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

 
EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 005/2013 

CONCURSO PÚBLICO Nº. 001/2007  
 
 

A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI por ordem 
do Excelentíssimo Senhor Juiz César Augusto Borges de Andrade, através do Mandado de Segurança 
Processo n° 0303826-72.2013.8.05.0039 convoca a candidata VÂNIA PATRICIA TORRES habilitada 
para o cargo de Assistente administrativo, obtendo a 505º classificação, para comparecer na Rua 
Francisco Drumond n° 391 Ed. Alzira 1° andar – Centro – Camaçari-Bahia, (próximo a Coelba), no 
horário de (09h00 às 12h00 e das 13h30min às 16h00) para apresentação dos seguintes documentos em 
originais e cópias: carteira de identidade, CTPS - carteira profissional (págs. da foto e o verso), diploma ou 
histórico de conclusão do curso referente à escolaridade mínima exigida para a função, expedida por 
Instituição de ensino autorizada por Secretaria da Educação ou IES reconhecida pelo Ministério da 
Educação – MEC, e devidamente registrado, título de eleitor, certidão de quitação eleitoral, CPF, certificado 
de reservista (sexo masculino), PIS/PASEP, certidão de antecedentes criminais, duas fotos 3 x 4, certidão de 
nascimento de filhos (menores de 14 anos), comprovante de residência, participar de desempate, quando for 
o caso, realizar exames médicos e psicológicos. Estas etapas são de caráter eliminatório conforme itens 10.8 
e 10.9 do edital. 
 
OBSERVAÇÃO: A notificação pessoal será emitida no término da greve dos Correios.  
 
 
CONVOCADA: 
 
CARGO: 601 - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 
 
Nº.               Nome                     Insc.                    Class.  
01 Vânia Patrícia Torres       363779370         505º 
  
 
DISPOSIÇÕES FINAIS: 
 
Por se tratar de etapa eliminatória, o candidato que não comparecer no período acima mencionado, 
automaticamente será ELIMINADO do certame – concurso público 001/2007. 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 08/10/2013 
               
Qualquer erro de digitação, quanto a nome e número de inscrição dos candidatos e outros dados, serão 
devidamente retificados no momento da convocação de nomeação. 
 
GABINETE DA SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, 04  DE 
OUTUBRO DE 2013. 
 
 

 

LEZINEIDE ANDRADE CHAGAS SANTOS 
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO 


