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O MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES , Estado do Bahia, no uso de suas 
atribuições e considerando o Edital 001/2014 de 23 de setembro de 2014 RESOLVE:  
 

1. Onde se LÊ: 
 
CAPÍTULO II – DOS CARGOS, REQUISITOS, ATRIBUIÇÕES, CARGA HORÁRIA 
SEMANAL, REMUNERAÇÃO, VAGAS E TAXA DE INSCRIÇÃO.  

 
 

Código Cargo Pré-Requisito 
Carga 

Horária 
Semanal 

Remunera 
ção R$ 

 Vagas 
Valor da 
taxa de 

inscrição Total PN
Esp CR 

500 Motorista Carro Leve 

Nível Fundamental 
completo. Carteira 

Nacional de Habilitação 
Classe C 

40hs R$ 776,17 7 - 1 40,00 

 
CAPÍTULO IV – - DAS INSCRIÇÕES  
4.3. As inscrições serão realizadas no período de 25 de setembro a 10 de outubro 
de 2014, via internet. 
4.4. Para inscrever-se o candidato deverá acessar o site 
www.concepcaoconursos.com.br 
durante o período de 00h00min do dia 25 de setembro de 2014 às 23h59min do 
dia 10 de outubro de 2014 , conhecer o edital do processo seletivo, ficar ciente das 
normas estabelecidas neste edital e seguir as orientações contidas na tela. 
a) Digitar corretamente os dados cadastrais e a opção do cargo; 
b) Imprimir o Boleto bancário no período de 25 de setembro a 10 de outubro de 
2014; 
c) O Boleto bancário só será impresso no período de 25 de setembro a 10 de 
outubro de 2014, devendo o candidato observar a dat a de vencimento do 
boleto . 
Após o encerramento das inscrições o boleto não ficará disponível para impressão; 
e) Pagar a taxa de inscrição em Agências Bancárias vinculadas ao Sistema de 
Compensação Nacional impreterivelmente, até a data de vencimento constan te 
no documento. O pagamento após a data de vencimento  implica o 
CANCELAMENTO da inscrição; 
f) O pagamento só poderá ser efetivado nas agências bancárias, via boleto bancário. 
Não é permitido o pagamento em correspondentes bancários, nem depósito em 
envelope nos caixas eletrônicos. 
e.1) O pagamento do boleto poderá ser efetivado em Casas Lotéricas. 
 
CAPÍTULO XII - DA HOMOLOGAÇÃO, DA CONVOCAÇÃO PARA E XAME MÉDICO. 
12.1 Após a homologação do resultado do Concurso Público, o Município de Luís 
Eduardo Magalhães/BA convocará, através de edital específico, os candidatos 
habilitados, por ordem de classificação final e por cargo/localidade, para 
preenchimento das vagas existentes, a fim de apresentarem documentação 
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comprobatória na forma do capítulo XV deste edital e para submeter-se à perícia 
médica. 
 
CAPÍTULO XIII – DA CONVOCAÇÃO PARA NOMEAÇÃO 
13.1. Será excluído do Concurso Público o candidato convocado que não comparecer ao 
Setor de Recursos Humanos dentro do prazo de 30 (di as) dias, contados da 
publicação do edital de convocação, devendo ser convocado o candidato que 
imediatamente o suceder na ordem da classificação. 
13.1.1 O candidato, que não apresentar, no prazo de 10 (dez) dias, cópia 
autenticada da documentação comprobatória dos requisitos básicos para nomeação, 
descritos no item 14.2, será considerado desistente e NÃO SERÁ NOMEADO . 
 
ANEXO ÚNICO – Conteúdo Programático  

 
Conhecimentos Específicos para o cargo 305-Condutor  Socorrista SAMU – Código Nacional de 
Trânsito. Métodos e técnicas de condução segura e direção defensiva Conhecimentos sobre 
operação de máquina niveladora: precauções e regras de segurança; leitura dos instrumentos do 
painel, manutenção básica e verificações de rotina, lubrificação e cuidados operacionais; ajustes, 
regulagens, acoplamento, desacoplamento, limpeza e conservação de implementos. Noções de 
primeiros socorros. A direção defensiva, sua importância para a segurança do trânsito. O uso dos 
equipamentos obrigatórios e os acessórios de segurança. O comportamento específico do condutor 
no transporte de passageiros de cargas pesadas perigosas e socorros urgentes. Lei Orgânica do 
Município de Luís Eduardo Magalhães/BA. Legislação que dispõe sobre o Plano de Carreira, Cargos 
e Salários dos Servidores do Município de Luís Eduardo Magalhães. Legislação que dispõe sobre o 
Regime Jurídico dos Servidores Públicos do Município de Luís Eduardo Magalhães. Noções de 
relações humanas. 
 

