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EDITAL N° 01 - RETIFICAÇÃO-RATIFICAÇÃO AO EDITAL N° 01 DE 13 DE
SETEMBRO 2013 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE EUCLIDES DA CUNHA

Altera e/ou inclui as seções e subseções, no edital n° 01 de 13 de
setembro de 2013, bem como Reabre as Inscrições do Concurso Público,
conforme descrito nos itens abaixo, por meio da Retificação e
Ratificação, publicada no Diário Oficial do Município em 13/11/2013.
Ficam mantidas as demais disposições do Edital 001/ de 13 de setembro
de 2013.
A Prefeitura Municipal de Euclides da Cunha, por meio de sua Prefeita, no uso de suas
atribuições legais, e com vistas ao atendimento de necessidade de Concurso Público para
provimento de cargos efetivos, retifica-ratifica o Edital no 01, de 13 de setembro de 2013 e
torna pública a realização do certame, de acordo com a Lei Orgânica Municipal; Estatuto dos
Servidores Públicos do Município de Euclides da Cunha, instituído pela Lei nº 1033/1997;
Estatuto do Magistério Público, instituído pela Lei 1233/2008; Plano de Cargos e
Vencimentos dos servidores da Prefeitura Municipal de Euclides da Cunha, instituído pela Lei
nº 1034/1997; Plano de carreira, cargos, funções públicas e remuneração dos servidores do
Magistério do Município de Euclides da Cunha, instituído pela Lei nº 1305/2010, e a Lei 1398
de 11 de setembro de 2013, Lei nº 1.311/de 01 de junho de 2010, que “Dispõe sobre a Guarda
Municipal de Euclides da Cunha e dá outras providências”, sob a responsabilidade da
Universidade do Estado da Bahia (UNEB), contratada para realização do Concurso que será
disciplinado pelas regras contidas no Edital 001/ de 13 de setembro de 2013 e neste RETIRATI que entra em vigor, na data de sua publicação.
I. Os itens abaixo relacionados passam a vigorar com a seguinte redação:
Seção 1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES. Subseções:
1.7.1 QUADRO DE CARGOS DE NÍVEL FUNDAMENTAL INCOMPLETO,
VENCIMENTO INICIAL, JORNADA DE TRABALHO, VAGAS E REQUISITOS
Código
Cargo/ Função
de
inscrição

Total

104

03

Operador de
Máquinas e
Equipamentos

Vagas
Deficientes

00

Venciment
o
Padrão
inicial

R$ 680,00

Jornada
de
Trabalh
o
semana
l
40

Requisitos/
Escolaridade

Certificado Nível
Fundamental
Incompleto
(4º
ano) Carteira de
motorista
na
categoria “D”
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1.7.3 QUADRO DE CARGOS DE NÍVEL MÉDIO, VENCIMENTO INICIAL,
JORNADA DE TRABALHO, VAGAS E REQUISITOS
Código
Cargo/
de
Função
inscrição
301
Agente de
Trânsito

302

Vagas
Total
04

Guarda
Municipal*

05

Deficientes
00

00

Vencimento
Jornada de
Padrão inicial Trabalho
semanal
R$ 900,00
40

R$ 900,00

40

Requisitos/
Escolaridade
Certificado
Nível Médio
Completo,
Carteira de
motorista na
categoria AB
Certificado
Nível Médio
Completo

