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PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SOURE / BAHIA

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO

EDITAL DE ABERTURA Nº 01/2019

O PREFEITO MUNICIPAL DE NOVA SOURE – ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições, e tendo em vista o disposto
no art. 37 da Constituição Federal, na Lei Orgânica Municipal, nas Leis Municipais nº 384/210, nº 385/210, 517/2019 e nas
demais leis que regem a espécie, em cumprimento às normas estabelecidas pelo Tribunal de Contas dos Municípios –
TCM, bem como as normas contidas neste Edital, TORNA PÚBLICO que estarão abertas as inscrições do PROCESSO
SELETIVO SIMPLIFICADO DE PROVAS E TÍTULOS do quadro temporário da Prefeitura Municipal de Nova Soure, Estado da
Bahia, além das que surgirem durante o prazo de validade do certame.

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

1.1. O PROCESSO SELETIVO a que se refere o presente Edital será executado pela SEPROD – Serviço de Processamento
de Dados, vencedora da Tomada de Preço Edital Nº 01/2019, sediada na Rua Marechal Bittencourt, 397, CEP
48010-410, Alagoinhas - Bahia, site www.seprod.com.br e correio eletrônico sac@seprod.com.br.

1.2. A seleção destina-se ao provimento de vagas substitutas dos servidores do Quadro Efetivo da Prefeitura Municipal
de Nova Soure, de acordo com o Anexo II cuja validade será de 02 (dois) anos, contatos a partir da data da
homologação, podendo ser prorrogável pelo mesmo período, a critério da administração municipal.

1.3. A duração do contrato será de 02 (dois) anos, podendo renovar pelo mesmo período.

2. DAS INSCRIÇÕES

2.1. Será admitida a inscrição via Internet no endereço eletrônico http://www.seprod.com.br, solicitada no período de
18 de setembro a 02 de outubro de 2019, podendo ser realizadas até às 23:59 hs do último dia previsto para o
término das inscrições, observado o horário oficial de Brasília/DF.

2.2. O candidato deverá preencher o formulário de inscrição, ler e aceitar o conteúdo do Edital e transmitir os dados
pela Internet. Deverá ainda imprimir o boleto para o pagamento da taxa de inscrição.

2.3. O pagamento da taxa de inscrição deverá ser efetuado até o dia 04 de outubro de 2019, em toda a rede bancária.
2.4. Todos os boletos gerados na página para o pagamento da taxa de inscrição contêm os dígitos 10499.49827 06000

no início da linha digitável do código de barras. Portanto, é recomendável que o examinando se certifique de que o
computador que está utilizando para a inscrição encontra-se livre de quaisquer vírus ou malwares, tendo em vista
a possibilidade de existência de mecanismos mal-intencionados que adulteram o código de barras do boleto de
pagamento, ocasionando a não quitação do boleto junto à SEPROD.

2.5. A SEPROD e a Prefeitura Municipal de Nova Soure não se responsabilizarão pela solicitação de inscrição via
Internet não recebida por motivos de ordem técnica dos computadores, falhas de comunicação,
congestionamento das linhas de comunicação, bem como outros fatores de ordem técnica que impossibilitem a
transferência de dados.

2.6. A partir do dia 11 de outubro de 2019 o candidato deverá conferir, no endereço eletrônico www.seprod.com.br,
se os dados da inscrição efetuada via Internet foram confirmados. Em caso negativo, o candidato deverá entrar em
contato no prazo de 48hs para recursos-novasoure@seprod.com.br.

2.7. O candidato que necessitar de atendimento especial para a realização das provas deverá preencher o
requerimento ANEXO IV disponível no site da SEPROD e envia-lo através do e-mail sac@seprod.com.br, até o
último dia de inscrição.

2.8. A taxa de inscrição está classificada de acordo com cargo pleiteado, segundo os valores específicos no quadro
abaixo:

ESCOLARIDADE TAXA DE INSCRIÇÃO

NÍVEL SUPERIOR R$ 71,00

2.9. Efetuada a Inscrição, não serão aceitos pedidos para qualquer alteração na ficha de Inscrição, bem como não
haverá devolução da importância paga a título de ressarcimento das despesas com materiais e serviços.

2.10. O ato de inscrição gera presunção absoluta de que o candidato conhece as instruções e de que aceita as condições
do processo seletivo, estabelecidas na legislação e neste Edital.

2.11. O comprovante de inscrição ou o comprovante de pagamento da taxa de inscrição deverá ser mantido em poder
do candidato para eventuais recursos.
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DA SOLICITAÇÃO DE ISENÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO

2.12. Não haverá isenção total ou parcial da taxa de inscrição, exceto para os candidatos que declararem e
comprovarem hipossuficiência de recursos financeiros para pagamento da referida taxa, nos termos do Decreto
Federal nº. 6.593, de 02 de outubro de 2008;

2.13. Fará jus à isenção de pagamento da taxa de inscrição o candidato economicamente hipossuficiente que estiver
inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal – CadÚnico e for membro de família de
baixa renda, assim compreendida aquela que possua renda per capita de até meio salário mínimo ou aquela que
possua renda familiar mensal de até 03 (três) salários mínimos, nos termos do Decreto Federal nº. 6.135, de 26 de
junho de 2007;

2.14. O candidato que requerer a isenção deverá informar, no ato da inscrição, seus dados pessoais em conformidade
com os que foram originalmente informados ao órgão de Assistência Social de seu Município responsável pelo
cadastramento de famílias no CadÚnico, mesmo que atualmente estes estejam divergentes ou que tenham sido
alterados nos últimos 45 (quarenta e cinco) dias, em virtude do decurso de tempo para atualização do banco de
dados do CadÚnico a nível nacional;

2.15. A isenção tratada no subitem 2.13 deste Edital poderá ser solicitada somente nos dias 18 e 19 de setembro de
2019, no posto presencial localizado na Secretaria de Educação, a rua Natuba, s/nº, Centro, Nova Soure-BA , no
horário das 08h00min às 12h00min e das 14h00min às 17h00min, para apenas um cargo, devendo o candidato,
obrigatoriamente, indicar o seu Número de Identificação Social - NIS, atribuído pelo CadÚnico, bem como declarar-
se membro de família de baixa renda e apresentar os seguintes documentos:

 Número do NIS;

 Xerox de identidade;