2. LEIA-SE: 
 
CAPÍTULO II – DOS CARGOS, REQUISITOS, ATRIBUIÇÕES, CARGA HORÁRIA 
SEMANAL, REMUNERAÇÃO, VAGAS E TAXA DE INSCRIÇÃO.  

 

Código Cargo Pré-Requisito 
Carga 

Horária 
Semanal 

Remunera 
ção R$ 

 Vagas 
Valor da 
taxa de 

inscrição Total PN
Esp CR 

500 Motorista Carro Leve 

Nível Fundamental 
completo. Carteira 

Nacional de Habilitação 
exigida em lei 

40hs R$ 776,17 7 - 1 40,00 

 
CAPÍTULO IV – - DAS INSCRIÇÕES  
4.3. As inscrições ficam prorrogadas até o dia 13 de outubro de 2014 , via internet. 
4.4. Para inscrever-se o candidato deverá acessar o site 
www.concepcaoconursos.com.br até as 23h59min do dia 13 de outubro de 2014 , 
conhecer o edital do processo seletivo, ficar ciente das normas estabelecidas neste 
edital e seguir as orientações contidas na tela. 
a) Digitar corretamente os dados cadastrais e a opção do cargo; 
b) Imprimir o Boleto bancário até do dia 13 de outubro de 2014 ; 
c) O Boleto bancário só será impresso até o 
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dia 13 de outubro de 2014, devendo o candidato obse rvar a data de vencimento 
do boleto . 
Após as 23h59m do dia 13 de outubro de 2014  o boleto não ficará disponível para 
impressão; 
e) Pagar a taxa de inscrição em Agências Bancárias vinculadas ao Sistema de 
Compensação Nacional impreterivelmente, até a data de vencimento constan te 
no documento. O pagamento após a data de vencimento  implica o 
CANCELAMENTO da inscrição; 
f) O pagamento só poderá ser efetivado nas agências bancárias, via boleto bancário. 
Não é permitido o pagamento em correspondentes bancários, nem depósito em 
envelope nos caixas eletrônicos. 
e.1) O pagamento do boleto não  poderá ser efetivado em Casas Lotéricas. 
 
CAPÍTULO XII - DA HOMOLOGAÇÃO, DA CONVOCAÇÃO PARA E XAME MÉDICO. 
12.1 Após a homologação do resultado do Concurso Público, o Município de Luís 
Eduardo Magalhães/BA convocará, através de edital específico, os candidatos 
habilitados, por ordem de classificação final e por cargo, para preenchimento das 
vagas existentes, a fim de apresentarem documentação comprobatória na forma do 
capítulo XV deste edital e para submeter-se à perícia médica. 
 
CAPÍTULO XIII – DA CONVOCAÇÃO PARA NOMEAÇÃO 
13.1. Será excluído do Concurso Público o candidato convocado que não comparecer ao 
Setor de Recursos Humanos dentro do prazo de 30 (di as) dias, contados da 
publicação do edital de convocação, sendo facultado ao município convocar o próximo 
candidato que o suceder na ordem da classificação. 
 
ANEXO ÚNICO – Conteúdo Programático  

 
Conhecimentos Específicos para o cargo 305-Condutor  Socorrista SAMU – Código Nacional de 
Trânsito. Métodos e técnicas de condução segura e direção defensiva. Noções de primeiros socorros. 
A direção defensiva, sua importância para a segurança do trânsito. O uso dos equipamentos 
obrigatórios e os acessórios de segurança. O comportamento específico do condutor no transporte de 
passageiros de cargas pesadas perigosas e socorros urgentes. Lei Orgânica do Município de Luís 
Eduardo Magalhães/BA. Legislação que dispõe sobre o Plano de Carreira, Cargos e Salários dos 
Servidores do Município de Luís Eduardo Magalhães. Legislação que dispõe sobre o Regime Jurídico 
dos Servidores Públicos do Município de Luís Eduardo Magalhães. Noções de relações humanas. 
 
 

3. Manter inalteradas as demais disposições do Edital 001/2014 de 23 de setembro 
de 2014 e retificação de 26 de setembro de 2014. 

 
Luís Eduardo Magalhães/BA, 10 de outubro de 2014. 

 
 