* Cargo que deverá apresentar Títulos
Seção 2. DAS INSCRIÇÕES. Os candidatos inscritos no CERTAME para os cargos:
Operador de Máquinas e Equipamentos, Guarda Municipal e Agente de Trânsito
deverão acessar o Portal do Sistema de Inscrição, no período de 18 a 19 de novembro
de 2013, para que possa escolher uma das TRÊS OPÇÕES:
a) Dar aceite aos critérios exigidos no Edital nº 001 de 13 de setembro 2013 e pela RETIRATI publicado em 13 de novembro de 2013, mantendo a opção;
b) Solicitar mudança de cargos por alteração dos novos critérios legais exigidos,
migrando
da opção inscrita para outra opção de curso. Caso a nova opção tenha um valor de
inscrição maior, o candidato deverá fazer a complementação do valor da taxa de
inscrição do referido cargo;
c) Solicitar devolução da Taxa de Inscrição (somente os candidatos inscritos nos cargos:
Operador de Máquinas e Equipamentos, Guarda Municipal e Agente de Trânsito),
junto a Prefeitura, por não desejar continuar no certame. O período de devolução será
publicado oportunamente.
OBSERVAÇÃO: Se o candidato (de um dos cargos: Operador de Máquinas e Equipamentos,
Guarda Municipal e Agente de Trânsito) não acessar o site para ratificar sua inscrição em uma
das opções acima, estará, automaticamente, confirmada sua inscrição nas condições e critérios
aos novos requisitos da RETI-RATI ao Edital nº 001/2013 de 13 de novembro de 2013.
Subseção 2.2. Novas inscrições poderão ser realizadas, via internet, no período de 18 a
19 de novembro de 2013, com o pagamento até o dia 19, presencialmente ou pela
internet (horário bancário).
Seção 5. DAS PROVAS. Subseções:
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5.3. Para o Cargo de Agente de Trânsito será aplicada as seguintes etapas: Provas de
Conhecimentos Gerais (Língua Portuguesa, Matemática e Informática) de caráter
eliminatório e classificatório, e Avaliação das condições Físicas e Psicológicas para os
50 primeiros classificados. Para o Cargo de Guarda Municipal, conforme Lei nº
1.311/de 01 de junho de 2010, parágrafo único do Art. 7º será aplicada as seguintes
etapas: Provas de Conhecimentos Gerais (Língua Portuguesa, Matemática e
Informática) de caráter eliminatório e classificatório, Prova de Títulos, nas formas
estabelecidas neste Edital, conforme Barema, seção 8 e Avaliação das condições
Físicas e Psicológicas para os 50 primeiros classificados;
5.4. O Concurso Público para os Cargos de Técnico/ Nível Médio será realizado em
uma única Etapa: Prova de Conhecimentos Gerais (Língua Portuguesa e Informática) e
Conhecimentos Específicos (na área pretendida) de caráter eliminatório e
classificatório;
5.5 O Concurso Público para os Cargos de Nível Superior será realizado em uma única
Etapa: Prova de Conhecimentos Gerais (Língua Portuguesa e Informática) e
Conhecimentos Específicos (na área pretendida) de caráter eliminatório e
classificatório, exceto para os cargos de Coordenador Pedagógico, Professor do Ensino
