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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO 
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO - 2021 

EDITAL DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 

N° 003/2022 

O Município de São Desidério - Estado da Bahia conjuntamente com a Secretaria Municipal de 
Educação, por meio do Prefeito Municipal, Sr. José Carlos de Carvalho e da Secretária Municipal Ileia de 
Oliveira Almeida, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas, na Lei Orgânica do Município, bem 
como as Leis Municipais n° 08/2004 e 012/2011 e suas alterações, torna público a realização do Processo 
Seletivo Simplificado, conforme especifica o artigo 37, inciso IX da Constituição Federal, em cumprimento 
as normas estabelecidas pelo Tribunal de Contas dos Municípios, objetivando a seleção de candidatos para 
o provimento de 12 (doze) vagas públicas temporárias e em havendo necessidade de convocar quantidade 
superior seguirá a ordem de classificação dos candidatos aprovado, abaixo discriminados, nas funções de 
Nível Superior, no âmbito da Administração Municipal, com vistas a contratação temporária de pessoal 
visando o atendimento de excepcional interesse público no Município de São Desidério, no ano de 2022, de 
acordo com as condições estabelecidas neste Edital e seus anexos. 

1. DO OBJETO 

1.1 A Seleção destina-se ao provimento de 12 (doze) vagas existentes no quadro temporário de servidores 

da Prefeitura Municipal de São Desidério, na Secretaria de Educação (Quadro II) e ainda ao que surgirem 

no decorrer do prazo de validade do Processo Seletivo que será de 01 (um) ano. 

2. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
2.1. O Processo Seletivo Simplificado será regido por este Edital, sendo supervisionado pela Comissão 

Coordenadora do Processo Seletivo Simplificado, nomeada pelo Chefe do Poder Executivo Municipal através 

do Decreto n° 011/2022. 

2.2. Enquanto houver candidato aprovado e classificado, e não convocado para investidura das funções, 

não se publicará edital de Processo Seletivo Simplificado para provimento das mesmas funções, salvo 

quando esgotado o prazo de validade do Processo Seletivo Simplificado que habilitou o candidato. 

2.3. O prazo de validade do Processo Seletivo Simplificado será de 01 (um) ano contado da data de sua 

homologação, podendo antes de esgotado o prazo ser prorrogado uma única vez, por igual período, a 

critério e por ato expresso do Chefe do Poder Executivo. 

2.4. É de inteira responsabilidade do candidato, acompanhar as publicações relativas ao Processo Seletivo 

Simplificado, bem como o conhecimento das normas complementares. 

2.5. Os candidatos aprovados serão contratados e os seus vencimentos serão aqueles fixados por lei 

municipal 

2.6. O PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO SERÁ COMPOSTO DE 01 (uma) FASE: 

2.6.1. 10  ETAPA: PROVA DE TÍTULOS EM CARÁTER CLASSIFICATÓRIO. 

2.7. Todos os questionamentos relacionados ao presente Edital deverão ser encaminhados à Comissão 

Coordenadora do Processo Seletivo Simplificado, nomeada pelo Chefe do Poder Executivo Municipal através 

do Decreto n° 011/2022. 

3. DO CRONOGRAMA DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. 
3.1.As atividades do Processo Seletivo Simplificado ocorrerão de acordo com as seguintes datas e locais, 

presentes no QUADRO 1: 
3.2.0 Cronograma QUADRO 1 está sujeito a alterações: 

Processo Seletivo Simplificado da Prefeitura de São Desidério-BA. 



ROLO 03: BATALHA CABECEIRA GRANDE PALMEIRAL ALMAS E ILHA DO VITOR 

i) 
' 2 

PROFESSOR 
NÍVEL II 

Escola Municipal Deputada Necy 
Novaes - Povoado de Cabeceira 

Grande 
Escola Municipal João Vieira de 

Barros - Povoado de Ilha do Vítor 

'LARIDADE 

Graduado em Pedagogia 

Graduado em Pedagogia 

TOTAL DE VAGAS 03 

'e 

Ão 

40h R$ 4.672,65 C5 

'OLO 07— RODA VELHA I. II E III 

01 

02 

C9 
PROFESSOR 

NÍVEL II 

Escola Municipal Antonio Carlos 
Magalhães - Povoado de Roda 

Velha 1 
Graduado em Pedagogia 01 40h 

EVENTOS DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADOATA PROV'.. 