 Xerox do Comprovante de residência;

 Xerox do Comprovante de renda da família;

 Xerox da Certidão de nascimento do(s) filho(s) (se tiver).
2.16. A SEPROD consultará o órgão gestor do CadÚnico, a fim de verificar a veracidade das informações prestadas pelo

candidato que requerer a isenção na condição de hipossuficiente. As informações prestadas no Requerimento de
Isenção da Taxa de Inscrição, bem como os documentos encaminhados, serão de inteira responsabilidade do
candidato, podendo responder este, a qualquer momento, por crime contra a fé pública, o que acarretará na sua
eliminação do Processo Seletivo e demitido da função;

2.17. A declaração falsa sujeitará o candidato às sanções previstas em lei, aplicando-se, ainda, o disposto no parágrafo
único do artigo 10 do Decreto Federal nº. 83.936, de 06 de setembro de 1979;

2.18. O simples preenchimento dos dados necessários para a solicitação da isenção de taxa de inscrição, durante a
inscrição, não garante ao interessado a isenção de pagamento da taxa de inscrição, a qual estará sujeita à análise e
deferimento da solicitação por parte da SEPROD e da Comissão Organizadora do Processo Seletivo, conforme o
caso;

2.19. Não serão aceitos, após a realização do pedido, acréscimos ou alterações das informações prestadas;
2.20. Não será deferida solicitação de isenção de pagamento de taxa de inscrição via correio ou via fax;
2.21. O não cumprimento de uma das etapas fixadas, a falta ou a inconformidade de alguma informação ou a solicitação

apresentada fora do período fixado implicará a eliminação automática do processo de isenção;
2.22. O resultado da análise dos pedidos de isenção de taxa de inscrição será divulgado na data estabelecida no

cronograma constante no anexo III deste Edital, pelos meios de divulgação informados no item 3;
2.23. O candidato cujo requerimento de isenção de pagamento da taxa de inscrição for indeferido poderá interpor

recurso de acordo com o item 9, mediante requerimento dirigido à SEPROD via correio eletrônico (recursos-
novasoure@seprod.com.br);

2.24. O candidato que tiver a solicitação de isenção da taxa de inscrição indeferida poderá acessar o site
www.seprod.com.br, até a data final do período das inscrições, realizar uma nova Inscrição, gerar o boleto
bancário e efetuar o pagamento até o seu vencimento para participar do certame. A inscrição só será confirmada
após a quitação do boleto bancário;

2.25. O interessado que não tiver seu requerimento de isenção deferido e que não realizar uma nova inscrição na forma
e no prazo estabelecido neste Edital estará automaticamente excluído do certame;

2.26. As informações prestadas no requerimento de inscrição serão de inteira responsabilidade do candidato, dispondo
a SEPROD do direito de excluir do Processo Seletivo aquele que não preencher o requerimento de forma completa,
correta e/ou que fornecer dados comprovadamente inverídicos.

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS PARA PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS:

2.27. Fica reservado o percentual de 5% (cinco por cento) do total de vagas por função existentes no Anexo II deste
Edital para os candidatos com deficiência física em função compatível com a sua aptidão;

2.28. Para concorrer a uma das vagas reservadas para pessoa com deficiência física, o candidato deverá:
a) no ato da inscrição, declarar-se com deficiência;
b) encaminhar Formulário para candidatos à reserva de vagas para pessoas com deficiência ANEXO VI (disponível

no site www.seprod.com.br), com cópia simples do Cadastro de Pessoa Física (CPF) e laudo médico (original
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ou cópia autenticada em cartório), emitido nos últimos doze meses, atestando a espécie e o grau ou nível da
deficiência, com expressa referência ao código correspondente da Classificação Internacional de Doenças
(CID-10), bem como à provável causa da deficiência, encaminhando via SEDEX até o dia 20 de setembro de
2019, para a Central de Atendimento da SEPROD, situada à Rua Marechal Bittencourt, 397, Centro –
Alagoinhas Bahia, CEP: 48.010-410.

2.29. Caso a aplicação do percentual de que trata o subitem 2.27 resulte em número fracionado, este deverá ser
elevado até o primeiro número inteiro subsequente, se a parte fracionária for igual ou maior que 0,5 (cinco
décimos) e, para o número inteiro imediatamente anterior se a parte fracionária for inferior a 0,5 (cinco décimos);

2.30. Os candidatos com deficiência física concorrerão em igualdade de condições com os demais candidatos, caso o
número de vagas seja inferior a um (1);

2.31. Às pessoas com deficiência física que pretenderem fazer uso das prerrogativas que lhes são facultadas no Inciso
VIII do Art. 37 da Constituição Federal e Decreto 3.298/99, alterado pelo Decreto Nº. 5.296/2004 é assegurado o
direito de inscrição no presente Processo Seletivo Simplificado desde que as deficiências de que são portadoras
sejam compatíveis com as atribuições objeto do cargo em provimento;

2.32. Consideram-se pessoas com deficiência física aquelas que se enquadrarem nas categorias discriminadas pelo
artigo 4° do Decreto Federal nº 3.298/99, alterado pelo Decreto Federal 5.296 de 2 de dezembro de 2004.

2.33. As pessoas com deficiência física, resguardadas as condições previstas no Decreto 3.298/99, particularmente o seu
art. 40, participarão do processo seletivo em igualdade de condições com os demais candidatos, no que se refere
ao conteúdo das provas, avaliação e critérios de aprovação, ao horário e ao local de aplicação das provas e à nota
mínima exigida para todos os demais candidatos;

2.34. Não havendo candidatos aprovados para as vagas reservadas a pessoas com deficiência física, estas serão
preenchidas pelos demais candidatos classificados, com estrita observância da ordem classificatória.

3. DA DIVULGAÇÃO

3.1. A divulgação oficial das etapas referentes ao presente Processo Seletivo Simplificado dar-se-á na forma de Avisos
e Extratos de Editais, através dos seguintes meios: a) No quadro de publicações e avisos da Prefeitura Municipal
e/ou publicação em Diário Oficial do Município de Nova Soure; b) No site www.seprod.com.br de caráter
meramente informativo.

4. DAS FASES DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO

4.1. A seleção para as vagas de que trata este Edital compreenderá exame para aferir conhecimentos e habilidades,
mediante aplicação de prova objetiva para todos os cargos, de caráter classificatório e eliminatório, e prova de
títulos, cuja nota será somada à da prova objetiva.

