
ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO-SECAD

  EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº. 013/2015
CONCURSO PÚBLICO Nº. 001/2013

A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI  convoca
as(os) candidatas(os) aprovadas(os) e classificadas(os) no concurso público nº 001/2013,  para o
cargo de PROGRAMADOR, conforme relação abaixo, nos dias 13, 14, 15, 16 e 17/07/2015, das 09h00 às
12h00 e das 13h30min às 16h00, à Rua Francisco Drumond n° 391 Ed. Alzira Dias 1° andar – Centro –
Camaçari-Bahia, (próximo a Coelba),  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,
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.

Conforme  Edital  de  Abertura  do  Concurso  Público  nº  001/2013  a  candidata  convocada  deverá
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);
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:

PROGRAMADOR    

Nº.             Nome     Insc.         Clas.
01 DANILO LIMA DA SILVA 80526437 9º
02 PAULO SANTOS DE JESUS 80556446 10º    
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DISPOSIÇÕES FINAIS:

Por se tratar de etapa eliminatória, o candidato que não comparecer no período acima mencionado,
automaticamente  será  ELIMINADO  do  certame  –  concurso  público  001/2013.  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 06/07/2015.

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

GABINETE  DA  SECRETÁRIA  DA  ADMINISTRAÇÃO  DO  MUNICÍPIO  DE  CAMAÇARI,  06  DE
JULHO DE 2015.

LEZINEIDE ANDRADE CHAGAS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

2

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

