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O MUNICÍPIO DE PINDAÍ, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições e em conformidade 

com o disposto no artigo 37 da Constituição Federal, na Lei Orgânica Municipal e nas demais 

normas jurídicas municipais, faz saber que, após o decurso do prazo para interposição de 

recurso em face da decisão prolatada no exame de avaliação de melhor qualificação e maior 

experiência profissional, houve uma grande quantidade de candidatos que interpuseram 

recurso requerendo uma melhor avaliação dos certificados de carga horária de realização de 

cursos livres específicos da área de concorrência, bem como declarações de experiência 

profissional, apresentados por outros concorrentes, inclusive com indicação de nomes e 

cursos, sob alegação de terem os referidos documentos sido, em tese, adquiridos sem a 

realização, de fato, dos cursos ou efetivo labor desempenhado, o que poderia denotar em 

nítida apresentação de documentão falsa.  

Ante tais informações e para garantir a total lisura no certame, faz-se necessário abertura de 

procedimento interno para apuração minuciosa e individual de cada candidato que apresentou 

documentação supostamente em desacordo com as exigências legais, cabendo ressaltar, 

desde já, que será remetido cópia de todos os documentos ao Ministério Público Estadual da 

Comarca de Guanambi – Bahia, com intuito que se apure eventual prática dos ilícitos penais 

previstos nos artigos 297, 298, 299 e 304, do Código Penal Brasileiro, com possibilidade de 

responsabilização na seara penal dos candidatos que possivelmente tenham agido com dolo na 

etapa de avaliação de melhor qualificação e maior experiência profissional.  

Neste sentido, ficam convocados todos os candidatos abaixo indicados, identificados por meio 

do seu número de inscrição, para apresentarem documento comprobatório de realização dos 

cursos livres e apresentação de comprovação de efetivo labor, não apenas por meio de simples 

declaração, nos dias 17 e 18 de setembro de 2018, no horário de 07 horas às 13 horas, na 

sede da Prefeitura Municipal de Pindaí – Bahia, situada na Rua Tibério Fausto, 426, Bairro 

Centro, Pindaí - Bahia:  

Cargo: 102-Assistente Administrativo de Licitações 

Nº Inscrição Providência a ser adotada 

0126003513 
Comprovação de experiência profissional através de prova admitida em direito, 
como, por exemplo, contracheque, Carteira de Trabalho e Previdência Social 
etc. 

 

Cargo: 106-Dentista 

Nº Inscrição Providência a ser adotada 

0126004601 
Comprovação de experiência profissional através de prova admitida em direito, 
como, por exemplo, contracheque, Carteira de Trabalho e Previdência Social 
etc. 

0126003471 
Comprovação de experiência profissional através de prova admitida em direito, 
como, por exemplo, contracheque, Carteira de Trabalho e Previdência Social 
etc. 
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Cargo: 111-Fiscal de Tributos 

Nº Inscrição Providência a ser adotada 

0126000347 
Comprovação de experiência profissional através de prova admitida em direito, 
como, por exemplo, contracheque, Carteira de Trabalho e Previdência Social 
etc. 

 

Cargo: 113-Médico (a) 

Nº Inscrição Providência a ser adotada 

0126001848 
Comprovação de experiência profissional através de prova admitida em direito, 
como, por exemplo, contracheque, Carteira de Trabalho e Previdência Social 
etc. 

0126004043 
Comprovação de experiência profissional através de prova admitida em direito, 
como, por exemplo, contracheque, Carteira de Trabalho e Previdência Social 
etc. 

 

Cargo: 200-Eletricista 

Nº Inscrição Providência a ser adotada 

0126000121 
Apresentação de documentação comprobatória de realização de curso livre 
apta a demonstrar a carga horária indicada no certificado e período de efetiva 
realização do curso. 

0126000385 

Apresentação de documentação comprobatória de realização de curso livre 
apta a demonstrar a carga horária indicada no certificado e período de efetiva 
realização do curso; Comprovação de experiência profissional através de prova 
admitida em direito, como, por exemplo, contracheque, Carteira de Trabalho e 
Previdência Social etc. 

0126001497 
Comprovação de experiência profissional através de prova admitida em direito, 
como, por exemplo, contracheque, Carteira de Trabalho e Previdência Social 
etc. 

 

Cargo: 202-Técnico (a) em enfermagem 

Nº Inscrição Providência a ser adotada 

0126002076 
Comprovação de experiência profissional através de prova admitida em direito, 
como, por exemplo, contracheque, Carteira de Trabalho e Previdência Social 
etc. 

0126002981 
Apresentação de documentação comprobatória de realização de curso livre 
apta a demonstrar a carga horária indicada no certificado e período de efetiva 
realização do curso. 

