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EDITAL DE SELEÇÃO Nº 002/2013 

 

HOMOLOGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES 

 

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 da Educação – SMED e da Administração – SEMAD, e pela 

Comissão da Seleção Pública, no uso das atribuições conferidas pelas Leisnºs. 421/87 e 1.802/2012, e 

pelos Decretos nºs. 14.892/2013, 14.883/2013 e 14.912/2013 e Edital nº 002/2013, publicado em 09 de 

janeiro de 2013, divulga o resultado dos candidatos inscritos no processo seletivo, indicando a 

Escola e a sala de aula a ser realizada a prova escrita, no dia 20 de janeiro de 2013, das 09:00 às 

12:00 horas, devendo o candidato chegar com antecedência de 1 (uma) hora para o início da 

prova, sendo que os portões serão fechados, impreterivelmente, às 08:45 horas. 

 

O candidato deve portar para a realização da prova apenas caneta esferográfica azul ou preta, não sendo 

permitido nenhum material de consulta, nem aparelhos celulares ou eletrônicos. 

 

A Administração Pública Municipal convocará, em momento oportuno, os candidatos que obtiveram,no 

mínimo, 50% (cinquenta por cento) do total de pontos da prova escrita, para apresentação dos demais 

comprovantes de títulos e de experiência profissional, reservando-se ao direito de desclassificar 

qualquer candidato que não tenha apresentado toda a documentação exigida em edital, após nova 

convocação, ficando o mesmo impedido de ser contratado. 

 

Vitória da Conquista, 17 de janeiro de 2013. 
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