Via Internet: no site do DOM da Prefeitura Municipal 
Divulgação de Edital de Processo Seletivo Simplificado 25/03/2022 de São Desidério-Ba, no link EDITAIS e no mural da 

Prefeitura Municipal de São Desidério. 

28/03/2022 a Exclusivamente: no Centro Cultural Celso Barbosa, 
Período de inscrições

30/03/2022
localizado à Rua Dr. Valério de Brito, S/N - Centro, 

São Desidério - BA 
Via Internet: no site do DOM da Prefeitura Municipal 

Divulgação do Resultado Preliminar 01/04/ 2021 de São Desidério-Ba, no link EDITAIS e no mural da 
Prefeitura Municipal de São Desidério. 

Prazo para interposição de recursos quanto ao Resultado
Exclusivamente: no Centro Cultural Celso Barbosa, 

 
Preliminar

04/04/ 2022 localizado à Rua Dr. Valério de Brito, S/N - Centro, 
São Desidério - BA 

Divulgação das Respostas aos Recursos Interpostos (Área
Via Internet: no site do DOM da Prefeitura Municipal 

 
do Candidato)

06/04/2022 de São Desidério-Ba, no link EDITAIS e no mural da 
Prefeitura Municipal de São Desidério 

Via Internet: no site do DOM da Prefeitura Municipal 
Publicação Resultado Final, após recursos. 06/04/2022 de São Desidério-Ba, no link EDITAIS e no mural da 

Prefeitura Municipal de São Desidério 
Via Internet: no site do DOM da Prefeitura Municipal 

Homologação do Processo Seletivo Simplificado 06/04/2022 de São Desidério-Ba, no link EDITAIS e no mural da 
Prefeitura Municipal de São Desidério 

ROLO 01: SEDE 
VAGAS CAJCA SALÁRIO 

0D FUNÇÃO LOCALIDADE ESCOLARIDADE VAGAS (PCD) HOL
(R$) 

Centro Educacional de Ensino 

Cl PROFESSOR Fundamental II Patronos Integrados Licenciatura em Letras 01 - 40h R$ 4.672,65 
NIVEL II Antonio Pereira da Rocha e Olavo com habilitação em inglês 

Pereira dos Santos 
TOTAL DE VAGAS 01 

R$ 4.672,65 
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QUADRO 1- CRONOGRAMA DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 

4. —DAS FUNÇÕES 

4.1.0 Processo Seletivo Simplificado destina-se ao preenchimento de 12 (doze) vagas e em havendo 

necessidade de convocar quantidade superior seguirá a ordem de classificação dos candidatos aprovado, 

abaixo discriminados, nas funções de Nível Superior-professor, a serem preenchidas e distribuídas 

conforme o quadro a seguir, observando o nível de escolaridade exigida: 

4.2.Quadro II está sujeito a alterações: 

QUADRO II— TABELA DE FUNÇÕES 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 
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4.3. As atribuições da função estão estabelecidas na Lei Municipal 009/2004 e 10/2011, que regem o 
serviço público do Município de São Desidério-BA. 

4.3.1 Ministrar aulas (comunicação e expressão, integração social e iniciação às ciências) nas quatro 

primeiras séries do ensino fundamental; Preparar aulas; efetuar registros burocráticos e pedagógicos; 

4.3.2 Participar na elaboração do projeto pedagógico; planejar o curso de acordo com as diretrizes 

educacionais. 

4.3.3 Exercer auxílio pedagógico na Regência de Classe; Coordenar escolas e CMEIs; Atuar como 

Coordenador Pedagógico Municipal; Manter a pontualidade e assiduidade diária, comprometendo-se com a 

administração e coordenação pedagógica da escola quanto às obrigações do cargo e as normas do 

regimento interno da unidade; 

4.3.4 Desempenhar outras atividades correlatas. 

4.4. As vagas serão preenchidas conforme rigorosa ordem de classificação, de acordo com a necessidade 

e conveniência da administração municipal, decididas pelo órgão competente conforme opção única 

manifestada pelo candidato. 

4.5. A jornada de trabalho dos novos servidores será de acordo com especificações do Quadro anterior. 

4.6. Os candidatos aprovados no Processo Seletivo Simplificado poderão ser lotados, a exclusivo critério 

da Secretaria Municipal de Educação. 

4.7. Os candidatos selecionados estarão subordinados às disposições das Leis Municipais que regem a 

nomeação e subsidiariamente o Estatuto dos Servidores Públicos do Município de São Desidério. 