4.2. Todos os candidatos serão submetidos a uma Prova Objetiva de Conhecimentos que será de acordo com o cargo e
constará de questões objetivas de múltipla escolha, com 5 (cinco) alternativas (A, B, C, D e E) para resposta, sendo
adotada, para fins de correção, uma única resposta correta por questão.

4.3. Cada Prova Objetiva valerá de 0 (zero) a 100 (cem) pontos, de caráter eliminatório e classificatório. Serão
divididos os 100 (cem) pontos pelo número de questões que compõe a prova escrita, sendo que cada questão
terá o peso de acordo com o item 06 deste Edital, considerando-se classificados os candidatos que obtiverem, no
mínimo, 50 (cinquenta) pontos de acertos do total da prova, não havendo possibilidade de aproximação de notas.

5. DA REALIZAÇÃO DAS PROVAS OBJETIVAS

5.1. É de responsabilidade exclusiva do candidato a identificação correta da data, local e horário de realização das
provas.

5.2. O candidato somente fará a prova se munido de documento de identificação oficial com foto, não sendo aceitos
documentos digitais, fotocópias mesmo que autenticadas, documentos ilegíveis, não-identificáveis e/ou
danificados ou quaisquer outros documentos sem validade legal ou sem foto, como certidões de nascimento, CPF,
títulos eleitorais, carteiras de estudante, carteiras funcionais sem valor de identidade nem documentos ilegíveis,
sob pena de não poder fazer as provas e ser automaticamente eliminado do Processo Seletivo.

5.3. Documentos aceitos para comprovação de identidade, sempre em vias originais:

 RG

 CNH

 Passaporte

 Carteira de Trabalho

5.4. As eventuais alterações dos locais de realização das provas serão devidamente informadas por ocasião da
convocação para a realização das provas.
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5.5. Caso o candidato esteja impossibilitado de apresentar no dia da realização das provas o documento de
comprovação de identidade mencionado no item 5.3, por motivo de perda, roubo ou furto, deverá ser
apresentado documento que ateste o registro da ocorrência em órgão policial, expedido há, no máximo, 30
(trinta) dias, ocasião em que será submetido à identificação especial, compreendendo coleta de dados, de
assinaturas, fotos e de impressão digital em formulário próprio.

5.6. A identificação especial será exigida, também, ao candidato cujo documento de identificação apresente dúvidas
relativas à fisionomia ou à assinatura do portador.

5.7. O candidato deverá comparecer ao local designado para a realização das provas com antecedência mínima de 01
(uma) hora do horário fixado para o seu início, munido de caneta esferográfica de tinta azul ou preta e
documento oficial de comprovação de identificação original, conforme item 5.3. Não será permitida a entrada de
candidatos, sob qualquer pretexto, após o fechamento dos portões.

5.8. O tempo de duração da prova será de 04 (quatro) horas.
5.9. O candidato que porventura sentir-se mal durante a realização da sua prova, poderá interrompê-la até que se

restabeleça no próprio local de realização das provas. Caso o candidato não se restabeleça para terminar sua
prova dentro do horário estabelecido, estará eliminado do Processo Seletivo.

5.10. Após resolver todas as questões da prova, o candidato deverá marcar suas respostas, com caneta esferográfica de
tinta azul ou preta, no Cartão de Respostas, onde será de sua inteira responsabilidade o seu correto
preenchimento. Os prejuízos advindos das marcações feitas incorretamente no Cartão de Respostas serão de
inteira responsabilidade do candidato. São consideradas marcações incorretas: dupla marcação, marcação
rasurada, marcação emendada, campos de marcação não preenchidos integralmente, marcação ultrapassando o
campo determinado e marcação que não seja feita com caneta esferográfica de tinta preta ou azul.

5.11. Os fiscais da sala e os coordenadores dos locais de prova não estarão autorizados a fazer retificações de qualquer
natureza nas instruções ou no enunciado das questões da prova.

5.12. No dia de realização da prova, não será permitida a comunicação entre os candidatos, tampouco entrar ou
permanecer com armas, aparelhos eletrônicos ligados e outros (bip, telefone celular, walkman, agenda eletrônica,
notebook, palmtop, receptor, gravador, mp3, relógios digitais, relógios analógicos, bonés, óculos escuro, etc.).
Caso o candidato leve algum aparelho eletrônico, este deverá permanecer desligado. Caso algum aparelho
eletrônico vibre ou toque emitindo algum som o candidato será eliminado do concurso. Não será permitido o
acesso ao banheiro com alguns desses equipamentos, mesmo que desligado. O descumprimento da presente
instrução implicará a eliminação do candidato, caracterizando-se como tentativa de fraude.

5.13. É de responsabilidade do candidato entregar o Cartão-Resposta ao fiscal antes de sair da sala de provas, para a
devida conferência. Caso não seja devolvido, o candidato estará sumariamente eliminado do Processo Seletivo,
no qual estiver participando, sem direito a recurso ou reclamação posteriormente.

5.14. Por razões de segurança, não será permitida a saída da sala antes do prazo estabelecido de 01 (uma) hora, a
contar a partir do início da prova. A SEPROD permitirá também que os candidatos levem os seus próprios
exemplares dos Cadernos de Questões depois de decorridas 02 (duas) horas do início da aplicação das provas.

5.15. Os dois últimos candidatos que ficarem na sala de aplicação das provas só poderão sair juntos, após assinarem
como testemunhas a ata de aplicação.

5.16. Durante a realização da prova, o candidato que necessitar ir ao banheiro deve solicitar o fiscal da sala para
acompanha-lo, sendo que após o candidato sair com o caderno de prova, o mesmo não poderá utilizar os
banheiros.

5.17. Após o término das provas, o candidato deverá deixar imediatamente as dependências do local de prova, sendo
terminantemente proibido qualquer contato com candidatos que ainda não terminaram as provas.

5.18. A correção da prova será realizada por sistema eletrônico de processamento de dados, considerados para esse
efeito, exclusivamente, as respostas transferidas para o Cartão-Resposta.

5.19. As pessoas com deficiência física, lactantes ou hospitalizados, serão asseguradas provas e/ou locais especiais, a
depender das necessidades específicas de acordo com a prévia solicitação no ato da inscrição, cabendo à
coordenação do processo seletivo o cumprimento das demais condições do Edital.

