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Secretaria Municipal de Administração  
  

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO DE CARÁTER EMERGENCIAL Nº 003/2020 

 

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, 

no uso das atribuições conferidas pela Lei Municipal nº 421/87, Decreto Municipal nº 

20.706/2021, com amparo no art. 37, IX, da Constituição Federal e art. 3º, I e §1º e art. 5º da 

Lei Municipal nº 1.802/2012 e o Decreto 20.289/2020, considerando a Declaração de 

Emergência em Saúde Pública de Importância Internacional pela Organização Mundial da 

Saúde, Lei Municipal nº 2.302/2020, Decreto Municipal nº 20.251/2020, Decreto Municipal 

20.738/2021, Decreto Legislativo Estadual nº 2.455/2021, Portaria MS 430/2020, 

Recomendação 022/2020 do Conselho Nacional de Saúde e demais disposições 

constitucionais, face a homologação do resultado final do Chamamento Público 003/2020 

efetua a DÉCIMA PRIMEIRA CONVOCAÇÃO dos candidatos aprovados, conforme 

anexo I, pela ordem de classificação, para apresentação da documentação e realização dos 

exames admissionais que deverá ocorrer no Núcleo de Concurso e Seleções, na sede da 

Prefeitura Municipal de Vitória da Conquista, Praça Joaquim Correia, nº 55 - Centro, nesta 

cidade, no período de:  

 14/06/2021 e 15/06/2021 – para encaminhamentos dos procedimentos e exames 

admissionais, conforme Edital 

 16/06/2021 e 17/06/2021 – para recebimento dos laudos médicos e documentação 

exigida conforme anexo II deste Edital 

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

de documentos requeridos neste edital, será considerado como desistente, bem como o 

candidato que for convocado e não desejar a contratação naquele momento, deverá solicitar 

por escrito e no mesmo prazo da convocação, seu reposicionamento para o último lugar da 

lista de aprovados e classificados, sob pena de ser considerado desistente (subitens 5.10 e 

5.11 do Edital de Abertura). 
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