4.8. Após a escolha e aprovação na vaga é VEDADO ao candidato solicitar diminuição de carga horária 

até o termino do contrato. 

4.9. A classificação dos candidatos no Processo Seletivo Simplificado não implica na obrigatoriedade da 

contratação. 

4.10. Não haverá alteração da função após a homologação da inscrição. 

S. DOS REQUIS1TOS BÁSICOS PARA A CONTRATAÇÃO. 
5.1. Os candidatos aprovados no Processo Seletivo Simplificado, de que trata este Edital, serão 

contratados se atenderem às seguintes exigências, na data da posse: 

a)Ter nacionalidade brasileira ou portuguesa e, no caso de nacionalidade portuguesa, estar amparado 

pelo Estatuto de igualdade entre brasileiros e portugueses, com reconhecimento do gozo dos direitos 

políticos, nos termos do § 10  do artigo 12 da Constituição Federal; 

b)Ter idade mínima de 18 (dezoito) anos completos; 

C) Estar em pleno gozo e exercício dos direitos políticos; 

d) Estar em dia com as obrigações eleitorais; 

e) Estar em dia com os deveres do Serviço Militar para os candidatos do sexo masculino; 

f) Possuir aptidão física e mental para o exercício das atribuições dos cargos; 

g) Possuir idoneidade moral, comprovada pela inexistência de antecedentes criminais, atestados por 

certidões negativas expedidas por órgãos policiais e judiciais, estaduais e federais; 

 

 

Licenciatura em Letras 
Centro Educacional de Ensino com habilitação em 01 

Fundamental Pedro Danilo Dierings Inglês 
- Povoado de Roda Velha III Licenciatura em Letras 01 

Graduado em Pedagogia 01 
Centro Municipal de Educação 

Infantil Wilton Andrade de Souza - Graduados em Pedagogia 04 
Povoado de Roda Velha III 

TOTAL DE VAGAS 08 
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h)Apresentar atestado de não acumulação de cargo, emprego ou função pública, excetuando-se 
aqueles cuja acumulação é permitida por lei; 

i) Cumprir as determinações deste Edital. 

6. DAS INSCRIÇÕES 

6.1. A inscrição do candidato implica o conhecimento e tácita aceitação das condições deste Processo 

Seletivo Simplificado, tais como se acham estabelecidas neste Edital e nas normas pertinentes, bem como 

em eventuais aditamentos, comunicados e instruções específicas para a realização do Processo Seletivo 

Simplificado, acerca das quais não poderá alegar desconhecimento ou qualquer inconformidade. 
6.2. E de inteira responsabilidade do candidato inscrito o acompanhamento da divulgação das informações 
referentes a este Processo Seletivo Simplificado. 

6.3. O candidato, ao efetuar sua inscrição, não poderá utilizar abreviaturas quanto ao nome, idade e 

localidade, sob pena de não aceitação da inscrição ou ter a inscrição cancelada. 
6.4. Para efetuar a inscrição é imprescindível o número do Cadastro de Pessoa Física (CPF). 

6.5. As inscrições serão gratuitas e realizadas presencialmente no Centro Cultural Celso 
Barbosa, Localizado à Rua Dr. Valério de Brito, S/N - Centro, São Desidério - BA, das 08:00h 
às 12:00h e das 14:00h às 17:00h do dia 28 de março de 2022 até o dia 30 de março de 2022, 
observando os procedimentos a seguir: 

a) Ler e aceitar o Edital de Abertura do Processo Seletivo Simplificado; 

b) A inscrição deverá ser feita pelo próprio candidato por meio do preenchimento da ficha de inscrição 

(ANEXO 1), mediante apresentação dos seguintes documentos: 
* Fotocópia da Carteira de Identidade (RG); 
* Fotocópia do CPF; 
* Fotocópia do Título de Eleitor; 
* Comprovante de Residência; 
* Comprovante de Escolaridade para a vaga pretendida (Diploma de Graduação); 
* Títulos conforme quadro III. 

6.6. O preenchimento da ficha de solicitação de inscrição será de inteira responsabilidade do candidato e, 

para que possa produzir os efeitos legais a que se destina, deverá ser realizado com estrita observância 

das normas contidas neste Edital, sob pena de indeferimento da mesma. 

6.7. A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO não se responsabilizará por erros e omissões 

registrados na ficha de inscrição do candidato. 

6.7.1. É vedada a realização de inscrição feita por terceiros. 

6.7.2. Efetivada a inscrição, não serão aceitos pedidos para alteração de opção de Cargo ou Área de 

atuação. 