0126003978 
Comprovação de experiência profissional através de prova admitida em direito, 
como, por exemplo, contracheque, Carteira de Trabalho e Previdência Social 
etc. 

0126003652 
Apresentação de documentação comprobatória de realização de curso livre 
apta a demonstrar a carga horária indicada no certificado e período de efetiva 
realização do curso. 

0126004635 
Apresentação de documentação comprobatória de realização de curso livre 
apta a demonstrar a carga horária indicada no certificado e período de efetiva 
realização do curso. 
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Cargo: 202-Técnico (a) em enfermagem 

Nº Inscrição Providência a ser adotada 

0126003072 
Apresentação de documentação comprobatória de realização de curso livre 
apta a demonstrar a carga horária indicada no certificado e período de efetiva 
realização do curso. 

0126004636 
Comprovação de experiência profissional através de prova admitida em direito, 
como, por exemplo, contracheque, Carteira de Trabalho e Previdência Social 
etc. 

0126000437 
Apresentação de documentação comprobatória de realização de curso livre 
apta a demonstrar a carga horária indicada no certificado e período de efetiva 
realização do curso. 

0126004182 
Comprovação de experiência profissional através de prova admitida em direito, 
como, por exemplo, contracheque, Carteira de Trabalho e Previdência Social 
etc. 

0126003493 
Comprovação de experiência profissional através de prova admitida em direito, 
como, por exemplo, contracheque, Carteira de Trabalho e Previdência Social 
etc. 

0126001647 
Apresentação de documentação comprobatória de realização de curso livre 
apta a demonstrar a carga horária indicada no certificado e período de efetiva 
realização do curso. 

 

Cargo: 204-Técnico (a) em Licenciamento Ambiental 

Nº Inscrição Providência a ser adotada 

0126004046 
Apresentação de documentação comprobatória de realização de curso livre 
apta a demonstrar a carga horária indicada no certificado e período de efetiva 
realização do curso. 

 

Cargo: 205-Técnico (a) em Radiologia 

Nº Inscrição Providência a ser adotada 

0126002441 
Apresentação de documentação comprobatória de realização de curso livre 
apta a demonstrar a carga horária indicada no certificado e período de efetiva 
realização do curso. 

0126002023 

Apresentação de documentação comprobatória de realização de curso livre 
apta a demonstrar a carga horária indicada no certificado e período de efetiva 
realização do curso; Comprovação de experiência profissional através de prova 
admitida em direito, como, por exemplo, contracheque, Carteira de Trabalho e 
Previdência Social etc. 

 

Cargo: 300-Agentes de Combate a Endemias 

Nº Inscrição Providência a ser adotada 

0126002840 
Apresentação de documentação comprobatória de realização de curso livre 
apta a demonstrar a carga horária indicada no certificado e período de efetiva 
realização do curso. 

0126001905 
Apresentação de documentação comprobatória de realização de curso livre 
apta a demonstrar a carga horária indicada no certificado e período de efetiva 
realização do curso. 
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Cargo: 301-Almoxarife 

Nº Inscrição Providência a ser adotada 

0126003774 

Apresentação de documentação comprobatória de realização de curso livre 
apta a demonstrar a carga horária indicada no certificado e período de efetiva 
realização do curso; Comprovação de experiência profissional através de prova 
admitida em direito, como, por exemplo, contracheque, Carteira de Trabalho e 
Previdência Social etc. 

 

Cargo: 302-Técnico de Arquivo 

Nº Inscrição Providência a ser adotada 

0126002623 
Apresentação de documentação comprobatória de realização de curso livre 
apta a demonstrar a carga horária indicada no certificado e período de efetiva 
realização do curso. 

 

Cargo: 303-Assistente Administrativo de Patrimônio 

Nº Inscrição Providência a ser adotada 

0126000518 
Apresentação de documentação comprobatória de realização de curso livre 
apta a demonstrar a carga horária indicada no certificado e período de efetiva 
realização do curso. 

 

Cargo: 304-Assistente administrativo nível médio 

Nº Inscrição Providência a ser adotada 

0126000547 
Apresentação de documentação comprobatória de realização de curso livre 
apta a demonstrar a carga horária indicada no certificado e período de efetiva 
realização do curso. 

0126000556 
Apresentação de documentação comprobatória de realização de curso livre 
apta a demonstrar a carga horária indicada no certificado e período de efetiva 
realização do curso. 

0126004500 
Comprovação de experiência profissional através de prova admitida em direito, 
como, por exemplo, contracheque, Carteira de Trabalho e Previdência Social 
etc. 

0126002780 
Apresentação de documentação comprobatória de realização de curso livre 
apta a demonstrar a carga horária indicada no certificado e período de efetiva 
realização do curso. 

