Prefeitura Municipal de Barro Preto
1

Quinta-feira • 24 de Janeiro de 2019 • Ano • Nº 1446
Esta edição encontra-se no site: www.barropreto.ba.io.org.br em servidor certificado ICP-BRASIL

Prefeitura Municipal de
Barro Preto publica:
x Portaria Nº. 309, de 24 de janeiro de 2019 - Dispõe sobre a Criação de
Comissão para Processo Seletivo Simplificado no Município de Barro
Preto e dá outras providências.
x Edital Do Processo Seletivo Nº 001/2019 - Processo seletivo para
contratação de pessoal, por tempo determinado para atender a
necessidade temporária de excepcional interesse público, para o
programa criança feliz, do ministério do desenvolvimento social.

Gestor - Ana Paula Silva Simões / Secretário - Governo / Editor - Ass. Comunicação
Praça Antônio Osório Batista

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: VEH68K1DTEF+M74XMVIUOA

Quinta-feira
24 de Janeiro de 2019
2 - Ano - Nº 1446

Barro Preto

Portarias
  
    
   











   !"#$%&' %"(# 


³'LVS}H VREUH D &ULDomR GH &RPLVVmR SDUD
3URFHVVR 6HOHWLYR 6LPSOLILFDGR QR 0XQLFtSLR
GH%DUUR3UHWRHGiRXWUDVSURYLGrQFLDV´

        (VWDGR )HGHUDGR GD %DKLD
QRXVRGHVXDVDWULEXLo}HVOHJDLV$

) RGLVSRVWRQD&RQVWLWXLomR)HGHUDO$UWLQFLVR,;EHP
FRPR R GLVSRVWR QD /HL Q  GH FRQWUDWDomR WHPSRUiULD SRU SUD]R
GHWHUPLQDGR SDUD DWHQGHU QHFHVVLGDGH H[FHSFLRQDO H WHPSRUiULD GD $GPLQLVWUDomR
3~EOLFD0XQLFLSDOGH%DUUR3UHWR

)  D QHFHVVLGDGH GH FRQWUDWDomR GH SURILVVLRQDLV SDUD D
SUHVWDomRGHVHUYLoRVDR3URJUDPD&ULDQoD)HOL]GR0LQLVWpULRGR'HVHQYROYLPHQWR
6RFLDO

)  D QHFHVVLGDGH GH GHVHQYROYLPHQWR GRV WUDEDOKRV GH
VHOHomR GH SHVVRDO D VHU IHLWR DWUDYpV GH 3URFHVVR 6HOHWLYR 6LPSOLILFDGR SDUD D
FRQWUDWDomRWHPSRUiULDGHVHUYLGRUHVHP5HJLPH(VSHFLDOGH'LUHLWR$GPLQLVWUDWLYR

)  R DWHQGLPHQWR DRV 3ULQFtSLRV GH 3XEOLFLGDGH 0RUDOLGDGH
,PSHVVRDOLGDGH /HJDOLGDGH H (ILFLrQFLD TXH GHYHP QRUWHDU RV $WRV GD
$GPLQLVWUDomR


)*+

 (, &RQVWLWXLU XPD &RPLVVmR (VSHFLDO LQWHJUDGD SHORV VHUYLGRUHV
   )* ) , &3)   ) )) 
 -' , &3) $    .) ) )) , &3)
$SDUDVREDSUHVLGrQFLDGRSULPHLURSURPRYHURVDWRVQHFHVViULRVj
5HDOL]DomR GH 3URFHVVR 6HOHWLYR 6LPSOLILFDGR SDUD D FRQWUDWDomR H[FHSFLRQDO H
WHPSRUiULD GH VHUYLGRUHV HP 5HJLPH GH 'LUHLWR $GPLQLVWUDWLYR QR kPELWR GD
3UHIHLWXUD0XQLFLSDOGH%DUUR3UHWR%DKLD

  %  &RQFHGHVH j UHIHULGD &RPLVVmR R SUD]R GH  WULQWD  GLDV
SURUURJiYHLVSRULJXDOSHUtRGRSDUDDFRQFOXVmRGRVWUDEDOKRV FRPDSURGXomRGH
UHODWyULR FRQFOXVLYR VREUH D KDELOLWDomR GRV FDQGLGDWRV DSURYDGRV H FRQYRFDGRV
SDUDUHJXODUFRQWUDWDomR