6.7.3. Será cancelada a inscrição, se for verificado, a qualquer tempo, o não atendimento a 

todos os requisitos fixados neste Edital. 

6.7.4. Não serão aceitas as solicitações de inscrição que não atenderem rigorosamente ao estabelecido 

neste Edital. 

6.7.5. Depois do encerramento das inscrições, somente poderão ser alterados os dados pessoais do 

candidato, em caso de incorreção, mediante requerimento endereçado à Comissão coordenadora do 

Processo Seletivo Simplificado. 
6.7.6. Todos os casos, problemas ou questões que surgirem e que não tenham sido expressamente 

previstos no presente Edital e Lei Orgânica Municipal e Lei de Estrutura Administrativa ser# resolvidos em 
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comum pela Secretaria Municipal de Educação através da Comissão Coordenadora do Processo Seletivo 
Simplificado. 

7. DA PROVA DE TÍTULOS PARA TODOS OS CARGOS 
7.1. A avaliação de títulos é de caráter classificatório. A avaliação dos títulos será procedida em 
conformidade com os critérios estabelecidos no Quadro III. 
7.2. A não apresentação de títulos não implicará desclassificação do candidato. A pontuação final do 
candidato que não apresentar documentação será igual a zero. 
7.3. A documentação comprobatória da Prova de Títulos deverá ser entregue no ato da 
inscrição, não sendo permitido a complementação de qualquer documento, nem mesmo 
através do pedido de revisão e/ou recurso. 
7.4. Os documentos pertinentes à Prova de Títulos deverão ser apresentados em cópias legíveis de 
frente e verso, autenticadas por cartório competente ou pelo servidor responsável pela inscrição. 
7.5. Somente serão aceitos documentos apresentados em papel com timbre do órgão emissor e 
respectivos registros, e se deles constarem todos os dados necessários à identificação das instituições, dos 
órgãos expedidores e à perfeita avaliação do documento. 

7.5.1. Comprovada, em qualquer tempo, irregularidade ou ilegalidade na obtenção dos títulos 
apresentados, o candidato terá anulada a respectiva pontuação e, comprovada sua culpa, será excluído 
do Processo Seletivo Simplificado, sem prejuízo das medidas penais cabíveis. 

7.6. Na avaliação dos títulos apresentados não serão computados os pontos que ultrapassarem o limite 
máximo de pontos estabelecidos no Quadro III deste Edital. 
7.7. Os Títulos serão considerados pela carga horária que comprovem, individualmente. 
7.8. Cada título será considerado uma única vez e para uma única situação. 
7.9. A responsabilidade pela escolha dos documentos a serem avaliados na Prova de Títulos é exclusiva 
do candidato, não podendo os mesmos serem retirados, mesmo após a homologação do Resultado do 
Processo Seletivo Simplificado. 

7.9.1. Serão pontuados apenas os títulos que se destinam à comprovação do requisito exigido para 
a função. 

7.10. Não serão aceitos documentos ilegíveis, como também os emitidos via fax, páginas eletrônicas ou 
outras formas que não aquelas exigidas neste edital. 
7.11. O candidato deverá apresentar junto aos Títulos, o Diploma de Graduação para cargos 
de Nível Superior referente a função pretendida, critério para que os demais documentos 
sejam pontuados. 
7.12. Somente serão considerados os títulos indicados, desde que devidamente relacionados 
a área para a qual o candidato está concorrendo, cujas pontuações, unitárias e máximas, são 
as descritas no Quadro III a seguir: 

ADRO III— TÍTULOS E EXPERIÊNCIA NO CARGO PRETENDIDO 

   

   

:OUANTMAX VALOR:MAxIMODE 
PONTOS 

Capacitação Profissional / Aperfeiçoamento/ Curso de 
Atualização / com carga horária de 80h (referente à função 04 2,5 10 
objeto da inscrição) 
Curso de Especialização (certificado ou declaração de 

2 conclusão de curso de pós-graduação em nível de 05 4,0 20 
especialização, com carga horária mínima de 360 horas, 
acompanhado de histórico escolar). 
Curso de Mestrado Acadêmico ou Profissional (Diploma, 
devidamente registrado, de conclusão de mestrado. Também 1 5,0 5,0 
será aceito certificado/declaração de conclusão de mestrado, 
desde que acompanhado do histórico do curso.) 
Curso de Doutorado (Diploma devidamente registrado, de 
conclusão de doutorado. Também será aceito 1 5,0 5,0 
certificado/declaração de conclusão de doutorado, desde que 
acompanhado do histórico do curso). 
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7.13. Para receber a pontuação relativa aos títulos relacionados nos itens do Quadro III, acima, o 
candidato deverá atender as seguintes condições: 