0126000601 
Apresentação de documentação comprobatória de realização de curso livre 
apta a demonstrar a carga horária indicada no certificado e período de efetiva 
realização do curso. 

0126000608 
Apresentação de documentação comprobatória de realização de curso livre 
apta a demonstrar a carga horária indicada no certificado e período de efetiva 
realização do curso. 

0126002829 
Apresentação de documentação comprobatória de realização de curso livre 
apta a demonstrar a carga horária indicada no certificado e período de efetiva 
realização do curso. 

0126004126 

Apresentação de documentação comprobatória de realização de curso livre 
apta a demonstrar a carga horária indicada no certificado e período de efetiva 
realização do curso; Comprovação de experiência profissional através de prova 
admitida em direito, como, por exemplo, contracheque, Carteira de Trabalho e 
Previdência Social etc. 
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Cargo: 304-Assistente administrativo nível médio 

Nº Inscrição Providência a ser adotada 

0126000647 

Apresentação de documentação comprobatória de realização de curso livre 
apta a demonstrar a carga horária indicada no certificado e período de efetiva 
realização do curso; Comprovação de experiência profissional através de prova 
admitida em direito, como, por exemplo, contracheque, Carteira de Trabalho e 
Previdência Social etc. 

0126003872 
Apresentação de documentação comprobatória de realização de curso livre 
apta a demonstrar a carga horária indicada no certificado e período de efetiva 
realização do curso. 

0126000659 
Apresentação de documentação comprobatória de realização de curso livre 
apta a demonstrar a carga horária indicada no certificado e período de efetiva 
realização do curso. 

0126000674 
Apresentação de documentação comprobatória de realização de curso livre 
apta a demonstrar a carga horária indicada no certificado e período de efetiva 
realização do curso. 

0126002069 
Comprovação de experiência profissional através de prova admitida em direito, 
como, por exemplo, contracheque, Carteira de Trabalho e Previdência Social 
etc. 

0126002478 
Apresentação de documentação comprobatória de realização de curso livre 
apta a demonstrar a carga horária indicada no certificado e período de efetiva 
realização do curso. 

0126002932 
Comprovação de experiência profissional através de prova admitida em direito, 
como, por exemplo, contracheque, Carteira de Trabalho e Previdência Social 
etc. 

0126003388 

Apresentação de documentação comprobatória de realização de curso livre 
apta a demonstrar a carga horária indicada no certificado e período de efetiva 
realização do curso; Comprovação de experiência profissional através de prova 
admitida em direito, como, por exemplo, contracheque, Carteira de Trabalho e 
Previdência Social etc. 

0126000697 
Apresentação de documentação comprobatória de realização de curso livre 
apta a demonstrar a carga horária indicada no certificado e período de efetiva 
realização do curso. 

 

Cargo: 305-Auxiliar de dentista 

Nº Inscrição Providência a ser adotada 

0126002986 

Apresentação de documentação comprobatória de realização de curso livre 
apta a demonstrar a carga horária indicada no certificado e período de efetiva 
realização do curso; Comprovação de experiência profissional através de prova 
admitida em direito, como, por exemplo, contracheque, Carteira de Trabalho e 
Previdência Social etc. 

0126004622 
Apresentação de documentação comprobatória de realização de curso livre 
apta a demonstrar a carga horária indicada no certificado e período de efetiva 
realização do curso. 
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Cargo: 306-Auxiliar de Disciplina 

Nº Inscrição Providência a ser adotada 

0126003792 
Apresentação de documentação comprobatória de realização de curso livre 
apta a demonstrar a carga horária indicada no certificado e período de efetiva 
realização do curso. 

0126000775 
Apresentação de documentação comprobatória de realização de curso livre 
apta a demonstrar a carga horária indicada no certificado e período de efetiva 
realização do curso. 

0126001863 
Apresentação de documentação comprobatória de realização de curso livre 
apta a demonstrar a carga horária indicada no certificado e período de efetiva 
realização do curso. 

0126000781 
Comprovação de experiência profissional através de prova admitida em direito, 
como, por exemplo, contracheque, Carteira de Trabalho e Previdência Social 
etc. 

0126002336 
Comprovação de experiência profissional através de prova admitida em direito, 
como, por exemplo, contracheque, Carteira de Trabalho e Previdência Social 
etc. 

0126000790 

Apresentação de documentação comprobatória de realização de curso livre 
apta a demonstrar a carga horária indicada no certificado e período de efetiva 
realização do curso; Comprovação de experiência profissional através de prova 
admitida em direito, como, por exemplo, contracheque, Carteira de Trabalho e 
Previdência Social etc. 

0126004192 
Comprovação de experiência profissional através de prova admitida em direito, 
como, por exemplo, contracheque, Carteira de Trabalho e Previdência Social 
etc. 