6. DOS PESOS DAS QUESTÕES

ESCOLARIDADE DISCIPLINA QUESTÕES PESO

Ensino Superior Completo
Cargos 01 a 09
32 Questões

Português 16 2,5

Conhecimentos Específicos 16 3,75

7. DA PROVA DE TÍTULOS

7.1. A prova de títulos, de caráter classificatório, será realizada para todos os cargos e somente serão avaliados os
títulos dos candidatos considerados aprovados na prova objetiva.
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7.2. Os candidatos deverão preencher o Formulário para entrega de Títulos (ANEXO VII) disponível no site
www.seprod.com.br e entregá-los no dia estabelecido no cronograma.

7.3. Os títulos de especialização, mestrado ou doutorado devem ser compatíveis ao cargo a que concorrem,
comprovado mediante Certificado ou Diploma de Conclusão de Curso, expedido por instituição oficial e
reconhecido pelo MEC. Os documentos deverão ser apresentados por meio de cópias autenticadas em cartório
competente.

7.4. A prova de títulos será avaliada na escala de 0,00 (zero) a 09,00 (nove) pontos, de acordo com a tabela abaixo
deste Edital.

TÍTULO
Pontos
Títulos

Máximo de
Títulos

Máximo de
pontos

Certificado de curso de especialização, em nível de pós-
graduação, com carga horária mínima de 360 horas, na área
específica que concorre.

0,5 por
certificado

4 2,0

Diploma, devidamente registrado, de Mestrado, relacionado
a área específica que concorre.

3 por
diploma

1 3,0

Diploma, devidamente registrado, de Doutorado, relacionado
a área específica que concorre.

4 por
diploma

1 4,0

7.5. O certificado e/ou declaração de conclusão de pós-graduação (especialização, mestrado ou doutorado) deverá
estar acompanhados do respectivo histórico escolar, conforme Resolução CNE nº 01, de 03 de abril de 2001,
alterado pela Resolução CNE nº 01, de 08 de junho de 2007.

7.6. Comprovada, em qualquer tempo, irregularidade ou ilegalidade na obtenção dos documentos apresentados, o
candidato terá anulada a respectiva pontuação atribuída, sem prejuízo das cominações legais cabíveis.

7.7. Os diplomas de conclusão de cursos expedidos por instituições estrangeiras somente serão considerados se
devidamente revalidados por instituição competente, na forma da legislação vigente.

7.8. Os diplomas de pós-graduação em nível de especialização deverão conter a carga horária cursada.
7.9. As cópias, declarações e documentos apresentados não serão devolvidos em hipótese alguma.
7.10. Não haverá segunda chamada para entrega de documentos pertinentes à prova de títulos.
7.11. Quanto ao resultado da prova de títulos, será aceito recurso no prazo de 02 (dois) dias úteis, contados da data de

publicação.

8. DA DESCLASSIFICAÇÃO DOS CANDIDATOS

Será desclassificado o candidato que:
8.1. Não estiver presente na sala de provas no horário determinado para o início das mesmas.
8.2. Apresentar Laudo Médico falso ou incompatível com a deficiência alegada, quando a Perícia Médica entender que

a deficiência atestada for incompatível com o desempenho das atribuições do cargo público.
8.3. Usar ou tentar usar meios fraudulentos e/ou ilegais para a sua realização.
8.4. Comunicar-se com outros candidatos durante a realização da prova.
8.5. Ausentar-se da sala, a qualquer tempo sem o acompanhamento do fiscal.
8.6. Iniciadas as provas, retirar-se da sala antes de decorridos 60 (sessenta) minutos.
8.7. Tiver procedimento inadequado ou descortês para com os executores, seus auxiliares, autoridades presentes e/ou

candidatos.
8.8. Perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos, incorrendo em comportamento indevido.
8.9. Fizer, em qualquer documento, declaração falsa ou inexata e for responsável por falsa identificação pessoal.
8.10. Que for encontrado portando aparelho celular em qualquer momento ou lugar enquanto estiver realizando as

provas. Que tiver o aparelho celular vibrando ou emitindo qualquer som.
8.11. Não preencher qualquer um dos requisitos previstos no presente Edital para investidura no cargo;
8.12. Obtiver nota inferior a 50 (cinquenta) pontos na prova aplicada;
8.13. Não assinar o cartão resposta.

9. DOS RECURSOS

9.1. Para todas as etapas do Processo Seletivo fica estabelecido o prazo de 48 horas para interposição de recurso a ser
protocolado através do seguinte e-mail: recursos-novasoure@seprod.com.br.

9.2. O recurso somente será examinado quando a decisão recorrida decorrer de erro material ou de omissão
objetivamente constatada, sendo aplicável, inclusive, como único fundamento no questionamento de resposta
considerada correta pela banca examinadora, com indicação do nome do Processo Seletivo, nome do candidato,
número de inscrição, cargo que está concorrendo e assinatura, conforme modelo no site www.seprod.com.br.
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9.3. O recurso deverá ser apresentado em folhas separadas para questões/itens diferentes e possuir argumentação
lógica e consistente.

9.4. Acatado recurso, quanto ao Gabarito, o(s) ponto(s) relativo(s) à(s) questão(ões) eventualmente anulada(s)
será(ão) atribuído(s) à todos os candidatos à mesma função que se fizerem presentes.

9.5. Em nenhuma hipótese serão aceitos pedidos de revisão de recursos ou recurso de gabarito oficial definitivo ou
contra resultado final definitivo nas demais fases.

9.6. A eliminação do candidato em razão de não comparecimento à prova ou a sua expulsão da sala de prova em
razão de comportamento indevido, não poderá ser objeto de recurso.