Fundamental 1º ao 5º ano, Psicólogo Escolar, Nutricionista Escolar e Bibliotecário
Escolar, que conforme Lei nº 1305 de 16 de março de 2010, parágrafo I, do Art. 3º
serão submetidos à Prova de Títulos, nas formas estabelecidas neste Edital, conforme
Barema, seção 8;
5.7 A nota do candidato será a soma do número de acertos nas questões da Prova
Objetiva de Conhecimentos Gerais para os Cargos de Nível Fundamental Completo;
Incluiu as subseções:5.8.1 Para o Cargo de Agente de Trânsito a nota do candidato é o
número de acertos nas questões da Prova Objetiva de Conhecimentos Gerais. Os
candidatos classificados em até dez vezes o número de vagas serão convocados para a
Avaliação das Condições Físicas. Os candidatos considerados Aptos nesta avaliação
serão convocados para a Avaliação da Condição Psicológica, e 5.8.2 Para o Cargo de
Guarda Municipal a nota do candidato será a soma do número de acertos nas questões
da Prova Objetiva de Conhecimentos Gerais mais a soma da nota da Prova de Títulos.
Os candidatos classificados em até dez vezes o número de vagas serão convocados
para a Avaliação das Condições Físicas. Os candidatos considerados Aptos nesta
avaliação serão convocados para a Avaliação da Condição Psicológica;
Seção 6. DA REALIZAÇÃO DAS PROVAS DE CONHECIMENTOS. Subseções:
6.1 A realização das Provas será na cidade de Euclides da Cunha, no dia 15 de
dezembro de 2013;
6.2 Os locais e horários de realização das Provas Objetivas para os cargos/funções de
Nível Fundamental Incompleto, Nível Fundamental Completo, Nível Médio
Completo, Técnico/ Nível Médio e Nível Superior serão divulgados no Edital de
Convocação a ser publicado, no dia 10 de dezembro de 2013, nos sites:
www.selecao.uneb.br/euclidesdacunha2013 e www.euclidesdacunha.ba.gov.br;
Seção 8. DAS PROVAS DE TÍTULOS, subseções:
8.1 Os candidatos de Nível Médio Guarda Municipal, Assistente de Classe de
Educação Infantil e de Educação Especial e Nível Superior Coordenador Pedagógico,
Professor do Ensino Fundamental 1º ao 5º ano, Psicólogo Escolar, Nutricionista
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Escolar e Bibliotecário Escolar, só se submeterão à Prova de Títulos os candidatos que
atingirem o ponto de corte, nas formas estabelecidas neste Edital. Deverão entregar os
títulos no período estabelecido no Cronograma constante do Anexo III, no Auditório
da Secretaria Municipal de Educação, localizada no Centro Administrativo Municipal,
s/n, Bairro Jeremias. Não será permitida a entrega dos Títulos em local, data e horário
diferentes do estabelecido;
8.2 A Prova de Títulos cuja pontuação total é de 10 (dez pontos) é de caráter
classificatório. Nesse caso, os pontos apurados na Prova de Títulos serão somados ao
escore global atingido pelo candidato nas Provas de Conhecimentos Gerais para o
cálculo da Nota Final;
8.9.2 Barema utilizado para o cargo de Nível Médio Guarda Municipal :
VALOR DE
CADA
TÍTULO

