla viral, hepatite e rubéola, mediante apresentação do 
Cartão de Vacina.

CONVOCADOS: 

AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE  - FONTE DA 
CAIXA II - NOVA ABRANTES

Nº.             Nome                  Insc.   Clas.
01 MARIA DE LOURDES SOUZA SANTOS 3º

AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE  - VERDE 
HORIZONTE I

76172815    
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Nº.            Nome               Insc.       Clas.
01 ANDREIA DOS SANTOS G. DE OLIVEIRA     75230919       2º
02 JOSE ALBERTO DE JESUS FILHO        75238888       3º

AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - FONTE DAS 
ÁGUAS

Nº.            Nome  Insc.       Clas.
01 BARBARA SANDRA OLIVEIRA DE SOUZA 76861940    3º

DISPOSIÇÕES FINAIS:

Por se tratar de etapa eliminatória, o candidato que não 
comparecer no período acima mencionado, 
automaticamente será ELIMINADO do certame – 
concurso público 001/2013. 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 de 28/08/2017

Qualquer erro de digitação, quanto a nome e número de 
inscrição dos candidatos e outros dados, serão 
devidamente retificados no momento da nomeação.

GABINETE DO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO 
DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, 28 DE AGOSTO DE 
2017.

REGINALDO PAIVA DE BARROS
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

PORTARIA N° 052/2017
DE  11 DE AGOSTO DE 2017

A Secretária Municipal da Infraestrutura e Habitação de 
Camaçari, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições que 

lhes são conferidas por lei,

RESOLVE

Designar a servidora Ana Lucia Oliveira Apenburg Rocha, 
Engenheira Civil, CREA/BA 24987-D, cadastro 820411 para 
fiscalizar a Construção da casa de bombas, montagem do 
conjunto de bombas de pressurização do sistema de hidrante 
no Centro Comercial de Camaçari, incluindo montagem do 
hidrante de recalque, instalação de toda parte elétrica e 
fornecimento dos materiais e equipamentos necessário para 
conclusão do serviço contratado, conforme o contrato 
0113/2017.

Publique-se e cumpra-se.

Gabinete da Secretária da Infraestrutura e Habitação, em 11 
de Agosto de 2017

JOSELENE CARDIM BARBOSA SOUZA
SECRETÁRIA DA INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO

QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO N° 169/2013. CONTRATANTE: 
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI. CONTRATADA: EMPRESA 
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS. DO 
OBJETO: Alterar a Cláusula  Quinta , do Instrumento original; 
DO PRAZO: O prazo de prorrogação do instrumento  será de 12 
(doze ) meses, contados a partir do dia  19 de Julho  de 2017, 
com vigência até 19  de Julho  de 2018. DO PREÇO: Em virtude 
do Contrato original n° 169/2013 ser de natureza de prestação 
de serviços de caráter continuado, e considerando a 
prorrogação do prazo contida na CLÁUSULA SEGUNDA, do 
presente Termo Aditivo, o valor global estipulado para o referido 
instrumento é de R$ 10.500,00 (dez mil e quinhentos reais). As 
despesas do presente aditivo , correrão por conta da Dotação 
Orçamentária: Ação 2043 Elemento 33.90.39  Fonte 0100.000. 
Fica mantida a forma de pagamento prevista na cláusula Quarta  
do Contrato original. DA RATIFICAÇÃO: Permanecem 
inalteradas e em pleno vigor, as demais Cláusulas e 
disposições do Contrato originário e de seus Termos Aditivos, 
não modificadas por este Instrumento. DA ASSINATURA: 
06/07/2017. ANTONIO  ELINALDO ARAUJO DA SILVA. 
MUNICÍPIO.

EXTRATOS DE CONTRATOS 
E CONVÊNIOS
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SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA 
E HABITAÇÃO

Antônio Elinaldo Araújo da Silva

Oziel dos Santos Araújo 
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