10. DO JULGAMENTO E DO PROVIMENTO

10.1. Serão considerados passíveis de convocação os aprovados no processo seletivo que tenham sido classificados em
ordem decrescente e correspondente ao número das vagas existentes;

10.2. Na hipótese de igualdade de pontos, para fins de classificação, desempatar-se-á obedecendo a ordem dos
seguintes critérios:

 Candidato de idade mais elevada dentre aqueles que tenham idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos
(Parágrafo Único do Art. 27 da Lei Federal N° 10.741 de 01/10/2003)

 Obtiver maior pontuação nas questões de conhecimentos específicos (se houver);

 Obtiver maior pontuação nas questões de língua portuguesa (se houver);

 Tiver idade mais elevada, até o último dia de inscrição neste Processo Seletivo, dentre aqueles que tenham idade
inferior a 60 (sessenta) anos;

 Sorteio Público realizado pela Comissão Organizadora do Processo Seletivo, com a presença dos candidatos
empatados, após devidamente notificados para tal;

10.3. A aprovação no Processo Seletivo não cria direito à nomeação imediata, mas essa, quando ocorrer, obedecerá
rigorosamente à ordem de classificação dos candidatos de acordo com a necessidade da Prefeitura Municipal;

10.4. Os candidatos convocados deverão satisfazer todos os requisitos exigidos no Edital de Convocação, no prazo
assinalado, sob pena de preclusão do seu direito de nomeação e posse no cargo público em que foi classificado;

10.5. O candidato ao cargo público objeto desse Processo Seletivo, aprovado e convocado, que não comparecer
apresentando toda a documentação necessária à posse, ou ainda, não requerer expressamente o seu
deslocamento para o final da relação dos classificados, perderá o direito à sua classificação.

11. DOS REQUISITOS PARA ASSUMIR O CARGO

11.1. O candidato aprovado no Processo Seletivo de que trata este Edital só poderá ser contratado se atendidas as
seguintes exigências:
a) Ser brasileiro nato ou naturalizado, ou português amparado pelo Estatuto de Igualdade entre brasileiros e

portugueses, com reconhecimento de gozo de direitos políticos, nos termos do Artigo 12, § 1º da Constituição
Federal;

b) Ter idade mínima de 18 (dezoito) anos completos na data da admissão;
c) Ter aptidão física e mental para o exercício das atribuições do cargo avaliado por médico especializado

designado pela comissão do processo seletivo;
11.2. Na primeira fase de convocação, o candidato deverá apresentar no prazo de 5 (cinco) dias úteis a partir da data de

publicação do Edital de Convocação, os seguintes documentos:
a) Cópia autenticada do RG, CPF, Título de Eleitor e comprovante de votação na última eleição, se à época já

possuía 18 (dezoito) anos.
b) Certificado de Reservista ou de Dispensa de Incorporação, em caso de candidato do sexo masculino.
c) Documentação comprobatória da escolaridade mínima exigida, consoante o disposto no Anexo II deste Edital,

sendo:
i. Diploma no caso de conclusão de Curso Superior na área de inscrição do candidato, devidamente

reconhecido pelo Ministério da Educação/MEC, e ser devidamente registrado em conselho de classe
específico, se houver;

d) Declaração de antecedentes criminais.
e) Certidão negativa municipal.
f) Preencher e comprovar todos os requisitos básicos deste Edital para assumir a vaga.
g) Apresentar outros documentos e declarações que se fizerem necessários, à época da contratação, de acordo

com o Edital de Convocação do candidato.
11.3. Na segunda fase de convocação, aos candidatos que apresentarem dentro do prazo os documentos do item

anterior, será estabelecida uma segunda data para o candidato apresentar:
a) Exame médico pré-admissional ou exame médico específico (pessoa com deficiência física) a ser realizado pelo

órgão de saúde ou médicos do trabalho indicados pela Prefeitura Municipal, que terá decisão terminativa,
após análise dos exames, a serem realizados pelo candidato convocado.
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b) Considerado apto para o desempenho do cargo, o candidato será contratado e deverá começar a trabalhar
imediatamente.

c) O candidato que por qualquer motivo não apresentar a documentação e exames exigidos, perderá
automaticamente o direito de ser contratado.

12. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

12.1. O resultado final do processo seletivo, depois de decididos todos os recursos interpostos, será homologado pelo
Prefeito Municipal, e publicado nos meios informados no item 3 deste Edital, em duas listas, por funções, em
ordem classificatória, com pontuação: uma lista contendo a classificação de todos os candidatos, inclusive a de
pessoas com deficiência e outra somente com a classificação dos candidatos com deficiência.

12.2. Os itens deste Edital poderão sofrer eventuais alterações, atualizações ou acréscimos, enquanto não consumada a
providência do evento que lhes disser respeito, circunstância que será devidamente publicada.

12.3. No ato da inscrição não serão solicitados comprovantes das exigências contidas neste Edital, no entanto, o
candidato que não comprovar quaisquer dos requisitos solicitados, na data e local que vierem a ser determinados
pela Prefeitura Municipal de Nova Soure, importará insubsistência da inscrição, nulidade de aprovação ou
classificação e perdas dos direitos decorrentes, e que implicará automaticamente na eliminação do candidato do
Processo Seletivo.

12.4. Decairá do direito de impugnar os termos deste Edital do Processo Seletivo, perante a Prefeitura Municipal de
Nova Soure, o candidato que não o fizer até a data do encerramento das inscrições.

12.5. A inexatidão das declarações, as irregularidades de documentos ou as de outra natureza, ocorridas no decorrer
do Processo Seletivo, mesmo que só verificada posteriormente, eliminará o candidato, anulando todos os efeitos
decorrentes de sua inscrição.

12.6. A Prefeitura Municipal convocará os candidatos aprovados em número estritamente necessário ao atendimento
de suas necessidades, não havendo, portanto, obrigatoriedade de preenchimento imediato de todas as vagas.

12.7. As localidades e os respectivos turnos de trabalho serão definidos pela Secretaria Municipal de Educação.
12.8. A Prefeitura Municipal não se responsabilizará por transporte, alimentação e hospedagem dos candidatos

aprovados e contratados em cargos logrados nos distritos do município.
12.9. A homologação pública será o único documento comprobatório de classificação do candidato neste processo

seletivo.
12.10. Todos os casos omissos ou duvidosos que não tenham sido expressamente previstos no presente Edital e na Lei

Orgânica do Município, serão resolvidos pela Comissão Organizadora do Processo Seletivo Simplificado
constituído pela Prefeitura Municipal de Nova Soure, através da Portaria Municipal N° 10/2019, de 07 de Maio de
2019.

12.11. A Prefeitura Municipal de Nova Soure e a SEPROD se eximem das despesas com viagens e hospedagens dos
candidatos em quaisquer das fases do Processo Seletivo Simplificado, assim como não reembolsará as mesmas
em qualquer hipótese.