 !)LFDD&RPLVVmRLQYHVWLGDGHSRGHUHVQHFHVViULRVDRDWHQGLPHQWRGD
SUHVHQWHGHWHUPLQDomRSRGHQGRSURFHGHUDFRQYRFDomRGRVLQWHUHVVDGRVUHTXHUHU
VXSRUWH WpFQLFR MXUtGLFR GH PDWHULDO H GH SHVVRDO DRV ÏUJmRV GD $GPLQLVWUDomR
SDUDRILHOFXPSULPHQWRGHVHXP~QXVQRVWHUPRVSUHYLVWRVHPQRUPD(GLWDOtFLD
          !"#$%$&''&#
( ) )* +,-. /0 .111( ) (  -(
23''#4 '4  5 
367

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: VEH68K1DTEF+M74XMVIUOA

Esta edição encontra-se no site: www.barropreto.ba.io.org.br em servidor certificado ICP-BRASIL

Quinta-feira
24 de Janeiro de 2019
3 - Ano - Nº 1446

Barro Preto

  
    
   










 &(VWD3RUWDULDHQWUDHPYLJRUQDGDWDGHVXDSXEOLFDomRUHYRJDQGRVH
DVGLVSRVLo}HVHPFRQWUiULR

) ,)$  /,) ,)


*$%,1(7( '$ 35()(,7$ 081,&,3$/ '( %$552 35(72 HP  GH -DQHLUR GH



 )*)0)))
3UHIHLWD0XQLFLSDO


          !"#$%$&''&#
( ) )* +,-. /0 .111( ) (  -(
23''#4 '4  5 
367

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: VEH68K1DTEF+M74XMVIUOA

Esta edição encontra-se no site: www.barropreto.ba.io.org.br em servidor certificado ICP-BRASIL

Quinta-feira
24 de Janeiro de 2019
4 - Ano - Nº 1446

Barro Preto

Editais
Estado da Bahia
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO PRETO
Gabinete da Prefeita

EDITAL DO PROCESSO SELETIVO Nº 001/2019
PROCESSO SELETIVO PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOAL, POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDER A NECESSIDADE
TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, PARA O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DO MINISTÉRIO DO
DESENVOLVIMENTO SOCIAL.
A PREFEITA MUNICIPAL DE BARRO PRETO – ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições, tendo em vista ao disposto no
Inciso IX, art. 37 da Constituição Federal, na Lei Municipal Nº 487 /2016, de 20 de maio de 2016 e nas demais leis que regem a
espécie, e em cumprimento às normas estabelecidas pelo Tribunal de Contas dos Municípios – TCM/BA, bem como as normas
contidas neste Edital, TORNA PÚBLICO, que estarão abertas as inscrições do PROCESSO SELETIVO PÚBLICO PARA O
PROVIMENTO DE CARGOS EM REGIME TEMPORÁRIO na forma prevista no presente EDITAL E INSTRUÇÕES QUE O INTEGRAM,
sob execução técnica e coordenação da Secretaria de Administração do Município.
1.0 DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
1.1 O Processo Seletivo Público será regido por este edital e pelos diplomas legais e regulamentares em vigor.
1.2 O Processo Seletivo Público será realizado sob a responsabilidade da Secretaria de Administração do Município,
obedecendo às normas deste Edital, sendo supervisionado pela Comissão Coordenadora do Processo Seletivo Público
Municipal, nomeada pela Chefe do Poder Executivo, publicada no Diário Oficial e no quadro informativo desta Prefeitura.
1.3 O Processo Seletivo Público destina-se ao preenchimento de 04 (quatro) vagas para o quadro do Programa Criança Feliz, do
Ministério do Desenvolvimento Social. O local de trabalho para a qual os candidatos classificados serão encaminhados, ficará a
critério da Secretaria Municipal de Assistência Social, para o qual é a responsável pela condução do programa no município,
conforme o quadro a seguir, observando o nível de escolaridade exigida para cada uma:

COD

CARGO

VAGAS

1

Visitador Social

04

TOTAL DE VAGAS

04

CARGA
HORÁRIA

SALÁRIO

ESCOLARIDADE

40h

R$ 998,00

Nível Médio

1.4 As atribuições dos cargos estão estabelecidas em legislação específica, que regem o serviço público do
Município de Barro Preto, Estado da Bahia.
1.5 Os candidatos classificados para todos os cargos ficarão à disposição da Prefeitura Municipal de Barro Preto e
irão prestar os seus serviços, na localidade a ser oportunamente determinada pela municipalidade.
1.6 As vagas serão preenchidas na ordem de classificação, por ato de nomeação, de acordo com a necessidade e
conveniência da administração, decisão que será do órgão da Municipalidade em conformidade com deveres e
prerrogativas da Chefe do Poder Executivo.
1.7 O prazo de validade do Processo Seletivo Público, para efeito de nomeação será de 02 (dois) ano contados da
data de sua homologação, podendo antes de esgotado, ser prorrogado uma única vez, por igual período, a critério
e por ato expresso da Chefe do Poder Executivo, consideradas a necessidade e a conveniência do serviço público.
1.8. Enquanto houver candidato aprovado e classificado, e não convocado para investidura dos cargos, não se
publicará edital de Processo Seletivo Público para provimento dos mesmos cargos, salvo quando esgotado o prazo
de validade do certame que habilitou o candidato.
Praça Antônio Osório Batista, n° 06 – Centro CEP: 45.625-000 Fone/Fax (73) 3249-1197
www.barropreto.ba.io.org.br
barropretoprefeitura@gmail.com
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1.9 As exigências constantes do quadro (item 1.3) quanto à escolaridade/pré-requisitos, referente ao registro no
Ministério da Educação ( diploma, magistério, certificados, histórico escolas, etc.), será atendida, quando
registrado na Secretaria de Educação do Estado.
2. DA PARTICIPAÇÃO DOS CANDIDATOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS
2.1 Em cumprimento ao disposto no art. 37, inciso VIII, da Constituição da República Federativa do Brasil, na Lei no
7.853, de 24 de outubro de 1989, e no Decreto no 3.298, de 20 de dezembro de 1999, ficam reservados 5% (cinco
por cento) do total das vagas para portadores de necessidades especiais, exceto para os cargos em que haja
somente uma vaga.
2.2 O candidato portador de necessidades especiais concorre em igualdade de condições com todos os candidatos
e, ainda, aos 5% (cinco por cento) do total de vagas reservadas.
2.2.1 O candidato portador de necessidades especiais, inicialmente, será classificado de acordo com as vagas de
ampla concorrência para o Cargo/Função a que concorre, e ainda, em relação à parte, aos 5% (cinco por cento) do
total de vagas que foram reservadas a portadores de necessidades especiais para o Cargo/Função a que concorre.
2.3 Somente serão consideradas como pessoas portadoras de necessidades especiais e deficiência aquelas que se
enquadrem nas categorias constantes do art. 4º do Decreto nº 3.298, de 20 de dezembro de 1999.
2.3.1 Os candidatos que se apresentarem como portadores de necessidades especiais, deverão enviar via SEDEX,
ou protocolar na Prefeitura Municipal de Barro Preto, no prazo máximo de até 2 dias após termino das inscrições,
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, para a
Secretaria Municipal de Administração, organizadora, situada na Praça Antônio Osório Batista, n.º 06, Centro,
Barro Preto-BA, CEP 45.625-000.
2.4. As deficiências dos candidatos portadores de necessidades especiais, admitida a correção por equipamentos,
adaptações, meios ou recursos especiais, devem permitir o desempenho adequado das atribuições especificadas
para o Cargo/Função.
2.5 Os candidatos portadores de necessidades especiais serão avaliados, previamente à nomeação, por uma
equipe multiprofissional, de acordo com o art. 43 do Decreto no 3.298, de 20 de dezembro de 1999.
2.5.1 A equipe multiprofissional emitirá parecer terminativo, observando as informações prestadas pelo candidato
no ato da inscrição, a natureza das atribuições para o Cargo/Função, a viabilidade das condições de acessibilidade
e o ambiente de trabalho, a possibilidade de utilização, pelo candidato, de equipamentos ou outros meios que