7.13.1. ITEM 1 
7.13.1.1 Para receber a pontuação relativa ao título relacionado no ITEM 1 do quadro de títulos, o 
candidato deverá apresentar a cópia autenticada do certificado em que conste expressamente a sua 
aprovação no curso de atualização, capacitação profissional ou aperfeiçoamento. 
7.13.1.2 No caso de cursos feitos na modalidade EAD, que não disponham de certificado físico original, 
deve ser enviada cópia simples, desde que o certificado possua código de verificação para consulta 
on li ne. 
7.13.1.3 Os certificados apresentados pelo candidato deverão ser compatíveis com as atribuições da 
função e compreender a aquisição de conhecimentos, habilidades e atitudes, além daqueles exigidos 
para o exercício das funções próprias da função público / área de conhecimento específica para a qual 
estará concorrendo. 
7.13.1.4 O certificado deverá conter: 
a) Nome do estabelecimento responsável pela promoção do curso e CNPJ - Cadastro Nacional de Pessoa 
Jurídica; 
b) Nome completo do treinando; 
c) Datas de início e término; 
d) Carga horária; 
e) Conteúdo programático; 
f) Registro no Ministério da Educação - MEC, quando couber; 
g) Data e local de expedição; 
h) Assinatura do responsável pela expedição do certificado. 
6.13.1.5 Caso o certificado não atenda a algum dos requisitos mencionados, a banca examinadora 
poderá julgar sobre a legitimidade do certificado utilizado desde que o candidato apresente no momento 
da entrega dos títulos, documentos complementares como atestado ou declaração com histórico 
curricular. 

7.14. ITEM 2 

7.14.1. Para receber a pontuação relativa ao título o candidato deverá comprovar, por meio de 

certificado, que o curso de especialização possui carga horária mínima de 360 horas. Também será 

aceito certidão ou declaração de conclusão da especialização, caso o candidato tenha concluído o curso 

nos últimos 12 (doze) meses, desde que acompanhada do histórico escolar que conste a carga horária 

do curso, com a respectiva aprovação. 

7.14.2. O certificado e a certidão ou declaração citados no subitem anterior deverão atestar que o 

curso de especialização foi realizado de acordo com a Lei n° 9394/96 (Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação) ou de acordo com as normas do Conselho Nacional de Educação (CNE) ou de acordo com as 

normas do extinto Conselho Federal de Educação (CFE). 

7.14.3. Caso o certificado não comprove que o curso foi realizado de acordo com o exigido no 

subitem, deverá ser anexada uma declaração da instituição, atestando que o curso foi realizado de 

acordo com a Lei n° 9394/96 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação) ou de acordo com as normas do 
Conselho Nacional de Educação (CNE) ou de acordo com as normas do extinto Conselho Federal de 

Educação (CFE). / 

Tempo de serviço público por ano devidamente comprovado 
na vaga pretendida. (Declaração ou certidão, deve ser

20 2 40 expedido por departamento no qual o serviço foi realizado, 
assinado e carimbado por Diretor ou Secretário responsável). 
Tempo de Serviço privado por ano devidamente comprovado 

6 na vaga pretendida. (Comprovação será feita por CTPS ou 20 1,0 20 
Contrato de Presta ão de Servi o 
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7.14.4. Outros comprovantes de conclusão de curso, disciplinas ou atas, não serão aceitos como o 
título relacionado na alínea B do quadro de títulos. 

7.15. ITEM 3 e 4 
7.15.1. Para a comprovação da conclusão do curso de pós-graduação em nível de mestrado ou de 

doutorado, será aceito o diploma, devidamente registrado, expedido por instituição reconhecida pelo 

MEC. Também será aceito certificado/declaração de conclusão de curso de mestrado ou doutorado, 

expedido por instituição reconhecida pelo MEC, caso o candidato tenha concluído o curso nos últimos 12 

(doze) meses e desde que acompanhado do histórico escolar do candidato, no qual conste o número de 

créditos obtidos, as disciplinas em que foi aprovado e as respectivas menções, o resultado dos exames e 

do julgamento da dissertação ou da tese. 