12.12. A homologação do Processo Seletivo Simplificado poderá ser efetuada por função, individualmente, ou pelo
conjunto de funções constantes do presente Edital a critério do Municipio de Nova Soure.

12.13. O cronograma no final deste Edital poderá por iniciativa da Comissão, ser antecipado ou prorrogado, devendo
para tanto, ser dada a devida publicidade na forma do item 3 deste Edital.

12.14. Não será fornecido ao candidato qualquer documento comprobatório de classificação no Processo seletivo,
valendo, para esse fim, a homologação publicada no Diário Oficial do Município.

12.15. A íntegra deste Edital encontra-se fixada nos locais de costumes de publicação dos atos oficiais da Prefeitura.

Nova Soure-BA, 17 de setembro de 2019.

Prefeito do Município de Nova Soure/BA
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ANEXO I – DOS CARGOS E DO CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

NÍVEL SUPERIOR
PORTUGUÊS: Compreensão de textos escritos de diferentes gêneros textuais. A função do "que" e do "se". Paródia e
paráfrase. Texto literário e não-literário. Relação entre sentido e contexto: polissemia/conotação e denotação. Tipologias
textuais: narração, dissertação e descrição. Linguagem e comunicação: linguagem verbal e não-verbal/língua escrita e
língua oral/variação linguística. Funções da Linguagem. Figuras de Linguagem. Ortografia - dificuldades da língua (a fim,
afim/ a par, ao par/acerca, a cerca/ ao invés, em vez, dentre outras). Emprego dos sinais de pontuação no texto.
Acentuação gráfica. Emprego da crase. Significação dos elementos mórficos das palavras (sufixo, prefixo e radical).
Aspectos morfossintáticos (função do: substantivo, adjetivo, pronome, verbo/período simples: termos associados ao
nome e ao verbo). Sintaxe de colocação dos pronomes oblíquos átonos (ênclise, mesóclise e próclise). O processo de
coordenação e subordinação (emprego dos conectivos). Sintaxe de concordância: nominal e verbal. Sintaxe de regência:
nominal e verbal. Elementos da textualidade: coesão, coerência, clareza, precisão/armadilhas do texto (ambiguidade e
redundância). Semântica e Estilística.

CARGO 01: PROFESSOR LICENCIATURA PLENA - LÍNGUA PORTUGUESA

Conteúdo Programático: PORTUGUÊS E CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: I - Gramática: 1. Fonética - Vogais e Consoantes
(Classificação); 2. Divisão de Silábica; 3. Ortografia; 4. Acentuação Gráfica; 5. Emprego do Hífen; 6. Estrutura e Formação
das Palavras; 7. Classe das Palavras – Emprego e Flexão; 8. Categorias Gramaticais Invariáveis – Classificação e Emprego;
9. Sintaxe: 9.1. Frase, Oração e Período; 9.2. Termos da Oração; 9.3. Coordenação e Subordinação das Orações; 10.
Concordância Nominal e Verbal; 11. Regência Nominal e Verbal; 12. Emprego da Crase; 13. Emprego do “Que” e do “Se”;
14. Pontuação; 15. Figuras e Vícios de Linguagem. II – LITERATURA: 1. Figura de Estilo. 2. Gêneros Literários. 3. Escolas
Literárias Brasileiras – Classificação, Periodicidade e Características. 4. Produção Literária Contemporânea. III –
Interpretação de Texto. Educação na Constituição Federal; Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional Nº 9.394/96;
Estatuto da Criança e do Adolescente - Lei Nº 8.069/1990; PNE - Plano Nacional de Educação - Aprovado pela Lei nº
13.005/2014. BNCC.

CARGO 02: PROFESSOR LICENCIATURA PLENA - MATEMÁTICA

Conteúdo Programático: PORTUGUÊS E CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: 1. Conjuntos numéricos (operações e
problemas). 2. Sistema e operações com números decimais. 3. Sistema de medidas e transformação de medidas. 4.
Expressões numéricas (com todas as operações).5. Percentagem. 6. Regra de três simples e composta. 7. Juros simples. 8.
Problemas com números naturais e fracionários. 9. Sistemas de equação. 10. Equações do 1º e do 2º grau (resoluções e
problemas). 11. Funções do 1º e 2º grau. 12. Geometria plana (teoria de tales, Pitágoras, triângulos, quadriláteros,
circunferências, áreas). 13. Relações métricas num triângulo. 14. Trigonometria. Educação na Constituição Federal; Lei de
Diretrizes e Bases da Educação Nacional Nº 9.394/96; Estatuto da Criança e do Adolescente - Lei Nº 8.069/1990; PNE -
Plano Nacional de Educação - Aprovado pela Lei nº 13.005/2014. BNCC.

CARGO 03: PROFESSOR LICENCIATURA PLENA – LÍGUA INGLESA

Conteúdo Programático: PORTUGUÊS E CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Princípios metodológicos do Ensino da língua
Inglesa. Leitura e interpretação de textos autênticos da língua inglesa tais como: jornalísticos e literários; Estrutura e
Formação de Palavras: processos de derivação e composição de vocábulos; Antônimos, sinônimos, falsos cognatos;
Aspectos morfo-sináticos; Substantivos (caso, número, gênero, concordância); Pronomes (classificação, uso,
concordância); Adjetivos (classificação, concordância, posição, flexão); Advérbios (classificação, uso, posição na sentença);
Conjunções (classificação, uso); Verbos (modo, aspecto, tempos, vozes); Preposições (uso, classificação, combinações
nominais e verbais); Discurso direto e indireto; Sintaxe da sentença simples e complexa. Educação na Constituição
Federal; Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional Nº 9.394/96; Estatuto da Criança e do Adolescente - Lei Nº
8.069/1990; PNE - Plano Nacional de Educação - Aprovado pela Lei nº 13.005/2014. BNCC.