habitualmente utilize e a Classificação Internacional de Doenças apresentada.
2.6 O candidato portador de necessidades especiais participará do Processo Seletivo Público em igualdade de
condições com os demais candidatos.
2.7 Na inexistência de pessoas portadoras de necessidades especiais habilitadas, as vagas reservadas serão
preenchidas pelos demais candidatos, seguindo rigorosamente a ordem de classificação.
2.8 Será publicado uma lista de aprovados apenas com os candidatos que concorrerão as vagas destinadas aos
portadores de necessidades especiais.
3.0 DAS DISPOSIÇÕES GERAIS SOBRE A INSCRIÇÃO
3.1 Antes de efetuar a inscrição, o candidato deverá conhecer o Edital e certificar-se de que preenche todos os
requisitos exigidos.
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3.2 A inscrição do candidato implicará na aceitação total e incondicional das disposições, normas e instruções
constantes neste Edital.
3.3 Todas as informações prestadas pelo candidato ao inscrever-se, serão de sua inteira responsabilidade.
3.4 O candidato inscrito por outrem assume total responsabilidade pelas informações prestadas, arcando com as
consequências de eventuais erros que seu representante venha a cometer ao preencher o Formulário de Inscrição.
3.5 É de responsabilidade do candidato, o preenchimento de todos os campos do Formulário de Inscrição.
3.6 Para efeito de inscrição serão considerados documentos de identificação:
a) Carteiras expedidas por Secretarias de Segurança Pública, por Comandos Militares, por Institutos de
Identificação, por Corpos de Bombeiros Militares ou por órgãos fiscalizadores (ordens, conselhos etc.);
b) Passaporte;
c) Certificado de Reservista;
d) Carteira de Trabalho e Previdência Social;
e) Carteira Nacional de Habilitação, contendo foto.
3.7 Não serão aceitas inscrições por via postal, e-mail ou fax.
3.8 O candidato que tiver necessidade de amamentar durante a realização das entrevistas deverá levar um
acompanhante, que ficará em sala reservada para essa finalidade e que será responsável pela guarda da criança.
3.8.1 A candidata que não levar acompanhante não realizará a entrevista e será eliminada do certame.
3.8.2 Não haverá compensação do tempo de amamentação no tempo de duração da entrevista.
3.9 O candidato que necessitar de condições especiais para realizar entrevista, deverá enviar até o último dia de
inscrição por SEDEX para a Secretaria de Administração responsável pelo Processo Seletivo Público situada na
Praça Antônio Osório Batista, n.º 06, Centro, Barro Preto-BA, CEP 45.625-000, ou protocolar na Prefeitura de Barro
Preto, no mesmo endereço, um Requerimento, acompanhado de atestado médico com a descrição de sua
necessidade e especificando o tratamento diferenciado adequado.
3.9.1 A solicitação de condições especiais para a realização da entrevista será atendida obedecendo-se a critérios
de viabilidade e de razoabilidade.
3.9.2. Não serão concedidas condições especiais para a realização das entrevistas ao candidato que não as solicitar
de acordo com o estabelecido no subitem 3.9.
4.0 DAS INSCRIÇÕES
4.1 As inscrições ficarão abertas no período de 25/01/2019 e 28/01/2019, das 8:00 às 14:00, presencialmente, na
sede do CRAS, localizado na Rua José Alberto costa, s/n, Centro, Barro Preto-BA, CEP 45.625-000.
4.2 Poderão candidatar-se ao referido Processo Seletivo Público, todos os cidadãos que preencherem os seguintes
requisitos, sendo também necessários para a investidura:
a) Ser brasileiro nato ou naturalizado ou gozar das prerrogativas previstas no artigo 12 da Constituição Federal e
demais disposições de Lei, no caso de estrangeiro.
b) Estar, na data da posse em dia com as obrigações militares, se for do sexo masculino;
c) Estar na data da posse, em situação regular com a Justiça Eleitoral;
d) Estar em pleno gozo dos direitos civis e políticos;
e) Na data da posse, possuir escolaridade mínima compatível com o cargo, de acordo com exigência do edital;
f) Ter conduta ilibada na vida pública e privada;
g) Não registrar antecedentes criminais;
h) Gozar de boa saúde física e mental para o exercício do cargo;
i) Na data da contratação idade mínima de 18 anos.

