
 

 

 

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA CONQUISTA 

www.pmvc.ba.gov.br  

 

 

Secretaria Municipal de Administração  

Secretaria Municipal da Educação  

 

 

Edital de Seleção nº 005/2013  

 

 

Seleção Simplificada para Contratação Temporária de Monitores de Artes 

 

 

 

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 pelas Secretarias Municipais de Administração – SEMAD e Educação - SMED, e 

Comissão da Seleção, no uso das atribuições conferidas pelas Leis nºs. 421/87, 1.802/2012, Decretos 

nºs. 14.883/2013, 14.892/2013, 14.912/2013 e Edital nº 005/2013, divulga o resultado final da prova 

escrita (primeira etapa), após análise de recursos, obedecendo a ordem de classificação, inclusive 

com os resultados dos recursos, convocando os candidatos para a realização da 2ª e 3ª etapas, 

conforme anexos. 

 

Os candidatos aprovados na primeira etapa ficam convocados, na forma do item 8.1.2.1. do Edital, 

para protocolarem todos os documentos comprobatórios dos títulos e experiência profissional 

(segunda etapa), em original e fotocópia legível, para conferência dos atendentes, admitindo-se 

fotocópias legíveis e autenticadas em tabelionato, no dia 08/03/2013, das 8:00 h às 12:00 h e 14:00 h 

às 17:00 h, no Pólo do UAB (Universidade Aberta do Brasil), antigo Colégio Maria Viana, situado na 

Rua Dez de Novembro, Bairro Alto Maron, nesta Cidade. 

 

Também ficam convocados os candidatos aprovados na primeira etapa, na forma do item 8.1.3. do 

Edital, para comparecerem no Pólo do UAB (Universidade Aberta do Brasil), antigo Colégio Maria 

Viana, situado na Rua Dez de Novembro, Bairro Alto Maron, nesta Cidade, nos dias e horários 

indicados em listas anexas, para a realização da 3ª Etapa. 

 

Informamos que as justificativas individualizadas aos deferimentos e indeferimentos dos recursos à 

primeira etapa estão à disposição do candidato, no dia 08/03/2013, das 8:00 h às 12:00 h e 14:00 h às 

17:00 h, na Secretaria Municipal da Educação – SMED, Sala do Projeto Escola Mais, Av. Siqueira 

Campos, 1842 – Vila EMURC – Bairro Candeias, nesta Cidade.  

 

Vitória da Conquista, 07 de março de 2013. 
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