CARGO 04: PROFESSOR LICENCIATURA PLENA - ARTES

Conteúdo Programático: PORTUGUÊS E CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: A Arte no currículo escolar. História do ensino
de Arte: tendências. Conteúdos, métodos e procedimentos escolares. Programa de curso. Fundamentos estéticos e
artísticos. Noções de Teoria de Arte. A História da Arte no Brasil. Relação ensino / escola / legislação. Tendências
Pedagógicas da Arte na Educação. Metodologias e concepções do ensino de Arte. Tendências Pedagógicas da Arte na
Educação. Metodologias do ensino de Arte. História da arte universal. Artes visuais. Teatro e Poesia. Dança. Música.
Diálogo da arte brasileira com a arte internacional - Museus, teatros, espaços expositivos. Pluralidade cultural: códigos
estéticos e artísticos de diferentes culturas. Interculturalidade: a questão da diversidade cultural no ensino de arte.
Contribuições da Arte na formação do ser humano. Objetivos gerais no ensino de arte nas diversas linguagens:
conteúdos; produção; apreciação. Dimensões sociais. 24. Avaliação em Arte/Educação. Parâmetros Curriculares Nacionais
para ensino de Artes (todas as séries). Orientações Educacionais Complementares aos Parâmetros Curriculares Nacionais
(PCN+) relacionados a Artes. Orientações diversas do Ministério da Educação para ensino de Artes (todas as séries).
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Educação na Constituição Federal; Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional Nº 9.394/96; Estatuto da Criança e do
Adolescente - Lei Nº 8.069/1990; PNE - Plano Nacional de Educação - Aprovado pela Lei nº 13.005/2014. BNCC.

CARGO 05: PROFESSOR LICENCIATURA PLENA - HISTÓRIA

Conteúdo Programático: PORTUGUÊS E CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Pré-história; Antiguidade Clássica; O período
Medieval; Capitalismo: a Era Moderna e a Era Contemporânea; Globalização; Guerras Mundiais; Revoluções e Crises de
âmbito mundial; Colonização da América; Passagens da Antiguidade para o Feudalismo; Expansão Europeia do século XV;
Formação do Mundo Contemporâneo; Brasil - Colônia - Império – República. História Geral do Estado da Bahia.
Parâmetros Curriculares Nacionais para ensino de História (todas as séries). Educação na Constituição Federal; Lei de
Diretrizes e Bases da Educação Nacional Nº 9.394/96; Estatuto da Criança e do Adolescente - Lei Nº 8.069/1990; PNE -
Plano Nacional de Educação - Aprovado pela Lei nº 13.005/2014. BNCC.

CARGO 06: PROFESSOR LICENCIATURA PLENA - GEOGRAFIA

Conteúdo Programático: PORTUGUÊS E CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: A evolução do pensamento geográfico e os
novos paradigmas de ciência; O espaço natural, espaço geográfico e o espaço modificado pelo homem. O universo. Terra
e suas características. As fontes e a evolução da concepção da natureza do homem e da economia na geografia: Os
impactos da economia mundial sobre o meio ambiente e suas relações com a sociedade; Abordagem dos conceitos da
geografia de paisagem, espaço, sociedade, região, território; Geopolítica da globalização: organismos internacionais,
comércio internacional e desigualdades; O espaço e sua representação; Alfabetização e linguagem cartográfica; A
cartografia nos diversos níveis de ensino; Orientação, localização e representação da terra; A divisão política,
administrativa e o planejamento do território brasileiro; A divisão do espaço brasileiro segundo o IBGE; As regiões
geoeconômicas brasileiras; Principais características econômicas e sociais das mesorregiões e microrregiões da Bahia; a
diversidade sociocultural de BA; Conceitos demográficos fundamentais; Crescimento populacional; Teorias demográficas
e desenvolvimento socioeconômico; Distribuição geográfica da população; Estrutura da população; Migrações
populacionais; O processo de industrialização e a urbanização brasileira e as consequências ambientais; Relação cidade e
campo; A geografia agrária e as transformações territoriais no campo brasileiro; Agricultura e meio ambiente; Brasil,
território e nação: A produção do espaço geográfico brasileiro, o Brasil e a nova ordem mundial e o Brasil no contexto
regional; Organizações e blocos econômicos; Conflitos, problemas e propostas do mundo atual; Quadro natural (relevo
vegetação, clima, solos e hidrografia) numa perspectiva global, nacional e regional; clima e aquecimento global;
Conservação, preservação e degradação ambiental no Brasil; Políticas públicas e gestão ambiental no Brasil.
Representações e práticas sociais em educação ambiental; Espaço e turismo no ensino da geografia. Parâmetros
Curriculares Nacionais para ensino de Geografia (todas as séries). Educação na Constituição Federal; Lei de Diretrizes e
Bases da Educação Nacional Nº 9.394/96; Estatuto da Criança e do Adolescente - Lei Nº 8.069/1990; PNE - Plano Nacional
de Educação - Aprovado pela Lei nº 13.005/2014. BNCC.

CARGO 07: PROFESSOR LICENCIATURA PLENA - CIÊNCIAS

Conteúdo Programático: PORTUGUÊS E CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Diversidade de vida: A vida nos ecossistemas
brasileiros, critérios de classificação dos seres vivos, classificação em cinco reinos e caracterização geral dos filos quantos
às funções vitais e representantes mais característicos, cadeias e teias alimentares, impactos ambientais e extinção de
espécie. Diversidade de materiais, materiais e suas propriedades, reações químicas: ocorrência, identificação e
representação, elementos químicos, misturas, combinações, métodos de separação de misturas, estados físicos da
matéria, mudanças de estado, o ar e suas propriedades e composição. Conservação e manejo dos solos: solos - formação,
fertilidade e conservação, técnicas de conservação dos solos. Decomposição de materiais: ação de micro organismos na
produção de alimentos, ação dos micro organismos na ciclagem da matéria. Qualidade de água e de vida: disponibilidade
e tratamento de água, doenças de veiculação hídrica. Energia nos ambientes: transformações e transferências de energia,
obtenção de energia pelos seres vivos. Evolução dos seres vivos: fósseis como evidências da evolução, a seleção natural,
adaptações reprodutivas dos seres vivos. A dinâmica do corpo humano: sistemas do corpo humano e suas interações,
funções de nutrição no corpo humano, doenças infecciosas e parasitárias, saúde preventiva. Sexualidade: reprodução
humana, características e ação hormonal, métodos contraceptivos, doenças sexualmente transmissíveis, mudanças na
adolescência. Interações com os estímulos do ambiente: sistema sensorial. Drogas e sistema nervoso. Universo: astros,
sistema solar, o sol como fonte de energia (luz e calor), movimentos da terra e da lua e suas consequências. Fundamentos
da física: força, movimento retilíneo uniforme, gravidade, máquina simples, espelhos planos e curvos, eletricidade,
magnetismo. Parâmetros Curriculares Nacionais Para o Ensino Fundamental de Ciências. O ensino de Ciências e a
Diversidade Cultural. Questões éticas, culturais e cidadãs envolvidas na ciência e em seu ensino. A Educação Científica e
sua importância na formação do cidadão. Tendências do Ensino de Ciências: currículos, metodologias e orientações
didáticas das atividades experimentais. Metodologia investigativa. Perspectivas do Ensino de Ciências no mundo
contemporâneo: biodiversidade, aplicações tecnológicas das ciências, bioética e multiculturalismo. O processo de ensino
aprendizagem por ciclos, a construção dos conceitos científicos e a avaliação escolar. Educação na Constituição Federal;
Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional Nº 9.394/96; Estatuto da Criança e do Adolescente - Lei Nº 8.069/1990;
PNE - Plano Nacional de Educação - Aprovado pela Lei nº 13.005/2014. BNCC.
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CARGO 08: PROFESSOR LICENCIATURA PLENA – EDUCAÇÃO FÍSICA