0126002730 

Apresentação de documentação comprobatória de realização de curso livre 
apta a demonstrar a carga horária indicada no certificado e período de efetiva 
realização do curso; Comprovação de experiência profissional através de prova 
admitida em direito, como, por exemplo, contracheque, Carteira de Trabalho e 
Previdência Social etc. 

0126001616 
Comprovação de experiência profissional através de prova admitida em direito, 
como, por exemplo, contracheque, Carteira de Trabalho e Previdência Social 
etc. 

 

Cargo: 307-Digitador (a) faturista 

Nº Inscrição Providência a ser adotada 

0126000021 
Apresentação de documentação comprobatória de realização de curso livre 
apta a demonstrar a carga horária indicada no certificado e período de efetiva 
realização do curso. 

 

Cargo: 308-Recepcionista 

Nº Inscrição Providência a ser adotada 

0126000819 
Apresentação de documentação comprobatória de realização de curso livre 
apta a demonstrar a carga horária indicada no certificado e período de efetiva 
realização do curso. 

0126000864 
Comprovação de experiência profissional através de prova admitida em direito, 
como, por exemplo, contracheque, Carteira de Trabalho e Previdência Social 
etc. 

0126000891 
Apresentação de documentação comprobatória de realização de curso livre 
apta a demonstrar a carga horária indicada no certificado e período de efetiva 
realização do curso. 
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Cargo: 308-Recepcionista 

Nº Inscrição Providência a ser adotada 

0126003181 
Apresentação de documentação comprobatória de realização de curso livre 
apta a demonstrar a carga horária indicada no certificado e período de efetiva 
realização do curso. 

0126003517 
Apresentação de documentação comprobatória de realização de curso livre 
apta a demonstrar a carga horária indicada no certificado e período de efetiva 
realização do curso. 

 

Cargo: 309-Educador social 

Nº Inscrição Providência a ser adotada 

0126000917 
Comprovação de experiência profissional através de prova admitida em direito, 
como, por exemplo, contracheque, Carteira de Trabalho e Previdência Social 
etc. 

0126003157 

Apresentação de documentação comprobatória de realização de curso livre 
apta a demonstrar a carga horária indicada no certificado e período de efetiva 
realização do curso; Comprovação de experiência profissional através de prova 
admitida em direito, como, por exemplo, contracheque, Carteira de Trabalho e 
Previdência Social etc. 

0126000934 
Apresentação de documentação comprobatória de realização de curso livre 
apta a demonstrar a carga horária indicada no certificado e período de efetiva 
realização do curso. 

 

Cargo: 400-Auxiliar de serviços gerais 

Nº Inscrição Providência a ser adotada 

0126002044 
Apresentação de documentação comprobatória de realização de curso livre 
apta a demonstrar a carga horária indicada no certificado e período de efetiva 
realização do curso. 

0126002120 
Apresentação de documentação comprobatória de realização de curso livre 
apta a demonstrar a carga horária indicada no certificado e período de efetiva 
realização do curso. 

0126004353 
Comprovação de experiência profissional através de prova admitida em direito, 
como, por exemplo, contracheque, Carteira de Trabalho e Previdência Social 
etc. 

0126001993 
Apresentação de documentação comprobatória de realização de curso livre 
apta a demonstrar a carga horária indicada no certificado e período de efetiva 
realização do curso. 

0126000990 
Apresentação de documentação comprobatória de realização de curso livre 
apta a demonstrar a carga horária indicada no certificado e período de efetiva 
realização do curso. 

0126000995 
Apresentação de documentação comprobatória de realização de curso livre 
apta a demonstrar a carga horária indicada no certificado e período de efetiva 
realização do curso. 

0126001008 
Comprovação de experiência profissional através de prova admitida em direito, 
como, por exemplo, contracheque, Carteira de Trabalho e Previdência Social 
etc. 

0126004676 
Comprovação de experiência profissional através de prova admitida em direito, 
como, por exemplo, contracheque, Carteira de Trabalho e Previdência Social 
etc. 

 

 
 



 
                                                        

ESTADO DA BAHIA 
PREFEITURA MUNICIPAL PINDAÍ/BA 

Concurso Público Edital 001/2018 RETIFICADO em 15/06/2018 
Convocação para comprovação de documentos apresentados na 3ª Etapa 

____________________________________________________________________________________________ 
 

8 
 

Cargo: 400-Auxiliar de serviços gerais 

Nº Inscrição Providência a ser adotada 

0126004669 
Comprovação de experiência profissional através de prova admitida em direito, 
como, por exemplo, contracheque, Carteira de Trabalho e Previdência Social 
etc. 

