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Editais

EDITAL DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 01/2022

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO
UNIFICADO PARA CONTRATAÇÃO
POR TEMPO DETERMINADO E SOB
REGIME
ESPECIAL DE DIREITO
ADMINISTRATIVO.

O MUNICÍPIO DE LENÇÓIS, ESTADO DA BAHIA, através de sua Secretaria de Meio Ambiente,
no uso de suas atribuições legais torna pública a realização de Processo Seletivo Simplificado Unificado
visando à contratação temporária de excepcional interesse público de profissionais para desempenhar
atividades temporárias nas funções de Biólogo e Engenheiro Ambiental , no âmbito da Secretária
supracitada deste Município de Lençóis, por tempo determinado, em Regime Especial de Direito
Administrativo – REDA, nos termos do artigo 37, IX, da Constituição Federal, das Leis Municipais nº
655/2006, 686/2007, 942/2021 e 972/2022, bem como as demais legislações pertinentes, mediante as
normas contidas no presente Edital.
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES:
O Processo Seletivo Simplificado Unificado regido por este Edital, pelos diplomas legais e
regulamentares, seus anexos e posteriores retificações, caso existam, visa ao preenchimento de vagas e
cadastro de reserva, para o desempenho de atividades temporárias nas funções de Biólogo e Engenheiro
Ambiental.
O Processo Seletivo Simplificado Unificado será regido por este Edital e suas possíveis modificações.
A inscrição do candidato implicará a concordância plena e integral com os termos deste Edital.
O certame será executado sob a responsabilidade da Comissão do Processo Seletivo Simplificado
Unificado, designada através da Portaria 138/2022, de 01 de junho de 2022.
Todos os horários definidos neste Edital, em seus anexos e em comunicados oficiais têm como referência
o horário oficial de Brasília – DF.
DO PROCESSO DE SELEÇÃO:
A seleção dos candidatos para o desempenho das atividades temporárias, será constituída por uma única
etapa, por meio de uma prova objetiva de caráter eliminatório e classificatório.
Os candidatos que não forem aprovados dentro do número de vagas figurarão no cadastro de reserva e
poderão ser convocados de acordo com a necessidade da Administração, obedecendo–se a ordem de
classificação do cadastro de reserva.
O Cadastro de Reserva é o conjunto de candidatos aprovados que tenham obtido classificação além do
número de vagas oferecidas no processo seletivo e se justifica no poder discricionário da Administração
Pública.

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: NZAXRTKWRUZENJVDQ0YWMJ
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Quinta-feira
7 de Julho de 2022
3 - Ano XVI - Nº 4229