Conteúdo Programático: PORTUGUÊS E CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: 1. Educação Física frente à LDB 9.394/96: 1.1.
Lei 10.793/03. 2. Parâmetros Curriculares Nacionais para ensino de Educação Física (todas as séries). 3. Educação Física na
Área de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias. 4. Educação Física como componente curricular na Educação Básica. 4.1.
Função social. 4.2. Objetivos; 4.3. Características; 4.4. Conteúdos. 5. Educação Física e suas Abordagens: intenção,
fundamentos, objetos de estudo e função na educação física escolar; 6. Planejamento e Avaliação em Educação Física
Escolar. 7. Esporte Escolar: O processo de Ensino Aprendizagem-Treinamento Esportivo no contexto escolar. Primeiros
Socorros em Educação Física; Jogos cooperativos x Jogos competitivos. Educação na Constituição Federal; Lei de Diretrizes
e Bases da Educação Nacional Nº 9.394/96; Estatuto da Criança e do Adolescente - Lei Nº 8.069/1990; PNE - Plano
Nacional de Educação - Aprovado pela Lei nº 13.005/2014. BNCC.

CARGO 09: PROFESSOR - PEDAGOGIA

Conteúdo Programático: PORTUGUÊS E CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Educação na Constituição Federal; Lei de
Diretrizes e Bases da Educação Nacional Nº 9.394/96; Estatuto da Criança e do Adolescente - Lei Nº 8.069/1990; Função
Social e Política da Escola; Avaliação: concepções e funções; O Papel de Gestão Democrática da Escola; Construção e
Função do Projeto Político Pedagógico; Prática Educativa Interdisciplinar; Jogos e Brincadeiras no Processo de Ensino e
Aprendizagem; Função do Planejamento: uma ação coletiva; Diretrizes Funcionais e Legais da Educação Inclusiva; Relação
família-escola comunidade no processo de aprendizagem do sujeito; Construção e Prática do Currículo Escolar;
Referencial Curricular Nacional para Educação Infantil. Metodologia da pesquisa pedagógica; Metodologias de ensino;
Psicologia da aprendizagem e do desenvolvimento; Educação comparada; PNE - Plano Nacional de Educação - Aprovado
pela Lei nº 13.005/2014. BNCC.

ANEXO II – QUADRO DE VAGAS

COD CARGO VAGAS
AMPLA

CONCORRENCIA

VAGAS
PCD

CARGA
HORARIA

ESCOLARIDADE REMUNERAÇÃO

1.
PROFESSOR

LICENCIATURA PLENA -
LÍNGUA PORTUGUESA

04 - 20hs
Licenciatura plena

em Língua
Portuguesa

R$ 1.227,67

2.
PROFESSOR

LICENCIATURA PLENA -
MATEMÁTICA

02
-

20hs
Licenciatura plena

em Matemática
R$ 1.227,67

3.
PROFESSOR

LICENCIATURA PLENA –
LÍNGUA INGLESA

04
-

20hs
Licenciatura plena
em Língua Inglesa

R$ 1.227,67

4.
PROFESSOR

LICENCIATURA PLENA -
ARTES

01
-

20hs
Licenciatura plena

em Artes
R$ 1.227,67

5.
PROFESSOR

LICENCIATURA PLENA -
HISTÓRIA

05
-

20hs
Licenciatura plena

em História
R$ 1.227,67

6.
PROFESSOR

LICENCIATURA PLENA -
GEOGRAFIA

05
-

20hs
Licenciatura plena

em Geografia
R$ 1.227,67

7.
PROFESSOR

LICENCIATURA PLENA -
CIÊNCIAS

03
-

20hs
Licenciatura plena

em Ciências
R$ 1.227,67

8.
PROFESSOR

LICENCIATURA PLENA –
EDUCAÇÃO FÍSICA

01
-

20hs
Licenciatura plena

em Educação
Física

R$ 1.227,67

9. PROFESSOR - PEDAGOGIA
36 01 20hs

Nível Superior
Completo em

Pedagogia

R$ 1.227,67
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ANEXO III – CRONOGRAMA

EVENTO DATA

Período de Inscrições dos candidatos
18 de setembro a 02 de
outubro de 2019

Período de Isenção 18 e 19 de setembro de 2019

Vencimento Boleto inscrição internet 02 de outubro de 2019

Divulgação da lista de deferimento das isenções 27 de setembro de 2019

Divulgação da lista de deferimento das isenções após análise de recursos 29 de setembro de 2019

Divulgação da relação de candidatos inscritos, vagas PCD 11 de outubro de 2019

Divulgação da relação de candidatos inscritos, vagas PCD após análise de recursos 16 de outubro de 2019

Divulgação da relação de candidatos inscritos 16 de outubro de 2019

Divulgação do local de realização das provas objetivas 18 de outubro de 2019

Realização da Prova Objetiva 27 de outubro de 2019

Divulgação do Gabarito Parcial 29 de outubro de 2019

Resultado da Prova Objetiva e Gabarito Final 14 de novembro de 2019

Prova de Títulos 24 de novembro de 2019

Resultado da Prova de Títulos 29 de novembro de 2019

Resultado da Prova de Títulos após análise de recursos 03 de dezembro de 2019

Resultado Final 04 de dezembro de 2019