0126001628 
Comprovação de experiência profissional através de prova admitida em direito, 
como, por exemplo, contracheque, Carteira de Trabalho e Previdência Social 
etc. 

0126001057 
Apresentação de documentação comprobatória de realização de curso livre 
apta a demonstrar a carga horária indicada no certificado e período de efetiva 
realização do curso. 

0126003864 
Apresentação de documentação comprobatória de realização de curso livre 
apta a demonstrar a carga horária indicada no certificado e período de efetiva 
realização do curso. 

0126004641 
Apresentação de documentação comprobatória de realização de curso livre 
apta a demonstrar a carga horária indicada no certificado e período de efetiva 
realização do curso. 

0126002553 
Comprovação de experiência profissional através de prova admitida em direito, 
como, por exemplo, contracheque, Carteira de Trabalho e Previdência Social 
etc. 

0126001944 
Comprovação de experiência profissional através de prova admitida em direito, 
como, por exemplo, contracheque, Carteira de Trabalho e Previdência Social 
etc. 

0126003501 
Comprovação de experiência profissional através de prova admitida em direito, 
como, por exemplo, contracheque, Carteira de Trabalho e Previdência Social 
etc. 

0126001102 
Apresentação de documentação comprobatória de realização de curso livre 
apta a demonstrar a carga horária indicada no certificado e período de efetiva 
realização do curso. 

0126001107 
Apresentação de documentação comprobatória de realização de curso livre 
apta a demonstrar a carga horária indicada no certificado e período de efetiva 
realização do curso. 

0126001813 
Comprovação de experiência profissional através de prova admitida em direito, 
como, por exemplo, contracheque, Carteira de Trabalho e Previdência Social 
etc. 

0126001114 
Apresentação de documentação comprobatória de realização de curso livre 
apta a demonstrar a carga horária indicada no certificado e período de efetiva 
realização do curso. 

0126003708 
Apresentação de documentação comprobatória de realização de curso livre 
apta a demonstrar a carga horária indicada no certificado e período de efetiva 
realização do curso. 

0126001135 
Comprovação de experiência profissional através de prova admitida em direito, 
como, por exemplo, contracheque, Carteira de Trabalho e Previdência Social 
etc. 

0126004289 
Apresentação de documentação comprobatória de realização de curso livre 
apta a demonstrar a carga horária indicada no certificado e período de efetiva 
realização do curso. 
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Cargo: 400-Auxiliar de serviços gerais 

Nº Inscrição Providência a ser adotada 

0126004075 
Comprovação de experiência profissional através de prova admitida em direito, 
como, por exemplo, contracheque, Carteira de Trabalho e Previdência Social 
etc. 

0126001148 
Apresentação de documentação comprobatória de realização de curso livre 
apta a demonstrar a carga horária indicada no certificado e período de efetiva 
realização do curso. 

0126001498 
Apresentação de documentação comprobatória de realização de curso livre 
apta a demonstrar a carga horária indicada no certificado e período de efetiva 
realização do curso. 

0126003135 

Apresentação de documentação comprobatória de realização de curso livre 
apta a demonstrar a carga horária indicada no certificado e período de efetiva 
realização do curso; Comprovação de experiência profissional através de prova 
admitida em direito, como, por exemplo, contracheque, Carteira de Trabalho e 
Previdência Social etc. 

0126000137 
Apresentação de documentação comprobatória de realização de curso livre 
apta a demonstrar a carga horária indicada no certificado e período de efetiva 
realização do curso. 

0126001169 
Apresentação de documentação comprobatória de realização de curso livre 
apta a demonstrar a carga horária indicada no certificado e período de efetiva 
realização do curso. 

0126002139 
Comprovação de experiência profissional através de prova admitida em direito, 
como, por exemplo, contracheque, Carteira de Trabalho e Previdência Social 
etc. 

0126001173 
Apresentação de documentação comprobatória de realização de curso livre 
apta a demonstrar a carga horária indicada no certificado e período de efetiva 
realização do curso. 

0126001174 
Comprovação de experiência profissional através de prova admitida em direito, 
como, por exemplo, contracheque, Carteira de Trabalho e Previdência Social 
etc. 

0126001205 
Comprovação de experiência profissional através de prova admitida em direito, 
como, por exemplo, contracheque, Carteira de Trabalho e Previdência Social 
etc. 

0126001216 
Comprovação de experiência profissional através de prova admitida em direito, 
como, por exemplo, contracheque, Carteira de Trabalho e Previdência Social 
etc. 

0126003866 

Apresentação de documentação comprobatória de realização de curso livre 
apta a demonstrar a carga horária indicada no certificado e período de efetiva 
realização do curso; Comprovação de experiência profissional através de prova 
admitida em direito, como, por exemplo, contracheque, Carteira de Trabalho e 
Previdência Social etc. 

