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EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº. 003/2010 
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO EDITAL N°. 002/2009 

 
 
A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI 
CONVOCA os candidatos aprovados e classificados no Processo Seletivo Simplificado Edital 
nº 002/2009, para os cargos de: COORDENADOR DE NÚCLEO, COORDENADOR GERAL 
E PROFESSOR PSICOPEDAGOGO, no período de 26, 27, 28, 31/05/2010 e 01/06/2010 
das 09h00 às 12h00 e de 13h00 às 16h00 à Rua Francisco Drumond, nº 391, Edf. Alzira 
Dias 1º andar – Centro, Camaçari-Bahia (antigo Hotel Guarajuba), 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 de 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 nascimento de filhos (menores de 14 
anos) e comprovante de residência. Os candidatos devem apresentar também os exames 
médicos conforme item 10.4 do edital do PSS nº 002/2009 relacionados abaixo: 
 
Sexo feminino/faixa etária até 39 anos e seis meses: hemograma completo, uréia, sumário de urina, 
RX de tórax AP, comprovante de profilaxia antitetânica; 
Acima de 39 anos e seis meses: hemograma completo, uréia, sumário de urina, RX de tórax AP, 
comprovante de profilaxia antitetânica, acuidade visual, ECG, glicemia e mamografia; 
 
Sexo masculino/faixa etária até 39 anos e seis meses: hemograma completo, uréia, sumário de urina, 
RX de tórax AP, comprovante de profilaxia antitetânica; 
Acima de 39 anos e seis meses: hemograma completo, uréia, sumário de urina, RX de tórax AP, 
comprovante de profilaxia antitetânica, acuidade visual, ECG, glicemia e PSA; 
 
 
CARGO – COORDENADOR DE NÚCLEO: 
 
Nº  NOME INSC. CLASS. 
01 MARCOS PAULO OLIVEIRA DOS SANTOS 7 1º 
02 LUCIANO SOUZA PAULA 27 2º 

 
 
CARGO – COORDENADOR GERAL: 
 
Nº  NOME INSC. CLASS. 
01 ALEXANDRA PEREIRA DA SILVA 25 1º 

 
 
CARGO – PROFESSOR PSICOPEDAGOGO: 
 
Nº  NOME INSC. CLASS. 
01 REGINALDO SANTOS NASCIMENTO 8 1º 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
DISPOSIÇÕES FINAIS: 
 
Por se tratar de etapa eliminatória os candidatos que não comparecerem no período acima 
mencionado, automaticamente serão ELIMINADOS do certame, Processo Seletivo 
Simplificado 002/2009. Em hipótese nenhuma haverá prorrogação do referido período. 
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 19 de maio de 2010. 
 
 
 

Ademar Delgado das Chagas 
Secretário da Administração 

 
 
 


