
 MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA CONQUISTA 

                                                                   www.pmvc.ba.gov.br 

          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 Gestão e Inovação – SEMGI e a Secretaria Municipal da 

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

21.621/2022 e 20.934/2021, face a homologação do resultado final da Seleção Pública nº 004/2017, 

efetua a VIGÉSIMA CONVOCAÇÃO ESPECIAL dos candidatos aprovados, incluindo os 

reposicionados, conforme lista anexa, pela ordem de classificação, para apresentação da documentação e 

realização dos exames admissionais.  

 

1. Os candidatos ao cargo de AGENTE DE SERVIÇOS ESPECIAIS, classificados para as áreas da 

Zona Rural, estão sendo convocados para atuarem no perímetro urbano, conforme disposto no Edital no 

ítem 12.6. do edital de abertura.  
 

1.1. “O candidato contratado pode ser convocado para trabalhar nos turnos matutino, vespertino ou noturno, 

observando a disponibilidade de carga horária semanal conforme quadro 2.1 deste Edital, nas zonas urbana ou 

rural, inclusive as de difícil acesso, de acordo com os encaminhamentos da SMED”. 
 

2. Para o cargo de AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, tendo em vista a grande abstenção das 

convocações anteriores, serão preenchidas APENAS O TOTAL DE 238 (DUZENTOS E TRINTA E 

OITO) VAGAS disponíveis, obedecendo rigorosamente a ordem de                    classificação final do certame. 

2.1. Para o preenchimento das 238 (DUZENTOS E TRINTA E OITO) VAGAS disponíveis, será 

aceita apenas a documentação dos candidatos até atingir o quantitativo das referidas vagas ofertadas 

neste Edital para o cargo de AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS. 
 

2.2.  Caso os convocados não tenham interesse nas vagas, não necessitarão comparecer para a entrega 

da documentação.  
 

3. Os candidatos convocados que tiverem interesse devem se dirigir ao Centro de Convivência do 

Idoso, localizado na Praça Tancredo Neves, 11, Centro, nesta cidade, conforme dias e horários 

abaixo apresentados, para os encaminhamentos, realização dos exames admissionais e apresentação da 

documentação, conforme Lista de Documentos (Anexo II): 
 

  16 a 18/02/2022 (8h30 às 10h00 e 14h00 às 16h00): para encaminhamentos dos procedimentos 

admissionais, conforme Edital.  
 

 18 a 24/02/2022 (8h30 às 10h00 e 14h00 às 16h00): para recebimento do laudo médico e 

documentação exigida, conforme lista anexa. Não haverá atendimento no dia 22/02/2022 no turno 

matutino.  
 

 

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

documentos requeridos neste edital, será considerado como desistente.  
 

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. 
 

 

Vitória da Conquista - BA, em 14 de fevereiro de 2022. 

 
Edivaldo Santos Ferreira Júnior 

Secretário Municipal de Gestão e Inovação 

http://www.pmvc.ba.gov.br/