7.15.2. Para curso de doutorado ou de mestrado concluído no exterior, será aceito apenas o diploma, 

desde que revalidado por instituição de ensino superior no Brasil. 

7.15.3. Outros comprovantes de conclusão de curso, disciplinas ou atas, não serão aceitos como os 

títulos relacionados nas alíneas C e D do quadro de títulos. 

7.16. ITEM 5 e 6 

7.16.1 Para receber a pontuação relativa ao título relacionado no ITEM 5 do quadro de títulos, o candidato 

deverá apresentar a cópia autenticada de Declaração ou Certidão de Tempo de Serviço Público. 

7.16.20s documentos devem ser autenticados em cartório ou por servidor responsável no ato da 

inscrição, documentos com código de autenticação digital ou QR-CODE não necessitam de 

autenticação. 

7.16.3 A Declaração/Certidão deverá conter: 

a) Documento emitido em papel timbrado do departamento ou secretária competente; 

b) Nome Completo; 

c) Cargo/Função na área optada pelo candidato; 

d) Datas de início e término; 

e) Data de emissão; e 

f) Assinatura e carimbo do responsável pelo departamento. 

7.17 ITEM  

7.17.1 Para receber a pontuação relativa ao título relacionado no ITEM 6 do quadro de títulos, o 

candidato deverá apresentar a cópia autenticada de CTPS ou Contrato de Prestação de Serviço. 

7.17.2 Os documentos devem ser autenticados em cartório ou por servidor responsável no ato da 

inscrição. 

7.17.3 O Documento deverá conter: 

a) Nome Completo; 

b) CPF/RG; 

c) Nome da empresa; 

d) Tempo de prestação de serviço; 

e) Assinatura e carimbo do proprietário da empresa ou responsável pelo RH. 

8 DO RESULTADO FINAL E CLASSIFICAÇÃO 
8.16 Os candidatos aprovados serão classificados em ordem decrescente da nota final, em lista de 

classificação para cada cargo/área e de acordo com a opção declarada no ato da inscrição. 

8.17 A Prefeitura Municipal de São Desidério, por meio dos seus titulares, publicará em Diário Oficial do 

Município o Resultado Final do Processo Seletivo Simplificado e a sua Homologação. 

8.18 A Homologação ocorrerá no prazo máximo de até 10 (dez) dias, contados da publicação do 

Resultado Final. 
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8.19 Como critério de desempate, na hipótese de igualdade de 
sucessivamente: 

a) O candidato que tiver idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, 

10.741/2003 (Estatuto do Idoso); 

b) Tiver maior idade (exceto os enquadrados na alínea "a" deste subitem), 
e, se necessário, hora e minuto do nascimento; 

c) Tiver maior tempo de serviço público. 

conforme a Lei Federal n° 

considerando dia, mês, ano 

nota final terá preferência, 

9 DA HOMOLOGAÇÃO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO E DO PROVIMENTO DAS 
FUNÇÕES 
9.16 O provimento das funções ocorrerá dentro do prazo de validade do Processo Seletivo Simplificado e 

obedecerá às necessidades administrativas da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO. 

9.17 Após a publicação do Resultado Final do Processo Seletivo Simplificado a PREFEITURA MUNICIPAL 

DE SÃO DESIDÉRIO convocará os candidatos aprovados, observando, rigorosamente, a ordem de 

classificação final do Processo Seletivo Simplificado (lista de ampla concorrência e lista de candidatos com 

deficiência), para realização dos exames pré-admissionais e para apresentação dos documentos. 

9.18 Por ocasião da convocação, serão exigidos dos candidatos para nomeação e posse os originais e 

respectivas fotocópias, para autenticação, dos seguintes documentos: 

a) Carteira de identidade, CPF, certidão de nascimento, de casamento ou de divórcio, se for o caso; 

b) Diploma de Nível Superior, conforme requisitos no Quadro II; 

c) Título de eleitor e dos comprovantes de votação do último pleito ou certidão de quitação eleitoral 

fornecida pelo respectivo cartório eleitoral; 

d)Ato de exoneração ou cópia do requerimento no ato da posse para o candidato que ocupe cargo, 

emprego ou função pública inacumulável na forma do art. 37, inciso XVI, da Constituição Federal; 

e) Declaração de bens; 

f) PIS/PASEP; 

g) Declaração de não-acumulação de cargos, empregos e funções, ainda que não remunerados; 

h) Certificado de reservista para os candidatos do sexo masculino; 

