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EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº.: 003/2011 

 
CONCURSO PÚBLICO 001/2009 

 
A SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO DO 
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI – STT resolve CONVOCAR, conforme relação abaixo 
extraída da portaria homologatória do Primeiro Concurso Público da STT (Portaria nº. 017, 
de 17 de maio de 2010, publicada nas pgs. 12 a 18 do DOM nº. 364, de 19 a 25 de junho de 
2010), para comparecimento nos dias 02/01/2012 a 05/01/2012, das 09h00 às 12h00 min, na 
Rua Lateral de Dentro, s/nº. – Jd. Limoeiro, Camaçari - Bahia, (auditório da Secretaria 
de Serviços Públicos/SESP), para apresentação dos seguintes documentos em originais e 
cópias: carteira de identidade, CTPS - carteira profissional (págs. da foto e o verso), diploma 
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, comprovante de escolaridade, 
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 
casamento, certidão de nascimento de filhos (menores de 14 anos), comprovante de 
residência, conforme relação de documentos constantes do Edital do Concurso.  
 
A presente convocação foi encaminhada para publicação no Diário Oficial do Município – 
DOM, devendo ser acompanhada no site www.camacari.ba.gov.br. 
 
OBS 1: OS ATENDIMENTOS SERÃO REALIZADOS ATRAVÉS DO SISTEMA DE 
DISTRIBUIÇÃO DE SENHAS DEVIDAMENTE ENUMERADAS, A PARTIR DAS 
08h DE CADA DIA, CONFORME PERÍODO ACIMA MENCIONADO. 
 
Por se tratar de Etapa Eliminatória, nos termos do item 12.1., alínea “a” do edital, o 
candidato que não comparecer no período acima mencionado, será automaticamente 
ELIMINADO do certame – Concurso Público 001/2009.  
 
Este Edital encontra-se publicado no Quadro de Avisos da Superintendência de Trânsito e 
Transporte Público e na internet no site: www.camacari.ba.gov.br a partir de 28/12/2011. 
 
Qualquer erro de digitação, quanto ao nome e/ou número de inscrição dos candidatos e outros 
dados, serão devidamente retificados oportunamente. 
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GABINETE DO DIRETOR SUPERINTENDENTE DE TRÂNSITO E TRANSPORTE 

PÚBLICO – STT, EM 27 DE DEZEMBRO DE 2011. 
 
 

ANDERSON DA SILVA DOS SANTOS 
Diretor Superintendente 