Lençóis

O candidato que não for aprovado no número de vagas e nem classificado no cadastro de reserva será
ELIMINADO do processo seletivo.
Será eliminado o candidato que obtiver nota inferior a 50% (cinquenta por cento) da prova.
O prazo de validade do processo seletivo é de 02 (dois) anos, contados a partir da data da publicação da
Homologação do resultado final no Diário Oficial do Município, podendo ou não, ser prorrogado uma
única vez por período de 01 (hum) ano.
Ocorrendo a necessidade de preenchimento de novas vagas, no prazo de validade da seleção, poderão ser
convocados os candidatos classificados, respeitando-se a ordem de classificação.
Na aplicação das provas, não serão permitidas nenhum tipo de consulta.
Os resultados e as convocações serão divulgados no Diário Oficial do Município.
O acompanhamento do edital da seleção, avisos e comunicados referentes a esse processo seletivo é de
responsabilidade exclusiva do candidato.
As vagas, habilitação, carga horária e remuneração encontram-se no Anexo III deste Edital.
A seleção para as contratações de que trata este Edital ocorrerá através de Prova Objetiva, de Língua
Portuguesa, História do Município de Lençóis-Ba e de Conhecimentos Específicos, com 30 (trinta)
questões e avaliação onde cada questão equivale a 1,0 (um) ponto de caráter eliminatório e classificatório.
As provas serão realizadas na cidade de Lençóis – BA, em local a ser designado previamente.
DA INSCRIÇÃO
As inscrições serão realizadas entre os dias 11/07/2022 a 18/07/2022, nos dias úteis, das 8h30min às
12h00min e das 14h30min às 17h00min na Secretaria de Meio Ambiente localizada na Rua Urbano
Duarte, 73, Centro, Lençóis Bahia: para os cargos de Biólogo e Engenheiro Ambiental.
O candidato deverá comparecer e obedecer aos seguintes procedimentos:
Preencher o Requerimento de Inscrição, conforme modelo do Anexo IV.
Poderão se inscrever no Processo Seletivo Simplificado Unificado quaisquer interessados que preencham
os requisitos legais:
Ser brasileiro;
Maior de 18 anos;
Estar em dia com as obrigações civis e militares;
Escolaridade compatível com a função, conforme disposto no Anexo I.
Salvo as exceções previstas na Constituição Federal, é vedada a acumulação remunerada de cargos ou
funções públicas com as atividades previstas neste processo seletivo simplificado.
A inscrição do candidato implicará ciência dos requisitos exigidos para a vaga e tácita aceitação das
normas e condições estabelecidas neste Edital de Seleção, em relação às quais não poderá alegar
desconhecimento.
A documentação a ser apresentada para a inscrição deverá ser feita em cópia, acompanhada dos
documentos originais; sendo estes últimos apenas para conferência e devolução.
Será realizada apenas uma inscrição por CPF, prevalecendo, em caso de duplicidade, apenas a última
efetuada.
O deferimento da inscrição, apenas ocorrerá após a conclusão do prazo e análise da Comissão Competente.
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À pessoa portadora de necessidades especiais (PNE), será assegurada a participação neste, Processo
Seletivo Simplificado Unificado, desde que devidamente comprovada a deficiência atribuída ao
candidato, através de Atestado Médico descrevendo o CID de sua deficiência; devendo ainda as
atribuições para as atividades a serem desenvolvidas, serem compatíveis com a necessidade especial,
exigindo-se que, no caso, o candidato declare na ficha de inscrição tal condição; podendo ainda, caso
necessário, ser requisitado pela Comissão do Processo Seletivo Simplificado Unificado; a convocação
deste inscrito, para avaliação da equipe médica indicada pelo Município.
Às pessoas portadoras de necessidades especiais serão assegurados 5% (cinco por cento) das vagas
declaradas; sendo desprezada a fração resultante do cálculo do percentual.
As informações prestadas no requerimento de inscrição são de inteira responsabilidade do candidato,
sendo excluído da seleção o candidato que preencher o requerimento com dados incorretos ou
incompletos, bem como com dados falsos, ainda que constatadas posteriormente, acarretando a nulidade
da inscrição e todas as suas decorrências, sem prejuízo das demais medidas de ordem administrativa, cível
e/ou penal.
Para efetivar a inscrição, é imprescindível que o candidato apresente os seguintes documentos:
Cópia do CPF ou comprovante de situação cadastral;
Cópia de documento de identificação com foto (RG, Carteira Nacional de Habilitação ou documento de
identificação profissional);
Comprovante de quitação do serviço militar (para candidatos do sexo masculino);
Certidão de quitação com a Justiça Eleitoral;
Cópia do Certificado de Conclusão devidamente registrado, fornecido por instituição de ensino superior
reconhecida pelo Ministério da Educação e registro no respectivo órgão;
Certificado de Conclusão do curso do ensino superior se necessário para preenchimento da vaga.
Certidão de Antecedentes Criminais a ser expedida pelo Tribunal de Justiça do Estado da Bahia.
Certidão negativa do Conselho de Classe ou órgão profissional competente;
A Comissão responsável pelo Processo Seletivo Simplificado Unificado divulgará a relação das inscrições
deferidas.
DA PROVA OBJETIVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS, LINGUA PORTUGUESA E
HISTÓRIA DO MUNICÍPIO DE LENÇÓIS –BA.
A prova objetiva terá caráter eliminatório e classificatório para todas as categorias.
A prova objetiva será composta de questões de múltipla escolha, sendo que cada questão conterá 4 (quatro)
alternativas com uma única alternativa a assinalar, constituída conforme segue:

Para as funções com exigência de Nível Superior (Biólogo e Engenheiro Ambiental)
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Disciplina
Língua Portuguesa
História do Município de Lençóis
Conhecimentos Específicos
TOTAL

