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Edital de Seleção nº 009/2014 
 

 

Seleção Simplificada para a Contratação Temporária de Profissionais para atuar 

no município de Vitória da Conquista para a função de Operador de Máquinas e 

Equipamentos, Mecânico e Oficial de Obras e Serviços. 

 

 

A Comissão de Seleção, no uso das atribuições conferidas pelo Edital de Seleção 

009/2014, torna pública a CONVOCAÇÃO PARA A PROVA PRÁTICA dos 

candidatos APROVADOS na etapa da prova objetiva do processo de seleção pública 

simplificada para contratação temporária de profissionais para atuar no município de 

Vitória da Conquista para a função de Operador de Máquinas e Equipamentos, 

Mecânico e Oficial de Obras e Serviços, conforme as seguintes disposições: 

 

Art. 1° Devido ausência de recursos contra o Resultado Preliminar da Prova Objetiva, 

fica MANTIDO o referido resultado da prova objetiva publicado no dia 19 de 

novembro de 2014 no Diário Oficial Eletrônico do Município e no sítio oficial de mídia 

eletrônica da Prefeitura Municipal de Vitória da Conquista (www.pmvc.ba.gov.br).  

 

Art. 2° Conforme subitem 7.7.1 do Edital de Abertura nº 009/2014, ficam convocados 

os candidatos relacionados no Anexo Único deste Edital, para participarem da Prova 

Prática que realizar-se-á na cidade de Vitória da Conquista/BA, no dia 30 de novembro 

de 2014, às 09:00h, nos locais estabelecidos no mesmo anexo. 

 

Art. 3º É de responsabilidade do candidato verificar e comparecer ao local na data e 

horários pré-determinados conforme distribuição descrita no Anexo Único deste Edital. 

O candidato que descumprir qualquer uma das condições estabelecidas ou apresentar-se 

fora da data e horário de convocação será eliminado do processo seletivo. 

 

Art. 4º Os materiais para a execução da Prova Prática será de responsabilidade da 

Prefeitura do Município de Vitória da Conquista, assegurando o tratamento isonômico 

na realização desta fase do certame. 
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