0126001992 

Apresentação de documentação comprobatória de realização de curso livre 
apta a demonstrar a carga horária indicada no certificado e período de efetiva 
realização do curso; Comprovação de experiência profissional através de prova 
admitida em direito, como, por exemplo, contracheque, Carteira de Trabalho e 
Previdência Social etc. 
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Cargo: 400-Auxiliar de serviços gerais 

Nº Inscrição Providência a ser adotada 

0126001221 
Comprovação de experiência profissional através de prova admitida em direito, 
como, por exemplo, contracheque, Carteira de Trabalho e Previdência Social 
etc. 

0126001745 
Comprovação de experiência profissional através de prova admitida em direito, 
como, por exemplo, contracheque, Carteira de Trabalho e Previdência Social 
etc. 

0126001225 
Comprovação de experiência profissional através de prova admitida em direito, 
como, por exemplo, contracheque, Carteira de Trabalho e Previdência Social 
etc. 

0126000081 
Comprovação de experiência profissional através de prova admitida em direito, 
como, por exemplo, contracheque, Carteira de Trabalho e Previdência Social 
etc. 

0126003779 
Apresentação de documentação comprobatória de realização de curso livre 
apta a demonstrar a carga horária indicada no certificado e período de efetiva 
realização do curso. 

0126001239 
Comprovação de experiência profissional através de prova admitida em direito, 
como, por exemplo, contracheque, Carteira de Trabalho e Previdência Social 
etc. 

0126002210 
Apresentação de documentação comprobatória de realização de curso livre 
apta a demonstrar a carga horária indicada no certificado e período de efetiva 
realização do curso. 

0126001252 
Comprovação de experiência profissional através de prova admitida em direito, 
como, por exemplo, contracheque, Carteira de Trabalho e Previdência Social 
etc. 

0126001256 
Comprovação de experiência profissional através de prova admitida em direito, 
como, por exemplo, contracheque, Carteira de Trabalho e Previdência Social 
etc. 

0126001833 
Comprovação de experiência profissional através de prova admitida em direito, 
como, por exemplo, contracheque, Carteira de Trabalho e Previdência Social 
etc. 

0126001673 
Apresentação de documentação comprobatória de realização de curso livre 
apta a demonstrar a carga horária indicada no certificado e período de efetiva 
realização do curso. 

0126001269 
Comprovação de experiência profissional através de prova admitida em direito, 
como, por exemplo, contracheque, Carteira de Trabalho e Previdência Social 
etc. 

0126003749 
Comprovação de experiência profissional através de prova admitida em direito, 
como, por exemplo, contracheque, Carteira de Trabalho e Previdência Social 
etc. 

0126002664 
Comprovação de experiência profissional através de prova admitida em direito, 
como, por exemplo, contracheque, Carteira de Trabalho e Previdência Social 
etc. 

0126001274 
Comprovação de experiência profissional através de prova admitida em direito, 
como, por exemplo, contracheque, Carteira de Trabalho e Previdência Social 
etc. 

0126001277 
Comprovação de experiência profissional através de prova admitida em direito, 
como, por exemplo, contracheque, Carteira de Trabalho e Previdência Social 
etc. 
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Cargo: 400-Auxiliar de serviços gerais 

Nº Inscrição Providência a ser adotada 

0126004047 
Apresentação de documentação comprobatória de realização de curso livre 
apta a demonstrar a carga horária indicada no certificado e período de efetiva 
realização do curso. 

0126001288 
Comprovação de experiência profissional através de prova admitida em direito, 
como, por exemplo, contracheque, Carteira de Trabalho e Previdência Social 
etc. 

0126002188 
Comprovação de experiência profissional através de prova admitida em direito, 
como, por exemplo, contracheque, Carteira de Trabalho e Previdência Social 
etc. 

0126001296 
Apresentação de documentação comprobatória de realização de curso livre 
apta a demonstrar a carga horária indicada no certificado e período de efetiva 
realização do curso. 

0126002589 

Apresentação de documentação comprobatória de realização de curso livre 
apta a demonstrar a carga horária indicada no certificado e período de efetiva 
realização do curso; Comprovação de experiência profissional através de prova 
admitida em direito, como, por exemplo, contracheque, Carteira de Trabalho e 
Previdência Social etc. 

0126001300 
Apresentação de documentação comprobatória de realização de curso livre 
apta a demonstrar a carga horária indicada no certificado e período de efetiva 
realização do curso. 

0126001301 
Apresentação de documentação comprobatória de realização de curso livre 
apta a demonstrar a carga horária indicada no certificado e período de efetiva 
realização do curso. 

0126002048 
Apresentação de documentação comprobatória de realização de curso livre 
apta a demonstrar a carga horária indicada no certificado e período de efetiva 
realização do curso. 