Total de
Questões
10
10
10
30

Total
Pontos
10
10
10
30

Cada questão valerá 1,0 (um) ponto.
Os conteúdos referentes à prova objetiva são os constantes do Anexo II.
Será eliminado o candidato que obtiver nota inferior a 50% (cinquenta por cento) da prova.
Será usado como critério de desempate, sucessivamente: maior tempo de experiência funcional na
atividade do cargo, para o qual concorre; maior longevidade na formação profissional, para o cargo ao
qual concorre; em caso de permanência de empate em igualdade de condições entre os candidatos, será
atribuído como critério de desempate o candidato mais velho.
DA APLICAÇÃO DA PROVA
A aplicação da prova objetiva está prevista para o dia 07/08/2022, iniciando às 8h00min e terminando às
11h00min; a ser realizada na cidade de Lençóis, em local a ser determinado pela Comissão Processante
e, divulgado através de publicação no Diário Oficial do Município.
A divulgação dos locais de prova e horário serão disponibilizados através do Diário Oficial do Município
até o dia 29/07/2022, podendo haver alteração através de publicação no Diário Oficial do Município.
Os candidatos deverão comparecer aos locais de prova 30 minutos antes do horário marcado, munidos de
caneta esferográfica de tinta azul ou preta fabricada em material transparente e documento de identificação
oficial e original com foto, em condições que permitam, com clareza, a identificação do candidato e, ainda,
comprovante do requerimento de inscrição.
Não serão computadas questões não respondidas, questões que contenham mais de uma resposta (mesmo
que uma delas esteja correta) ou questões com emendas ou rasuras, ainda que legíveis.
O candidato deverá assinalar uma única resposta da questão objetiva.
Os portões serão fechados às 07h30min devendo o candidato estar na sala às 07h55min iniciando-se a
prova as 08h00min.
Em hipótese alguma será realizada segunda chamada da prova ou será aplicada em local diverso do
estabelecido no Diário Oficial do Município de Lençóis Bahia.
Durante o período da prova não será permitida a realização de consultas a quaisquer materiais, inclusive
eletrônicos (que deverão ser entregues ao fiscal ao adentrar a sala de realização de provas), nem mesmo
permitida a comunicação entre os candidatos, sob pena de eliminação.
O candidato deverá preencher a prova seguindo as instruções constantes do Caderno de Questões, bem
como observando as orientações expedidas pelos fiscais no momento da prova.
A prova terá duração máxima de 03 (três) horas, e somente após decorrido 30 (trinta) minutos de seu
início poderá o candidato ausentar-se definitivamente da sala de provas, mediante entrega do caderno de
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questões e folha de resposta devidamente assinados.
O candidato somente poderá levar o caderno de questões caso finalize a prova após o transcurso de 02
(duas) horas.
O gabarito com o resultado será divulgado no diário oficial em até 48 (quarenta e oito) horas da realização
da prova.
DO RESULTADO:
O resultado preliminar da prova objetiva, será divulgado no Diário Oficial do Município, em ordem
classificatória, no prazo de até 15 (quinze) dias após a data da prova objetiva.
O resultado definitivo deste processo seletivo será divulgado no Diário Oficial do Município, em ordem
classificatória, no prazo de até 5 (cinco) dias úteis após o finalizar o prazo de recurso administrativo do
resultado preliminar. Estarão aprovados, considerando o número de vagas, os candidatos que obtiverem o
maior número de acertos na soma geral dos pontos.
É assegurado o direito de interposição de recurso contra o resultado preliminar, no prazo de até 2 (dois)
dias úteis, a contar do primeiro dia útil da divulgação do resultado no Diário Oficial do Município. A
petição deverá ser fundamentada e apresentada presencialmente na Secretaria Municipal de Meio
Ambiente, na Rua Urbano Duarte, 73, Centro. no horário das 08h00min às 12h00min.
Serão contratados os candidatos de acordo com a classificação final e o respectivo número de vagas.
Os demais candidatos classificados irão compor cadastro de reserva para eventual necessidade do
município.
DA CONVOCAÇÃO E CONTRATAÇÃO
Os candidatos selecionados serão convocados na forma deste Edital, através de publicação no Diário
Oficial do Município de acordo com o quadro de vagas e a necessidade do serviço, observando-se a ordem
de classificação durante o período de validade deste Processo Seletivo, por meio de Aviso de Convocação
publicado no Diário Oficial do Município.
O candidato que não atender a convocação em 02 (dois) dias úteis será considerado desistente do Processo
Seletivo Simplificado Unificado.
São condições para a contratação:
Ter sido aprovado e classificado no Processo Seletivo Simplificado Unificado;
Apresentar documentação completa, conforme estabelecido neste Edital, além da relação a ser divulgada
por ocasião da convocação;
Comprovar o atendimento às exigências específicas da regulamentação profissional;
Apresentar comprovante de residência atualizado.
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Todas as comunicações, registros, aditamentos, convocações, alterações de conteúdo e cronograma do

