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Edital de Seleção nº 004/2017 
 

SELEÇÃO PÚBLICA SIMPLIFICADA PARA CONTRATAÇÃO POR TEMPO 

DETERMINADO DE AGENTE DE SERVIÇOS ESPECIAIS (FUNÇÃO AUXILIAR DE VIDA 

ESCOLAR E/OU APOIO PEDAGÓGICO), TÉCNICO ADMINISTRATIVO (FUNÇÃO 

INTÉRPRETE DE LIBRAS), MOTORISTA CATEGORIA D, SERVIÇOS GERAIS PARA 

APOIO AO PROGRAMA NOVO MAIS EDUCAÇÃO, PROFESSOR SUBSTITUTO DO 

ENSINO FUNDAMENTAL I, PROFESSOR SUBSTITUTO DO ENSINO FUNDAMENTAL II, 

PROFESSOR DO ENSINO FUNDAMENTAL ATENDIMENTO EDUCACIONAL 

ESPECIALIZADO – AEE/LÍNGUA PORTUGUESA EM LETRA LIBRAS E INSTRUTOR DO 

PROJETO EDUCARTE. 
 

 

O Município de Vitória da Conquista, Estado da Bahia, pessoa jurídica de direito público interno, CNPJ 

nº 14.239.578/0001-00, com sede na Praça Joaquim Correia, nº 55, Centro, nesta cidade, neste ato 

representado pela Secretaria Municipal de Administração – SEMAD e a Secretaria Municipal da 

Educação – SMED, no uso das atribuições conferidas pelas Leis nºs 421/87, 1.802/2012 e Decretos nºs. 

20.706/2021 e 20.934/2021, face a homologação do resultado final da Seleção Pública nº 004/2017, 

efetua a DÉCIMA SÉTIMA CONVOCAÇÃO dos candidatos aprovados reposicionados, conforme 

lista anexa, visando a contratação por tempo determinado para a função de Professor Substituto do 

Ensino Fundamental I – Nível II, APENAS PARA ASSUMIREM 16 (DEZESSEIS) VAGAS, sendo 

todas elas destinadas às Escolas Nucleadas, consideradas de difícil acesso, com ida semanal na 

segunda–feira e retorno na sexta-feira, mediante transporte especial de professores, cumprindo as 

seguintes instruções: 

 

1. As vagas disponibilizadas acima serão preenchidas obedecendo rigorosamente a ordem de 

classificação final do certame. 

 

2. Os candidatos convocados e que tiverem interesse devem se dirigir para apresentação da 

documentação e realização dos exames admissionais na Rede de Atenção a Criança e ao Adolescente, 

localizada na Praça Tancredo Neves, 106, Centro, nesta cidade, no período e horários abaixo 

apresentados: 

 13/07/2021 (8h30 às 10h30 e 14h00 às 16h00): agendamento e realização dos exames admissionais 

conforme Edital. É facultado ao candidato convocado realizar os exames admissionais na rede 

particular ou na rede pública (neste caso, a Administração Municipal fará o encaminhamento). Para 

agendamento pela rede pública, o candidato deverá trazer xérox do cartão do SUS, xerox do RG/CPF e 

comprovante de residência atualizado.  
 

 

 

               

 16 e 20/07/2021 (8h30 às 10h30 e 14h00 às 16h00): recebimento do laudo médico e documentação 

exigida, conforme lista anexa.   
 

 

3. A Gerência de Gestão de Pessoas da Secretaria Municipal de Administração apenas aceitará a 

documentação dos candidatos até atingir o quantitativo de vagas ofertadas neste Edital. 

 

4. A duração do contrato será estipulada quando da contratação, observando a necessidade do 

serviço e a legislação. 

 

5. O candidato contratado pode ser convocado para trabalhar nos turnos matutino, vespertino ou 

noturno, observando a disponibilidade de carga horária semanal conforme tabela 2.1 deste Edital de 

Abertura, na zona rural, de acordo com os encaminhamentos da SMED. 
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6. Caberá exclusivamente à Secretaria Municipal da Educação deliberar sobre o aproveitamento 

dos candidatos classificados em número suficiente para atender às necessidades das unidades municipais 

de ensino. 

 

7. Se o convocado para contratação tem ou tinha contrato temporário com o Município, cujo prazo 

do encerramento for inferior a 06 (seis) meses da data do novo contrato, ficará impedido de ser 

contratado. 

 

8.      O candidato convocado que não comparecer no prazo indicado para a contratação, munidos de 

documentos requeridos neste edital, será considerado como desistente.  
 
 

Vitória da Conquista - BA, em 09 de julho de 2021. 

 

 

Kairan Rocha Figueiredo 

Secretaria Municipal de Administração 