5.0 DO PROCESSO SELETIVO
5.1 O Processo Seletivo Público será composto de:
a) Análise Curricular; Entrevista e Análise de Tempo de Serviço Público, de caráter eliminatório e classificatório,
para os candidatos a todos cargos do nível superior.
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b) Entrevista e Análise de Tempo de Serviço Público, de caráter eliminatório e classificatório, para os candidatos a
todos os cargos dos níveis médio.

5.2 Não será permitida a realização da entrevista fora do local, horário e data divulgados para o processo seletivo
público.
5.3 Todos documentos referente a Análise curricular e Experiência no serviço público deverão ser entregues no
ato da Inscrição.
6.0 DA REALIZAÇÃO DA ENTREVISTA
6.1 As entrevistas serão realizadas no dia 31/01/2019, das 8:00 às 17:00. na sede do CRAS, localizado na Rua José
Alberto costa, s/n, Centro, Barro Preto Preto-Ba, com base na publicação de Convocação que serão divulgados
através de Edital publicado no quadro de informações desta Prefeitura e no Diário Oficial do município.
6.2 Caso o nome do candidato não conste na Relação Geral de Inscritos, o mesmo deverá informar imediatamente
à Comissão do Processo Seletivo, através do e-mail barropretoprefeitura@gmail.com , até 1 (um) dia antes da data
da entrevista.
6.3 Se constatado erro no cadastro, o candidato deverá informar imediatamente à Comissão do Processo Seletivo
responsável, para que seja feita a devida correção.
6.4 É de responsabilidade exclusiva do candidato, a identificação correta do seu local de entrevista, e o
comparecimento nas datas e horários determinados.
6.5 O candidato só terá acesso ao local de entrevista, com a apresentação de documento original com foto
utilizado na inscrição. A não apresentação dos referidos documentos impossibilitará o candidato de realizar a
entrevista, implicando na sua eliminação do certame.
6.6 Durante a realização da entrevista não será permitido o uso de materiais de consulta, telefone celular, relógios
digitais, óculos escuros, chapéu, boné, Pager, protetor auricular, máquinas calculadoras, ou qualquer tipo de
equipamento eletrônico.
6.7 O candidato deverá comparecer ao local designado para entrevista com antecedência mínima de 30 (trinta)
minutos do horário estabelecido.

7.0 APURAÇÃO DOS RESULTADOS
7.1 Pontuação da entrevista será:

Capacidade de expressão e fluência verbal
Integração no meio sócio profissional
Motivação para o desempenho da função
Total

Mínimo 0,0 máximo 3,0
Mínimo 0,0 máximo 4,0
Mínimo 0,0 máximo 3,0
Máximo 10,0

Pontuação por tempo de serviço público será:
TEMPO DE EXPERIENCIA NO SERVIÇO PUBLICO

JMS
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Experiência até 1 ano, 11 meses e 29 dias
Experiência entre 2 anos a 3 anos
Experiência entre 3 anos a 4 anos
Experiência entre 4 anos a 5
Experiência por mais de 5 anos

1 (um) ponto
2 (dois) pontos
3 (três) pontos
4 (quatro) pontos
5 (cinco) pontos.

Pontuação de analise curricular será:
ANALISE CURRICULAR
Graduação
Pós-graduação
Mestrado
Doutorado

PONTUAÇÃO
1 (um) ponto
2 (dois) pontos
3 (três) pontos
4 (quatro) pontos

7.1.1 A experiência profissional para os candidatos de nível fundamental e médio deverá ser devidamente
comprovada através de declaração do respectivo órgão público, especificando o período em que o serviço foi
prestado, devidamente acompanhada por cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social - CTPS,
contracheques, contrato de trabalho devidamente registrado e decreto de nomeação. A apresentação de simples
declaração emitida pelo órgão empregador desacompanhada da prova do vínculo de trabalho (CTPS, holerites,
etc.) não terá validade e não servirá como prova da experiência profissional para efeito de pontuação.
7.2 Serão eliminados os candidatos que obtiverem pontuação inferior a 5 pontos.
7.3 Os candidatos serão convocados em rigorosa ordem de classificação, até o total preenchimento das vagas,
podendo ser convocados candidatos habilitados até o dobro da vaga prevista no presente edital.
7.4 Havendo igualdade de pontos na nota final terá preferência sucessivamente, o candidato que:
I. Tiver maior número de filhos.
II. Tiver a idade mais elevada.
7.5 Após a aplicação dos critérios de desempate estabelecidos no subitem acima, se persistir o empate, será
aplicado pela Secretaria de Administração da Prefeitura Municipal de Barro Preto o sorteio entre os candidatos
empatados.
7.6 Os candidatos em igualdade de classificação serão chamados a comprovar as condições, no prazo que lhes for
fixado.