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: NZAXRTKWRUZENJVDQ0YWMJ
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Quinta-feira
7 de Julho de 2022
7 - Ano XVI - Nº 4229

Lençóis

processo seletivo serão realizados através do Diário Oficial do Município, presumindo-se o conhecimento
dos interessados.
O recurso contra o indeferimento de inscrição deverá no prazo de 02 (dois) dias úteis por escrito e em
petição fundamentada.
Os prazos para apresentação de recursos referentes ao resultado preliminar das provas são de 02 (dois)
dias úteis, devendo ser apresentado por escrito e em petição fundamentada.
Os candidatos convocados devem obedecer às exigências do edital de convocação, comprovação da
condição de pessoa portadora de necessidades especiais, além dos documentos pessoais.
O contrato será regido pelo Regime Especial de Direito Administrativo, de acordo com o Regime Jurídico
dos Servidores Municipais (Lei 655/2006), Lei Municipal 803/2013, Lei Municipal 897/2018, Lei
Municipal 972/2022 e artigo 37, IX, da Constituição Federal.
A classificação e aprovação do candidato não implica em investidura na função.
O exercício de cada função será nos termos da Lei Municipal 686/07, Lei Municipal 897/2018, Lei
Municipal 655/06 e da Lei Municipal 972/2022.
O contratado poderá, presente interesse público e assegurado o direito do contraditório e ampla defesa,
sofrer desligamento da função.
O contrato terá validade de 02 anos, podendo ser ou não, prorrogado por período sequencial de 01 (hum)
ano.
As vagas deste edital são para preenchimento de necessidade no município, conforme a discricionariedade
desta administração, prevalecendo o interesse público e necessidade da administração.
Dúvidas e esclarecimentos serão obtidos junto na Secretaria Municipal de Meio Ambiente do Município
de Lençóis-Ba, Rua Urbano Duarte,73 Centro Lençóis Bahia.
Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Competente.
Faz parte do presente edital:
Anexo I – Descrição das Funções;
Anexo II – Conteúdo Programático;
Anexo III –Tabela de vagas, habilitação, carga horária e remuneração;
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Anexo IV – Ficha de Inscrição;
Anexo V – Cronograma; e
Anexo VI – Normas e rotinas de prevenção e controle da disseminação do Coronavírus (COVID19).

Lençóis, Bahia, 7 de julho de 2022.

Comissão Organizadora do Processo Seletivo Simplificado Unificado 01/2022
Portaria Municipal nº 138/2022

Raimundo Baracho Filho
Secretário Municipal de Meio Ambiente
Decreto n.º 086/2021
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ANEXO I – DESCRIÇÃO DA FUNÇÃO

NÍVEL SUPERIOR
CARGO: BIÓLOGO
DESCRIÇÃO: Implantar medidas e ações que diminuam os impactos ambientais da atividade humana
sobre a natureza.
ATIVIDADES: Atividade restauração ambiental; desenvolvimento de estudos e projetos voltados à
preservação do Meio Ambiente de Lençóis-Ba; emissão e acompanhamento de processos administrativo
e licenciamento ambiental e de interesse municipal ao Meio Ambiente de Lençóis-Ba; fiscalização de
atividades de interesse municipal do Meio Ambiente do município de Lençóis-Ba.
REQUISITOS Nível Superior na área e registro no conselho de classe competente.

