
MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA CONQUISTA 

 
Secretarias Municipais de Administração, Serviços Públicos, Agricultura e Desenvolvimento 

Rural e Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana 

 

 

Edital de Seleção nº 04/2014 – 1º Convocação 

 
 

Seleção Simplificada para Contratação Temporária de Profissionais para atuar no 

município de Vitória da Conquista, na função de Operador de Máquinas e 

Equipamentos e Oficial de Obras e Serviços. 

 

 

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, Serviços Públicos – SESEP, Agricultura e Desenvolvimento Rural – SEMAGRI e 

Mobilidade Urbana - SEMOB, no uso das atribuições conferidas pelas Leis nºs. 421/87 e 

l.802/2012, e Decretos nºs. 15.139/2013, 15.151/2013, 14.890/2013, 14.886/2013 e 

14.887/2013, face à homologação do resultado final da Seleção Pública nº 04/2014, publicada 

em 03 de maio de 2014, resolve CONVOCAR os candidatos aprovados contidos em listas 

(anexos I), pela ordem de classificação, que será aceita apenas pessoalmente, no período de 21 

a 25 de julho de 2014 das 08h30min às 12h00min e das 14h00 às 17h30min, no Secretaria 

Municipal de Infra estrutura – Departamento Central de Equipamentos (DESERG), situada na 

Rua Santa Catarina, S/N – Patagônia, munidos de originais e cópias dos seguintes documentos 

pessoais: 

 

1- Apresentar a carteira de identidade e o CPF, em original e cópia; 

2-Preencher o formulário de cadastro apresentado pela Administração, inclusive afirmando 

que já possui 18 (dezoito) anos completos, no momento da contratação;  

3-Preencher e entregar a declaração negativa de vínculo público de trabalho (cargo, emprego 

ou função), contida no Anexo VI deste Edital, observando as exceções do art. 37, XVI, da 

Constituição Federal; 

4-Apresentar comprovantes de escolaridade (declaração ou atestado) e CNH habilitação 

exigidos para o exercício da função, em original e fotocópia; 
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5-Apresentar o comprovante de residência atualizado (água, energia elétrica ou telefone);  

6-Fornecer certidão de antecedentes criminais (disponível no SAC); 

7-Realizar os exames admissionais, a serem listados pela Administração, no momento da 

convocação. 

8 – Cartão ou ficha com dados do Programa de Integração Social – PIS;  

9 – Cartão de Conta Bancária (Conta Corrente Banco Santander); 

10- Uma foto 3x4 recente. 

 

Aquele que não apresentar os documentos e exames até o prazo fixado ou não entregar a 

declaração exigida será considerado desistente e eliminado do certame (subitem 9.11 do Edital 

da Seleção), salvo se requerer o reposicionamento para o último lugar da lista dos aprovados e 

classificados (subitem 9.9 do Edital da Seleção).O candidato convocado que quando o receber 

a documentação para apresentar-se ao setor de trabalho e não cumprir o prazo previsto pela 

Administração será considerado como desistente, sendo convocado o candidato classificado 

imediatamente posterior, pela ordem de classificação final. 

 

Vitória da Conquista, 05 de julho de 2014. 

 

 

 

 

 

 

Valdemir Oliveira Dias 

Secretário Municipal de Administração 
Elvio Nunes Dourado 

Secretário Municipal de Serviços públicos  

Odir Ribeiro Freire Junior 

Secretário Municipal de Agricultura e 

Desenvolvimento Rural 

Luiz Alberto Sellmma 

Secretário Municipal de Mobilidade Urbana 


