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CANCELAMENTO DA SELEÇÃO SIMPLIFICADA PARA 

CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE PROFISSIONAIS DE 

TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EDITAL Nº 003/2017 

  

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 pelas Leis nºs. 421/87 e 

1.802/2012 e Decreto nº 17.719/2017, tendo em conta o teor do PARECER De 

CONTROLE INTERNO nº 26/2017 quanto à análise da fase externa da seleção 

simplificada edital nº 003/2017 para contratação temporária de profissionais da 

tecnologia da informação, torna público o CANCELAMENTO DA SELEÇÃO E O 

COMUNICADO DA DEVOLUÇÃO DO VALOR DA INSCRIÇÃO, pelos fatos e 

motivos a seguir expostos: 

 

1. Há divergências de informações nos itens 1.1 e 2.1 onde o primeiro estabelece que 

este processo seletivo simplificado e o posterior vínculo entre os contratantes serão 

regulados pela Lei Municipal nº 1.802/2012, este Edital e demais normas aplicáveis, 

para contratação por tempo determinado de 60 (sessenta) vagas, para as necessidades 

da Secretaria, no decorrer da validade do presente certame.  

Entretanto, o item 2.1 estabelece que a presente seleção pública destina-se ao 

preenchimento de 60 (sessenta) vagas de profissionais de digitação e ainda cadastro 

de reserva, para as necessidades da Secretaria.  

  

2. O item 7.1 do Edital nomeia como membros da Comissão da Seleção os servidores 

abaixo designados: 

a) Presidente: Gilza de Andrade Marques, matrícula 24193-5  

b) Membro: Anapaula Costa Ramires de Oliveira, matricula 14115-7  

c) Membro: Antônio Lauro Gomes de Oliveira, matrícula 24219-4; 

d) Membro: Joelson Moreira Lima, matrícula 24254-8; 

e) Membro: Ricardo da Silva Lima, matrícula 24228-3; 

Entretanto, a LEI Nº 1.802, DE 05 DE JANEIRO DE 2012 que dispõe sobre a 

contratação por tempo determinado para atender necessidade temporária de excepcional 

interesse público, em seu art. 6º, parágrafo único, estabelece que um processo seletivo 

deve atender a alguns  pressupostos mínimos de validade, dentre eles “O Município 

deve criar Comissão de Seleção para Contratação Temporária, com no mínimo 03 (três) 

servidores em caráter permanente, podendo os demais serem convidados a partir da 

indicação do órgão solicitante da seleção”. 

A comissão estabelecida acima possui apenas um servidor de caráter permanente. 
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Assim, tendo em conta o teor do Parecer de Controle Interno 26/2017 que estabelece as 

inconsistências previstas no edital, não há outra solução senão o cancelamento do 

certame público, anulando-o desde o início de seus atos. Em suma, DETERMINO, em 

razão do cancelamento, que os candidatos que desejarem a restituição dos valores dados 

em pagamento da inscrição no processo seletivo Edital de Seleção nº 003/2017 deverão 

imprimir, assinar e preencher o Termo de Devolução da Taxa de Inscrição disposto no 

Anexo I deste Edital e encaminhar no prazo de 10 de Outubro de 2017 até o dia 20 de 

dezembro de 2017, para a Gerência de Gestão de Pessoas, situada na Praça Joaquim 

Correia, 21, Centro, das 09:00h às 12:00h e das 14:00h às 17:00h, oportunidade em que 

serão requeridos os valores integrais pagos, desde que corretamente preenchido o 

requerimento do Anexo I. 

Esgotando o prazo em 20 de Dezembro de 2017 para o envio da documentação, o 

candidato será considerado desistente da restituição dos valores.  

 

NÃO será efetuada em conta de terceiros ou em conta investimento, SOMENTE em 

conta corrente ou poupança e o nome do titular da conta deverá ser obrigatoriamente do 

candidato e seu respectivo CPF, conforme inscrição efetuada pelo candidato. 

 

O candidato que solicitar a restituição da taxa de inscrição terá sua solicitação deferida 

após conferência da documentação enviada.  

 

As restituições serão realizadas por lotes, de acordo com a data do requerimento, desde 

que não haja nenhuma dúvida ou inconsistência quanto aos dados cadastrais relativos às 

informações pessoais e aos dados bancários do candidato.  

 

 

Vitória da Conquista, 05 de outubro de 2017. 

  

  

  

  

Gildásio Oliveira de Carvalho 

Secretário Municipal de Administração 
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ANEXO I 

 

SOLICITAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO 

 

Eu, ____________________________________________________________portador da 

carteira de identidade nº______________________________e do CPF nº 

_______________________, residente e domiciliado na 

______________________________________________________, venho por meio da 

presente solicitar a devolução da taxa de inscrição paga, no valor de R$ 30,00 (trinta 

reais)  para a seleção simplificada para contratação temporária de profissionais de 

tecnologia da informação, conforme edital 003/2017, conforme cópia do boleto em anexo. 

 

 

Observação: Anexar cópia legível do boleto, da carteira de identidade e  do CPF 

 

 

 

ASSINATURA POR EXTENSO 

NOME: 

CPF:                                    RG:                                         ORGÃO:                                UF: 

ENDEREÇO: 

CIDADE:                                                                          ESTADO: 

CEP: 

TELEFONE:                                                                   CELULAR: 

INCRIÇÃO Nº:                                                               CARGO: 

E-MAIL: 

VALOR PAGO: 

CONTA BANCÁRIA Nº: 

(candidato titular da conta) 

BANCO:                         AGÊNCIA:                CONTA CORRENTE:          (   )      

   CONTA POUPANÇA:  (   ) 


