
^Setanno
Concurso e Seleções

Contato: eaetannt>concursoOgfn«ll.eom

www.caetanno^om.br/edltttls
Telefone: (77)2103-0272

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO-BA
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO DE PROVAS ETÍTULOS

PARA PROVIMENTO DE VAGAS

EDITAL NS001/2019

OPREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO DESIDÉRIO, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições legais, mediante as
condições estipuladas neste Edital de Abertura das Inscrições, respaldadas no art. 37, II da Constituição Federal
de 05 de outubro de 1988, art. 14, caput da Constituição do Estado da Bahia e na Lei Orgânica Municipal, e
demais disposições atinentes à matéria. Leis Municipais NS 08 e N9 09 de 13 de dezembro de 2004, TORNA
PÚBLICO que estarão ABERTAS as inscrições para oProcesso Seletivo Simplificado de Provas eTítulos para o
provimento de vagas temporárias de excepcional interesse público das Secretarias Municipais de Educação,
Saúde e Cultura, Esporte e Lazer desta municipalidade. Para acompanhamento do certame, fora nomeada a
Comissão do Processo Seletivo Simplificado NS 001/2019, por meio do Decreto Municipal N9 008/2019.
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1.1 O referido Processo Seletivo será realizado sob a responsabilidade da CAETANNO Projetos e Assessoria
EIRELI (CAETANNO), com a supervisão e o acompanhamento da COMISSÃO COORDENADORA DO PROCESSO
SELETIVO SIMPLIFICADO, instituída pelo Decreto N2 008/2019, obedecendo às normas do presente Edital, cujo
extrato será publicado no Diário Oficial dos Municípios e a íntegra nos Quadros de Avisos da Prefeitura
Municipal de SÃO DESIDÉRIO-BA, como também no site ww.caetanno.com.br/editais. O Processo Seletivo
Público será realizado distintamente, para cada cargo, sendo que as etapas de inscrição e de aplicação das
Provas de Conhecimentos serão realizadas na cidade de São Desidério, Estado da Bahia.
O processo seletivo para os cargos de que tratam este Edital compreenderá as seguintes fases, a serem
executadas:

a) Prova objetiva, de carátereliminatório e classificatório;
b) Avaliação de títulos, de caráter classificatório.

1.2 A prova objetiva, a avaliação de títulos e a perícia médica dos candidatos que se declararam com
deficiência serão realizadas na cidade deSão Desidério/BA e executadas pela Caetanno.

1.2.1 Havendo indisponibilidade de locais suficientes ou adequados na cidade de realização das provas, estas
poderão ser realizadas em outras localidades.

1.3 Os candidatos nomeados estarão subordinados a Lei que instituiu a contratação (Lei N9 008/2004)
observando-se os parâmetros fixados nessa Lei, utilizando-se de forma subsidiaria os ditames da Lei
Municipal N® 007/2000 e suas alterações.
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O Processo Seletivo destina-se ao provimento de 126 (cento e vinte e seis) vagas nos cargos públicos
municipais, de provimento temporário de excepcional interesse público, em conformidade com a Lei Municipal
N9 08 e Lei 09 de 13 de dezembro de2004, Leis que regem o município deSão Desidério, compreendendo os
cargos, vagas distribuídas da seguinte forma:
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