CARGO: ENGENHEIRO AMBIENTAL
DESCRIÇÃO: Instituição de Políticas Públicas e estratégias visando a preservação do Meio Ambiente.
ATIVIDADES: Instituição de Políticas Públicas e estratégias visando a preservação do Meio Ambiente;
emissão de Pareceres e acompanhamento de processos administrativos de licenciamento ambiental e de
interesse municipal ao Meio Ambiente de Lençóis-Ba; fiscalização de atividades municipal do Meio
Ambiente do município de Lençóis-Ba.

REQUISITOS Nível Superior na área e registro no conselho de classe competente.
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ANEXO II - CONTEÚDO PROGRAMATICO

NÍVEL SUPERIOR
LÍNGUA PORTUGUESA
Português: - Questões que possibilitem avaliar a capacidade de Interpretação de texto, conhecimento da
norma culta na modalidade escrita do idioma e aplicação da Ortografia oficial; Acentuação gráfica;
Pontuação; Classes gramaticais; Concordância verbal e nominal; Pronomes: emprego e colocação e
Regência nominal e verbal.
HISTÓRIA DO MUNICÍPIO DE LENÇÓIS BAHIA

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS:
BIÓLOGO
Sistema Nacional de Vigilância Epidemiológica. Doenças de notificação compulsória no Estado de São
Paulo. Imunologia: conceitos gerais; técnicas imunológicas de diagnóstico. Biologia Molecular: conceitos
gerais; técnicas moleculares de diagnóstico. Microbiologia: características gerais do agente e
epidemiologia da raiva, dengue, leptospirose, Criptococose, Histoplasmose, Dermatofitoses.
Leishmaniose, Toxoplasmose, Doença de Chagas, Criptosporidiose, Dirofilariose, Toxocaríase e
Teníase/Cisticercose. Esterilização, desinfecção e biossegurança: conceitos gerais; métodos físicos e
químicos de esterilização e desinfecção. Fauna Sinantrópica: hábitos, comportamento, ciclo biológico e
manejo integrado de baratas (Periplaneta americana, Blatella germanica), culicídeos (Aedes aegypti,
Aedes albopictus, Culex quinquefasciatus), aranhas e escorpiões de importância médica, carrapatos de
importância médica, abelhas (Apis mellifera), roedores urbanos, quirópteros de áreas urbanas. Ciclo da
água, Ciclo do Carbono, Ciclo do Nitrogênio. ECOLOGIA: Ecologia de ecossistemas aquáticos e
terrestres. Ecologia e dinâmica de populações. Dinâmica da Comunidade: Sucessão ecológica. Dinâmica
populacional: densidade populacional, potencial biótico e resistência do meio, fatores que regulam o
crescimento populacional. ZOOLOGIA: Taxonomia, sistemática, evolução, morfologia, comportamento
e fisiologia de invertebrados e vertebrados. BOTÂNICA: Anatomia, morfologia, sistemática e fisiologia
vegetal de plantas vasculares; Lei 802/2013 Código de Meio Ambiente do município de Lençóis/Ba; Lei
Municipal 972/2022; Lei Federal 9795/1999; Lei Federal 12651/2012; Lei Federal 9985/2000 e Resolução
CONAMA Nº357/2005.
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CONHECIMENTOS ESPECIFICOS:

