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O SERVIÇO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO ESTADO DA BAHIA – 

SEBRAE/BA, entidade associativa de direito privado, sem fins lucrativos, instituído sob a forma de 

serviço social autônomo, CONVOCA o candidato abaixo nominado, habilitado e classificado na forma 

do resultado final divulgado no dia 20 de dezembro de 2017 e homologado em 22 de dezembro de 2017, 

para encaminhamento da documentação a seguir relacionada, de forma digitalizada para o e-mail 

ugp@ba.sebrae.com.br, no período de 04 a 13 de abril de 2018. Os documentos originais ou cópias 

autenticadas deverão ser apresentados na data agendada para a capacitação introdutória, apenas com 

a finalidade de conferir original e cópia. 
 

Documentação a ser encaminhada: 
 

a) Currículo Vitae; 

b) Carteira de Trabalho e Previdência Social; 

c) CPF; 

d) Certidão de casamento (se casado) ou de nascimento (se solteiro); 

e) Certidão de nascimento dos filhos; 

f) Carteira de vacinação de filhos (menores de 05 anos); 

g) Certificado de Reservista, para brasileiros de sexo masculino; 

h) Carteira de Identidade; 

i) Título de Eleitor, com comprovantes da última votação ou Certidão de Quitação eleitoral, para 

brasileiros; 

j) Cartão de inscrição PIS/PASEP; 

k) Comprovante(s) de escolaridade, conforme exigido no Edital; 

l) Duas (02) fotos 3X4 recentes; 

m) Comprovante de residência. 
 

O candidato que deixar de apresentar qualquer um dos documentos exigidos estará automaticamente 

eliminado. 

O Exame Médico Admissional será realizado por empresa contratada pelo SEBRAE/BA mediante Guia 

de Encaminhamento autorizada pelo SEBRAE/BA. 

O candidato que deixar de realizar os exames médicos será considerado desistente/eliminado. 

Durante a Avaliação Médica poderão ser solicitados outros exames complementares, a depender da 

necessidade de esclarecimento de diagnóstico. 

O empregado passará por um treinamento introdutório que será realizado pelo SEBRAE/BA, em data a 

ser definida posteriormente. 
 

 
Espaço Ocupacional:  202 -  Analista Técnico I - Área de atuação –  Atendimento e Orientação Empresarial 

Nº Inscrição Candidato Classificação 

0121000433 LUCAS GUERRA REIS 7º 

 
 
 
 
 
 
 