0126001609 
Comprovação de experiência profissional através de prova admitida em direito, 
como, por exemplo, contracheque, Carteira de Trabalho e Previdência Social 
etc. 

 

Cargo: 402-Gari 

Nº Inscrição Providência a ser adotada 

0126003940 
Apresentação de documentação comprobatória de realização de curso livre 
apta a demonstrar a carga horária indicada no certificado e período de efetiva 
realização do curso. 

 

Cargo: 403-Jardineiro 

Nº Inscrição Providência a ser adotada 

0126004604 

Apresentação de documentação comprobatória de realização de curso livre 
apta a demonstrar a carga horária indicada no certificado e período de efetiva 
realização do curso; Comprovação de experiência profissional através de prova 
admitida em direito, como, por exemplo, contracheque, Carteira de Trabalho e 
Previdência Social etc. 
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Cargo: 404-Mecânico 

Nº Inscrição Providência a ser adotada 

0126003079 
Comprovação de experiência profissional através de prova admitida em direito, 
como, por exemplo, contracheque, Carteira de Trabalho e Previdência Social 
etc. 

 

Cargo: 405-Merendeiro (a) 

Nº Inscrição Providência a ser adotada 

0126002818 
Apresentação de documentação comprobatória de realização de curso livre 
apta a demonstrar a carga horária indicada no certificado e período de efetiva 
realização do curso. 

0126002248 
Comprovação de experiência profissional através de prova admitida em direito, 
como, por exemplo, contracheque, Carteira de Trabalho e Previdência Social 
etc. 

0126001336 
Apresentação de documentação comprobatória de realização de curso livre 
apta a demonstrar a carga horária indicada no certificado e período de efetiva 
realização do curso. 

0126003976 

Apresentação de documentação comprobatória de realização de curso livre 
apta a demonstrar a carga horária indicada no certificado e período de efetiva 
realização do curso; Comprovação de experiência profissional através de prova 
admitida em direito, como, por exemplo, contracheque 

0126003398 

Apresentação de documentação comprobatória de realização de curso livre 
apta a demonstrar a carga horária indicada no certificado e período de efetiva 
realização do curso; Comprovação de experiência profissional através de prova 
admitida em direito, como, por exemplo, contracheque, Carteira de Trabalho e 
Previdência Social etc. 

0126001740 
Comprovação de experiência profissional através de prova admitida em direito, 
como, por exemplo, contracheque, Carteira de Trabalho e Previdência Social 
etc. 

0126001355 
Apresentação de documentação comprobatória de realização de curso livre 
apta a demonstrar a carga horária indicada no certificado e período de efetiva 
realização do curso. 

0126001356 
Apresentação de documentação comprobatória de realização de curso livre 
apta a demonstrar a carga horária indicada no certificado e período de efetiva 
realização do curso. 

0126004630 
Comprovação de experiência profissional através de prova admitida em direito, 
como, por exemplo, contracheque, Carteira de Trabalho e Previdência Social 
etc. 

0126003119 
Apresentação de documentação comprobatória de realização de curso livre 
apta a demonstrar a carga horária indicada no certificado e período de efetiva 
realização do curso. 

0126002230 
Apresentação de documentação comprobatória de realização de curso livre 
apta a demonstrar a carga horária indicada no certificado e período de efetiva 
realização do curso. 
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Cargo: 406-Motorista 

Nº Inscrição Providência a ser adotada 

0126001380 
Apresentação de documentação comprobatória de realização de curso livre 
apta a demonstrar a carga horária indicada no certificado e período de efetiva 
realização do curso. 

0126001757 
Comprovação de experiência profissional através de prova admitida em direito, 
como, por exemplo, contracheque, Carteira de Trabalho e Previdência Social 
etc. 

0126001515 
Apresentação de documentação comprobatória de realização de curso livre 
apta a demonstrar a carga horária indicada no certificado e período de efetiva 
realização do curso. 

0126004402 
Apresentação de documentação comprobatória de realização de curso livre 
apta a demonstrar a carga horária indicada no certificado e período de efetiva 
realização do curso. 

0126002735 
Apresentação de documentação comprobatória de realização de curso livre 
apta a demonstrar a carga horária indicada no certificado e período de efetiva 
realização do curso. 

0126001400 
Apresentação de documentação comprobatória de realização de curso livre 
apta a demonstrar a carga horária indicada no certificado e período de efetiva 
realização do curso. 

0126001404 
Apresentação de documentação comprobatória de realização de curso livre 
apta a demonstrar a carga horária indicada no certificado e período de efetiva 
realização do curso. 

0126001408 
Apresentação de documentação comprobatória de realização de curso livre 
apta a demonstrar a carga horária indicada no certificado e período de efetiva 
realização do curso. 