8.0. COMPROVAÇÃO DE SANIDADE FÍSICA E MENTAL
8.1 A Prefeitura Municipal, através do Órgão Competente, convocará os candidatos por ordem de classificação
final, para comprovação de sanidade e capacidade física e mental, sendo eliminados aqueles que não
apresentarem condições satisfatórias, de acordo com parecer circunstanciado emitido pela Secretaria Municipal
de Saúde que indique a causa da sua reprovação.
9.0 DOS RECURSOS
9.1 O candidato ou seu procurador com outorga para tal fim terá o prazo de 01 (um) dia útil, contados a partir da data da
publicação do Resultado Parcial, para interpor recurso em formulário próprio contra Resultado Parcial.
9.1.1 Nenhum recurso será aceito fora do prazo e das condições acima estipuladas.
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9.1.2. O Resultado Final não será passível de impugnações, já que o candidato terá a possibilidade de recorrer ao Resultado
Parcial.
9.2 O recurso a que se refere o subitem 9.1, dirigido ao Presidente da Comissão Realizadora do Processo Seletivo, deverá ser
isento de taxa e protocolado na Prefeitura Municipal de Barro Preto, no horário de expediente de atendimento ao público e
apresentados em obediência às seguintes especificações:
a) nome completo do candidato, com o número do documento com o qual se inscreveu;
b) Questionamento referente ao resultado parcial;
c) deverá ser protocolado em duas vias, com argumentação lógica,
d) deverá ser assinado pelo candidato ou pelo seu procurador com outorga para tal fim.
9.3 Os recursos intempestivos não serão analisados e os inconsistentes serão indeferidos.
9.4 Não será aceita interposição de recurso:
a) coletivo (apresentado em conjunto com outros candidatos);
b) fora do prazo;
c) fugindo às formalidades exigidas neste Edital.
9.5 A Comissão responderá aos recursos em até 03 (três) dias, podendo a mesma, se necessário, solicitar novo prazo por igual
período.
9.6 A decisão proferida pela Comissão Realizadora do Processo Seletivo tem caráter irrecorrível na esfera administrativa, não
cabendo recursos adicionais.