1) 03 (três) fotos 3x4; 

j) Comprovação de residência atual (para todos os cargos); 

k) Certidão negativa dos setores de distribuição dos foros criminais dos lugares em que tenha residido, 

nos últimos 08 (oito) anos, da Justiça Federal; 

1) Certidão negativa dos setores de distribuição dos foros criminais dos lugares em que tenha residido, 

nos últimos 08 (oito) anos, da Justiça Estadual; 

m) Folha de antecedentes da Polícia do(s) Estado(s) onde tenha residido nos últimos 08 (oito) anos, 

expedida, no máximo, há 06 (seis) meses; 

n) Exames pré-admissionais; 

o) Certidão negativa do Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade 

Administrativa do Conselho Nacional de Justiça; 

p) Procuração para os candidatos que optem por se fazerem representados por terceiro, com firma 

devidamente reconhecida em cartório; 

9.19 Não serão aceitos protocolos dos documentos exigidos, nem fotocópias ou xerocópias não 

autenticadas. 

9.20 O candidato deverá declarar ao realizar a inscrição, que tem ciência e aceita que, caso aprovado, 

deverá entregar dentro do prazo definido em Edital de Convocação os documentos comprobatórios dos 

requisitos exigidos para investidura no cargo sob pena de não ser empossado. 
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9.21 O candidato que não atender aos requisitos acima mencionados, seja qual for o motivo alegado, 
perderá o direito à posse. 

9.22 O candidato contratado que, por qualquer motivo, não tomar posse dentro do prazo legal terá o 

ato de nomeação tornado sem efeito. 

9.23 No caso de desistência formal da nomeação, prosseguir-se-á a nomeação dos demais candidatos 

habilitados, observada a ordem classificatória, bem como as disposições referentes às listas gerais e 

específicas. 

9.24 Somente serão empossados os candidatos que tenham apresentado original e cópia de todos os 

documentos relacionados neste Capítulo. 

9.25 O candidato não poderá acumular mais de dois cargos públicos e, para as hipóteses de 

acumulação previstas no Inc. XVI do Art. 37 da Constituição Federal, não poderá exceder a carga horária 

total de 60 (sessenta) horas semanais. 

9.26 Os cronogramas das etapas de chamadas e contratação do Processo de Seleção Simplificado, 

regulamentada por esse Edital serão divulgados por Editais próprios no site www.saodesiderio.ba.gov.br  

nos links Diário Oficial do Município e EDITAIS. 

9.27 A não apresentação de qualquer dos documentos comprobatórios fixados no presente Capítulo, 

dentro do prazo legal, tornará sem efeito sua nomeação. 

9.28 A falta de comprovação de quaisquer dos requisitos para investidura até a data da posse ou a 

prática de falsidade ideológica em prova documental tornará sem efeito o respectivo ato de nomeação do 

candidato, sem prejuízo das sanções legais cabíveis. 

9.29 A não apresentação de qualquer um dos documentos comprobatórios fixados neste item, dentro 

do prazo legal, tornará sem efeito a nomeação do candidato. 

9.30 O candidato convocado que não tomar posse no prazo de 30 (trinta) dias, perderá o direito à 

vaga, salvo se requerer dentro do prazo inicial prorrogação por igual período. 

9.31 Os demais documentos exigidos pelo presente Edital, sob pena de perda do direito à vaga. 

9.32 O candidato que, uma vez admitido, deixar de entrar em exercício, nos termos legais, perderá os 

direitos decorrentes de sua nomeação. 

9.33 O candidato que, uma vez admitido, deixar de entrar em exercício, nos termos legais, perderá os 

direitos decorrentes de sua nomeação. 

9.34 A falta de comprovação de qualquer dos requisitos para investidura até a data da posse ou a 

prática de falsidade ideológica em prova documental acarretarão cancelamento da inscrição do candidato, 

sua eliminação do Processo Seletivo Simplificado e anulação de todos os atos com respeito a ele praticados 

pela PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO, ainda que já tenha sido publicado o edital de 

homologação do resultado final, sem prejuízo das sanções legais cabíveis. 

10 DAS MEDIDAS DE SEGURANÇA 
10.1 Considerando a declaração da OMS - Organização Mundial de Saúde, que vivemos uma PANDEMIA 

do novo coronavírus, a Administração Municipal informa que serão tomadas todas as medidas necessárias 

de forma a oferecer um ambiente seguro para o recebimento dos títulos. O candidato deverá 

obrigatoriamente observar as medidas sanitárias de segurança a prevenção de contaminação e 

disseminação da COVID 19. 