0126001890 
Apresentação de documentação comprobatória de realização de curso livre 
apta a demonstrar a carga horária indicada no certificado e período de efetiva 
realização do curso. 

0126003848 
Apresentação de documentação comprobatória de realização de curso livre 
apta a demonstrar a carga horária indicada no certificado e período de efetiva 
realização do curso. 

0126001587 
Apresentação de documentação comprobatória de realização de curso livre 
apta a demonstrar a carga horária indicada no certificado e período de efetiva 
realização do curso. 

0126002224 
Apresentação de documentação comprobatória de realização de curso livre 
apta a demonstrar a carga horária indicada no certificado e período de efetiva 
realização do curso. 

0126003856 
Apresentação de documentação comprobatória de realização de curso livre 
apta a demonstrar a carga horária indicada no certificado e período de efetiva 
realização do curso. 

0126001645 
Apresentação de documentação comprobatória de realização de curso livre 
apta a demonstrar a carga horária indicada no certificado e período de efetiva 
realização do curso. 
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Cargo: 407-Motorista de Caminhão Pipa 

Nº Inscrição Providência a ser adotada 

0126003677 
Apresentação de documentação comprobatória de realização de curso livre 
apta a demonstrar a carga horária indicada no certificado e período de efetiva 
realização do curso. 

 

Cargo: 408-Operador de máquinas pesadas 

Nº Inscrição Providência a ser adotada 

0126000136 
Comprovação de experiência profissional através de prova admitida em direito, 
como, por exemplo, contracheque, Carteira de Trabalho e Previdência Social 
etc. 

 

Cargo: 410-Pintor 

Nº Inscrição Providência a ser adotada 

0126001444 
Apresentação de documentação comprobatória de realização de curso livre 
apta a demonstrar a carga horária indicada no certificado e período de efetiva 
realização do curso. 

0126003103 
Apresentação de documentação comprobatória de realização de curso livre 
apta a demonstrar a carga horária indicada no certificado e período de efetiva 
realização do curso. 

0126001447 
Apresentação de documentação comprobatória de realização de curso livre 
apta a demonstrar a carga horária indicada no certificado e período de efetiva 
realização do curso. 

 

Cargo: 411-Porteiro (a) 

Nº Inscrição Providência a ser adotada 

0126002652 

Apresentação de documentação comprobatória de realização de curso livre 
apta a demonstrar a carga horária indicada no certificado e período de 
efetiva realização do curso; Comprovação de experiência profissional 
através de prova admitida em direito, como, por exemplo, contracheque, 
Carteira de Trabalho e Previdência Social etc. 

0126004064 
Comprovação de experiência profissional através de prova admitida em 
direito, como, por exemplo, contracheque, Carteira de Trabalho e 
Previdência Social etc. 

0126004488 
Apresentação de documentação comprobatória de realização de curso livre 
apta a demonstrar a carga horária indicada no certificado e período de 
efetiva realização do curso. 

0126001479 
Comprovação de experiência profissional através de prova admitida em 
direito, como, por exemplo, contracheque, Carteira de Trabalho e 
Previdência Social etc. 

0126001723 

Apresentação de documentação comprobatória de realização de curso livre 
apta a demonstrar a carga horária indicada no certificado e período de 
efetiva realização do curso; Comprovação de experiência profissional 
através de prova admitida em direito, como, por exemplo, contracheque, 
Carteira de Trabalho e Previdência Social etc. 
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Sendo assim, faz saber que ficam estabelecidas as datas abaixo citadas referentes à adoção 

das providências indicadas acima, republicação da pontuação da prova de melhor qualificação 

e maior experiência, prazo recursal, resultado final e homologação do Concurso Público, para 

provimento das vagas existentes e formação de cadastro de reserva nas diversas Secretarias 

da Prefeitura Municipal de Pindaí/BA.  

FASE/ATIVIDADE DATA PROVÁVEL 

Apresentação de documentação exigida pelos candidatos indicados na 
tabela acima 

17 e 18/09/2018 

Republicação do resultado da avaliação de melhor qualificação e maior 
experiência 

25/09/2018 

Prazo Recursal 26 e 27/09/2018 

Resultado Final 01/10/2018 

Homologação 03/10/2018 

 

Ressalta-se novamente que toda documentação que ensejar diminuição da pontuação do 

candidato na etapa de avaliação de melhor qualificação e maior experiência será encaminhada 

ao Ministério Público Estadual, Comarca de Guanambi – Bahia, para adoção de medidas que o 

representante do Órgão entender cabíveis.  

 

Pindaí/BA, 14 de setembro de 2018. 

Ionaldo Aurélio Prates 
Prefeito Municipal 

 