10.0. DOS REQUISITOS PARA POSSE
10.1 O candidato deverá atender, cumulativamente, no ato da contratação, aos requisitos referenciados no
subitem 4.2 como também:
a) apresentar documentos que forem exigidos pela Prefeitura Municipal de Barro Preto;
b) ser aprovado em inspeção médica a ser realizada pelo serviço médico da Prefeitura Municipal de Barro Preto ou
por meio de convênios. Caso o candidato seja considerado “inapto” para as atividades relacionadas ao cargo para
o qual foi aprovado, por ocasião do exame médico pré-admissional, este não poderá ser admitido. Esta avaliação
terá caráter eliminatório.
10.2 No ato da admissão, todos os requisitos especificados no subitem 4.2 e aqueles que vierem a ser
estabelecidos em função da alínea “a” do subitem 11.1, deverão ser comprovados por meio da apresentação de
seu original, juntamente com fotocópia.
11. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
11.1 O acompanhamento das publicações referentes ao Processo Seletivo é de responsabilidade exclusiva do
candidato.
11.1.2 Não serão prestadas informações relativas aos Resultados Parcial e Final do Processo Seletivo, através de
telefone.
11.2 Os itens deste Edital poderão sofrer eventuais alterações, atualizações ou acréscimos, enquanto não
consumado o Processo Seletivo, fato que será mencionado em Retificação, sob a forma de Edital a ser publicado
no mural da Prefeitura e no Diário Oficial do município do Processo Seletivo.
11.4 O ato de inscrição gera a presunção absoluta de que o candidato conhece o presente Edital e que aceita as
condições do Processo Seletivo, tais como se acham nele estabelecidas.
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11.5 A inexatidão das afirmativas ou irregularidades insanáveis constatadas no decorrer do processo, ainda que
verificadas posteriormente, eliminará o candidato do Processo Seletivo, anulando-se todos os atos decorrentes de
sua inscrição.
11.6 O candidato que recusar a contratação ou deixar de entrar em exercício, ou ainda, que deixar de se
apresentar durante os 30 (trinta) dias subsequentes à convocação, perderá os direitos de sua classificação.
11.7 A aprovação no Processo Seletivo gera, para o candidato, apenas a expectativa de direito à contratação.
11.8 Durante o período de validade do Processo Seletivo, a Municipalidade de Barro Preto reserva-se no direito de
proceder às contratações em número que atenda ao interesse e às necessidades do serviço, de acordo com a
disponibilidade orçamentária e a efetiva existência do cargo vago.
11.9 Havendo desistência de candidatos convocados para a contratação, a Municipalidade de Barro Preto
procederá, durante o prazo de validade do Processo Seletivo, a tantas convocações quantas forem necessárias
para o provimento das vagas oferecidas neste Edital, seguindo rigorosamente a ordem de classificação
estabelecida no Edital de homologação.
11.10 O candidato deverá manter atualizado o seu endereço na Secretaria de Administração de Barro Preto,
enquanto estiver participando do Processo Seletivo, e se aprovado.
11.10.1 Serão de exclusiva responsabilidade do candidato os prejuízos advindos da não atualização de seu
endereço.
11.11 No ato da admissão, os candidatos convocados deverão apresentar os seguintes documentos:
a) 2 (duas) fotos 3x4, coloridas e recentes;
b) certidão de Nascimento, se solteiro, ou de Casamento, se casado;
c) certidão de Nascimento dos dependentes se houver;
d) carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS;
e) carteira de Identidade;
f) certificado de Reservista se for o caso;
g) título de Eleitor e comprovante de votação ou de justificativa da última eleição;
h) CPF – Cadastro de Pessoa Física;
i) PIS/PASEP;
j) comprovante de residência – conta de água, luz ou telefone fixo;
k) comprovação do grau de escolaridade (certificado de conclusão do ensino médio);
l) declaração quanto ao exercício ou não de outro cargo, emprego ou função pública, conforme previsão do artigo
37, inciso XVI, da Constituição Federal;
m) atestado de Saúde Ocupacional (ASO);
n) declaração, sob as penas da Lei, de que não tem contra si sentença penal condenatória transitada em julgado.
11.11.1 Os documentos requeridos nas letras “b”, “c”, “e”, “f”, “g”, “h”, “j” e “k” deverão ser apresentados por
cópia.
11.12 Para obtenção do Atestado de Saúde Ocupacional de que trata a letra “m” do subitem 11.11, o candidato
aprovado e convocado deverá se submeter a exame médico, de caráter eliminatório, a ser realizado por Junta
Médica credenciada pela Municipalidade de Barro Preto, que constará de avaliação clínica e exames
complementares.
11.12.1 O candidato aprovado e convocado para assumir o cargo, devera ser submetido ao exame admissional a
ser realizado por Medico do Município.
11.13 Todos os atos pertinentes a este Processo Seletivo, serão divulgados através da Internet no site oficial da
Prefeitura Municipal de Barro Preto: www.barropreto.ba.io.org.br.
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11.14 Não será feita nenhuma comunicação aos candidatos através de outro meio que não sejam os avisos
afixados no mural da Prefeitura Municipal de Barro Preto- BA, meios de comunicação oficial do município e no site
Oficial do Município.
11.15 É de responsabilidade do Candidato verificar seus dados bem como a verificação do local de realização da
sua entrevista que será afixada no mural da sede da Municipalidade de Barro Preto e no site Oficial do Município
responsável pela elaboração do Processo Seletivo.
11.16 O não comparecimento do Candidato no local de realização das entrevistas na data e horário marcado, não
será motivo de recurso ou de realização de uma segunda chamada.
11.17 Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão deste Processo Seletivo, ouvida a Procuradoria Jurídica da
Prefeitura Municipal de Barro Preto - Bahia.
Prefeitura Municipal de Barro Preto- Bahia, 24 de Janeiro de 2019.

ANA PAULA SILVA SIMÕES SANTOS
Prefeita

ANEXO I
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do Período de inscrição**
Processo Seletivo
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Convocação dos Candidatos
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do para
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Processo Seletivo
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www.barropreto.ba.io.org.br
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DATA*
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29/01/2019

À partir do dia
31/01/2019, das 8:00
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