ENGENHEIRO AMBIENTAL
Planejamento ambiental. Avaliação de Impacto Ambiental. Monitoramento Ambiental. Indicadores
Ambientais e de Desenvolvimento Sustentável. Política e Gestão Ambiental. Instrumentos da política
ambiental. Licenciamento Ambiental. Sistemas de Gestão Ambiental. Saneamento Ambiental. Controle
da Poluição Ambiental. Legislação Federal, Estadual e Municipal. Legislação: Lei de Crimes Ambientais,
Lei n° 9.605, de 12 de fevereiro de 1998; Código Florestal, Lei Federal n.º 6.938 de 1981 (Política
Nacional de Meio Ambiente e suas alterações); Lei Federal n.º 9.433 de 1997 (Política Nacional de
Recursos Hídricos e suas alterações); Lei nº 12.305/10, que institui a Política Nacional de Resíduos
Sólidos (PNRS),Lei Federal n.º 9.605 de 1998 e Decreto regulamentador (Lei de Crimes Ambientais e
suas alterações); Lei Federal n.º 9.795 de 1999 (Política Nacional de Educação Ambiental e suas
alterações); Resoluções CONAMA n.º 1 de 1986; 237 de 1997, 302 e 303 de 2002 e 369 de 2006 e suas
alterações; Conhecimentos de normas e procedimentos de legislação básica da área de atuação e das
ferramentas de controle e avaliação que subsidiam o planejamento e desenvolvimento do município,
Legislações ambientais -Política Nacional de Recursos Hídricos. Política Nacional do Meio Ambiente.
Lei da Mata Atlântica. Cerrado. Agricultura Extensiva e degradação ambiental. Novo Código Florestal.
Sanções penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente. Sistema
Nacional de Unidades de Conservação da Natureza. Legislações ambientais -Política Nacional de
Recursos Hídricos. Política Nacional do Meio Ambiente. Lei da Mata Atlântica. Novo Código Florestal.
Sanções penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente. Sistema
Nacional de Unidades de Conservação da Natureza. Qualidade e Eficiência no serviço Público, Lei
802/2013 Código de Meio Ambiente do município de Lençóis, Lei Municipal nº972/2022 Altera os
anexos da Lei nº686/2007- Plano de Cargos e Vencimentos dos Servidores da Prefeitura Municipal de
Lençóis/Ba, para criar cargos de natureza efetiva e dá outras providências; Lei Federal 12651/2012; Lei
Federal 9985/2000 e Resolução CONAMA Nº357/2005.
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ANEXO III - TABELA DE VAGAS, HABILITAÇÃO, CARGA HORÁRIA E REMUNERAÇÃO.

Lotação
Secretaria Municipal do Meio
Ambiente
Secretaria Municipal de Meio
Ambiente

Cargo

Quantidade

Carga Horária
Semanal

Vencimento

Biólogo

1 + CR

20 horas

R$ 2.332,80

Engenheiro
Ambiental

1 + CR

20 horas

R$ 2.607,98

,

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: NZAXRTKWRUZENJVDQ0YWMJ
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Quinta-feira
7 de Julho de 2022
13 - Ano XVI - Nº 4229

Lençóis

ANEXO IV - FICHA DE REQUERIMENTO INSCRIÇÃO
Uso da
Nº INSCRIÇÃO
Adm.
Função / Órgão Interessado
Nome
RG
CPF
END.
TEL.
PNE

Data
MAT.
____/_____/2022
inscrição
SERVIDO R

Órgão/UF
Data de Nascimento

Expedição
Est. Civil

EMAIL:
(

)SIM

( )NÃO

Descrição.
OBSERVAÇÃO

DECLARO QUE ATENDO A TODAS AS EXIGÊNCIAS CONTIDAS NO EDITAL, DAS QUAIS
TIVE TOTAL CONHECIMENTO, ESTANDO DE ACORDO COM AS SUAS
REGULAMENTAÇÕES, BEM COMO ESTOU CIENTE DE QUE, ACASO CONSTATADA
QUAISQUER IRREGULARIDADES EM MINHA INSCRIÇÃO, COMO IRREGULARIDADE OU
INSUFICIÊNCIA NAS INFORMAÇÕES OU DOCUMENTAÇÕES A SEREM APRESENTADAS,
AINDA QUE POSTERIORMENTE, IMPLICARÁ NA MINHA EXCLUSÃO DO PROCESSO
SELETIVO, ANULANDO TODOS OS ATOS DECORRENTES DE MINHA INSCRIÇÃO, SEM
PREJUÍZO DAS MEDIDAS ADMINISTRATIVAS, CIVIS E/OU CRIMINAIS.
A INSCRIÇÃO SERÁ DEFERIDA APÓS A QUITAÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO OU
APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INSUFICIÊNCIA, CONFORME
EDITAL.
Data:
Assinatura:

Lençóis - BA em _______ de ______________________ de 2022.