11 DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

11.16 Durante o período de validade do Processo Seletivo Simplificado, a SECRETARIA MUNICIPAL DE 

EDUCAÇÃO reserva-se o direito de proceder às convocações, em número que atenda ao interesse e às 
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necessidades do serviço, de acordo com a disponibilidade orçamentária, observando o número de vagas 

existentes. 

11.17 Todos os cálculos para cômputo da pontuação dos candidatos no Processo Seletivo Simplificado 

serão realizados com 02 (duas) casas decimais, arredondando-se para cima sempre que a terceira casa 

decimal for maior ou igual a cinco. 

11.18 O acompanhamento das publicações, editais, avisos e comunicações referentes a este Processo 

Seletivo Simplificado é de responsabilidade exclusiva do candidato. 

11.19 Não serão prestadas, por telefone ou e-mail, informações relativas à documentação, recursos, 

gabaritos ou aos resultados. 

11.20 Os prazos estabelecidos neste Edital são preclusivos, contínuos e comuns a todos os candidatos, 

não havendo justificativa para o não cumprimento e para a apresentação de documentos após as 

datas estabelecidas. 

11.21 Não serão considerados requerimentos, reclamações, notificações extrajudiciais ou quaisquer outros 

instrumentos similares, cujo teor não seja objeto de recurso apontado neste Edital. 

11.22 Correrão por conta exclusiva do candidato quaisquer despesas com documentação, interposição de 

recurso, material, exames laboratoriais, laudos médicos ou técnicos, atestados, deslocamentos, viagem, 

alimentação, estadia e outras decorrentes de sua participação no Processo Seletivo Simplificado. 

11.23 Não serão fornecidos atestados, declarações ou certificados, valendo para esse fim a publicação do 

resultado final e da homologação do Processo Seletivo Simplificado no Diário Oficial do Município. 

11.24 A qualquer tempo poder-se-á anular a inscrição, prova e/ou tornar sem efeito a nomeação do 

candidato, em todos os atos relacionados a este Processo Seletivo Simplificado, quando constatada a 

omissão, declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com a finalidade de prejudicar direito ou 

criar obrigação, inclusive à prática de qualquer ato ilícito para aprovação no certame, assegurando o 

contraditório a ampla defesa. 

11.25 O candidato, ao se inscrever no Processo Seletivo Simplificado, está declarando que aceita as 

condições contidas neste Edital e possíveis alterações que vierem a ser publicadas e divulgados e, ainda, as 

decisões que possam ser tomadas pela Comissão Coordenadora do Processo Seletivo Simplificado. 

11.26 Os itens deste Edital poderão sofrer eventuais alterações, atualizações ou acréscimos enquanto 

não consumada a providência ou evento que lhes disser respeito, até a data da convocação dos 

candidatos, circunstância que será mencionada em Edital ou aviso a ser publicado. 

11.27 As ocorrências não previstas neste Edital, os casos omissos e os casos duvidosos serão resolvidos, 

em caráter irrecorrível, pela Comissão Coordenadora do Processo Seletivo Simplificado da SECRETARIA 

MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 
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Anexo 1 

FICHA DE INSCRIÇÃO 

DECLARO ESTAR CIENTE DAS CONDIÕES DO PRESENTE PROCESSO DE 
SELEÇÃO SIMPLIFICADA PARA DESIGNAÇAO DO EDITAL N°003/2022 

DECLARO, TAMBÉM, SOB AS PENAS DA LEI, SEREM VERDADEIRAS AS 
INFORMAÇÕES PRESTADAS 

Data da Inscrição:  

Assinatura do Candidato: 

PROTOCOLO DE RECEBIMENTO: 

Descriminação: Recebi a Ficha de Inscrição n° /2022 Anexo II do 
Edital n° 003/2022 

Assinatura do recebedor- 

São Desidéno/Ba, de de 2022 

PRAÇA EMERSON BARBOSA, 01— CENTRO - CEP 47.820-000 - SÃO DESIDÉRIO - BA 

N° de Inscrição: Código do Cargo: 

Cargo: 

Nome do Candidato: 

RG: Orgão Expedidor: 

Data de Nascimento: / / CPF: 

Nacionalidade: Naturalidade: 

Título de Eleitor: Zona: Seção: 

Endereço: 

N°: Bairro: 

Munícipio: UF: 

Escolaridade: 

TeI: ( ) Celular: ( ) 
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