COMPROVANTE DE REQUERIMENTO INSCRIÇÃO PROCESSO SELETIVO 2022
INSCRIÇÃO
DATA: _____/_____/2022 Função
NOME
Carimbo/
Servidor
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ANEXO V - CRONOGRAMA
O cronograma poderá ser alterado pela Administração através de publicação no diário oficial do município,
sendo as datas indicadas apenas como previstas. Ficam incorporadas ao cronograma as datas e prazos recursais
indicados no edital.
Inscrições-

11/07/2022 a 18/07/2022

Divulgação de inscrições deferidas-

Até 20/07/2022

Prazo para Recurso da Inscrição-

Dias 21 e 22/07/2022

Divulgação do resultado dos Recursos da Inscrição

Dias 25 e 26/07/2022

Divulgação do Local de Realização de Provas

Dia 29/07/2022

Realização das Provas-

Dia 07/08/2022

Divulgação do Gabarito-

Até o dia 09/08/2022

Divulgação resultado da prova-

Em até 15 (quinze) dias da realização das provas.

Recurso das Provas-

Em até 2 (dois) dias, a contar pelo primeiro dia
útil da divulgação do resultado das provas

Divulgação do Resultado de Recurso e do Resultado Final Até o dia 17/08/2022.
Homologação-

Dia 19/08/2022

Convocação dos Aprovados para entrega de documentos e
posse. -

A partir de 22/08/2022
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ANEXO VI
NORMAS E ROTINAS DE PREVENÇÃO E CONTROLE DA DISSEMINAÇÃO
DO CORONAVÍRUS (COVID-19)

O presente Anexo contém as normas e as rotinas que deverão ser observadas e seguidas à risca por todas
as pessoas envolvidas na realização do Processo Seletivo Simplificado Unificado, incluindo aplicadores
das provas, fiscais, equipe da limpeza, candidatos, acompanhantes das lactantes, bem como, a equipe
de apoio presente durante a realização do Processo Seletivo Simplificado Unificado, com o objetivo de
se evitar a disseminação e proliferação do Coronavírus (COVID-19). O candidato deve ler sobre os
protocolos de segurança previstos para o processo seletivo e, além disso, sugere-se que o candidato
evite retirar a máscara, o fazendo somente quando estritamente necessário.
O protocolo de segurança do concurso estabelece que:
a) Todas as pessoas envolvidas para a realização deste Processo Seletivo Simplificado Unificado,
deverão utilizar máscaras de proteção, cobrindo a boca e o nariz, durante todo tempo que
permanecerem dentro dos prédios e instalações onde se realizarão as provas;
a.1) Durante toda aplicação de prova o candidato deverá permanecer com a máscara sobre
o rosto, cobrindo nariz e boca. Somente será permitida a retirada da máscara quando o
candidato necessitar ingerir algum tipo de líquido e/ou alimento, desde que o faça de
maneira segura, a fim de contribuir para que se evite o risco de contágio dos demais
candidatos e pessoal envolvido.
a.2) É recomendado aos candidatos que levem garrafa de água potável para consumo
próprio, uma vez que não será permitido a utilização de bebedouros e/ou de quaisquer
outros dispositivos de uso coletivo.
b) O candidato deverá portar sua própria caneta, lápis e borracha, sendo vedado o empréstimo
destes itens. A assinatura da lista de presença também será feita com a própria caneta de cada
candidato.
c) Todas as pessoas envolvidas na realização deste Processo Seletivo Simplificado Unificado,
serão submetidas à medição de temperatura corporal, sendo certo que, todas aquelas que
estiverem com temperatura corporal igual e/ou superior a 38,5° C (trinta e oito virgula cinco
graus célsius), serão proibidas de permanecer no local, bem como, realizar as provas evitandose, assim, eventuais prejuízos à coletividade;
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d) Todos os candidatos e acompanhantes das lactantes, antes de ingressarem nos locais onde
serão realizadas as provas, deverão passar álcool em gel nas mãos, cujo fornecimento e
aplicação será feita pela equipe de apoio do Processo Seletivo Simplificado Unificado, no ato
de ingresso no recinto das provas;
e) Todos os candidatos e acompanhantes das lactantes deverão respeitar o espaçamento mínimo
adotado pelos órgãos de saúde municipal, durante o tempo em que permanecerem nas
dependências e instalações dos prédios onde serão realizadas as provas do Concurso,
evitando-se, assim, a aglomeração de pessoas. O distanciamento social também deverá ser
respeitado pelos candidatos quando da abertura dos portões e na saída.
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