VALOR
MÁXIMO

1,0

5,0

2,0

2,0

b) Curso de extensão em segurança na área.

2,0

2,0

c) Curso de aperfeiçoamento na área de formação exigida
para o cargo pretendido.

0,5

1,0

TÍTULO

I- EXPERIÊNCIA
a) Experiência de atuação na área de vigilância, pública ou
privada, por ano (máximo de 05 anos).
Mediante Declaração e/ou Atestado assinado por
autoridade competente, com firma reconhecida ou pela
Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS),
constando as folhas de identificação e do Contrato do
Trabalho.

II- FORMAÇÃO / ATUALIZAÇÃO E/ OU CAPACITAÇÃO
Apresentar o Certificado de Conclusão do Ensino Médio.
a) Curso de
reconhecido.

Total de Pontos

formação

de

vigilante,

devidamente

10 pontos

Seção 9. DA PROVA PRÁTICA, subseções:
9.1 A Prova Prática, cuja pontuação total é de 10 (dez) pontos para o Cargo de
Oficial de Infraestrutura (carpinteiro e pedreiro) é de caráter eliminatório e
classificatório e a ela somente serão submetidos os candidatos aprovados na Prova de
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Conhecimentos Gerais (Até 10 vezes o número de vagas de cada cargo). Nesse caso,
os pontos apurados na Prova Prática serão somados ao escore global atingido pelo
candidato na Prova de Conhecimentos Gerais para o cálculo da Nota Final. A
responsabilidade de realização das provas é da Prefeitura Municipal de Euclides da
Cunha;
9.14 A Prova Prática será realizada em um único dia 23 de janeiro de 2014;
Seção 10. DA AVALIAÇÃO DA CONDIÇÃO FÍSICA, subseções:
10.1 A Avaliação da Condição Física é de caráter eliminatório para os Cargos de
Agente de Trânsito e Guarda Municipal e a ela somente serão submetidos os
candidatos aprovados na Prova de Conhecimentos Gerais (Até 10 vezes o número de
vagas de cada cargo). Os candidatos considerados APTOS serão convocados para a
Avaliação das Condições Psicológicas;
10.2 A data, local e horário serão divulgados no Edital de Convocação, nos sites:
www.selecao.uneb.br/euclidesdacunha2013 e www.euclidesdacunha.ba.gov.br, no dia
18 de fevereiro de 2014;
10.3 Havendo alteração nas datas estabelecidas para a realização da Avaliação da
Condição Física será a mesma notificada aos interessados com antecedência de até 05
(cinco)
dias,
pelos
sites:
www.selecao.uneb.br/euclidesdacunha2013
e
www.euclidesdacunha.ba.gov.br;
10.4 O não comparecimento na data, local e horário previstos, conforme a subseção
10.2, desta seção, implicará eliminação do Candidato no Concurso;
10.5 O Candidato é responsável pelo seu transporte até o local de realização da etapa
que compõe a Avaliação da Condição Física, também pelos objetos particulares de sua
posse;
10.6 Os Candidatos convocados para a realização da Avaliação da Condição Física
deverão comparecer com pelo menos 30 minutos de antecedência, portando o original
do documento oficial de identificação descrito na seção 6 e apresentando o Atestado
Médico de que o candidato encontra-se apto à realização das atividades físicas, para os
cargos de Agente de Trânsito e Guarda Municipal, emitido nos últimos 30 (trinta) dias
da realização da etapa que compõe a Avaliação da Condição Física;
10.7 O Atestado Médico deverá ser emitido pela Rede Pública ou Privada de Saúde,
contendo a assinatura, carimbo e CRM do profissional. No Atestado Médico deverá
constar, expressamente, que o candidato está apto para realização da atividade física;
10.8 O Candidato que deixar de apresentar o Atestado Médico, ou apresentar Atestado
Médico, que não conste, expressamente, que o candidato está apto a realizar a
Avaliação da Condição Física, será impedido de realizar a referida etapa, sendo
eliminado do Concurso;
10.9 Recomenda-se o uso de vestimenta adequada para realização da Avaliação da
Condição Física;
10.10 Os casos de alteração psicológica e/ou fisiológica temporários (gravidez, estados
menstruais, indisposições, cãibras, contusões, luxações, fraturas etc.) que
impossibilitem a realização da Avaliação da Condição Física ou diminuem ou limitem
a capacidade física dos candidatos não serão levados em consideração, não sendo
concedido qualquer tratamento privilegiado, respeitando-se o princípio da isonomia;
10.11 O candidato deverá acompanhar as instruções do grupo nas atividades
estabelecidas para o dia;
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10.12 O candidato deverá assinar a Lista de Presença no local determinado para
comparecimento à Avaliação da Condição Física, devendo o candidato aguardar seu
encaminhamento para o local de realização;
10.13 Não haverá, em hipótese alguma, segunda chamada, seja qual for o motivo
alegado para justificar a ausência do candidato no dia determinado para a realização da
etapa que compõe a Avaliação da Condição Física;
10.14 A Avaliação da Condição Física será realizada em um único dia 23 de fevereiro
de 2014;
10.15 A Avaliação das Condições Físicas será composta pelos seguintes testes:
10.15.1. Barra fixa dinâmica (masculino) ou Barra fixa estática (feminino);
10.15.2. Corrida de velocidade - 50 metros (ambos os sexos);
10.15.3. Corrida em 2.400 metros (ambos os sexos).
10.16 Para ser considerado "APTO" na Avaliação da Condição Física o candidato
deverá executar a marca mínima exigida nos testes, conforme descrito a seguir:
1º Teste:

Masculino: Dinâmico de Barra Fixa - Índice: 3 ( três ) repetições;
Feminino: Estático de Barra Fixa - Índice: 10 (dez) segundos.

Objetivo: Medir indiretamente a força muscular de membros superiores e cintura
escapular.
Posição Inicial Masculina: O candidato deverá segurar a barra com ambas as mãos,
estando os cotovelos, quadris e joelhos em extensão, sem contato dos pés com o solo.
A posição da pegada é pronada e correspondente à distância bi-acromial.
Posição Inicial Feminina: A candidata deverá segurar a barra com ambas as mãos,
estando os cotovelos flexionados, quadris e joelhos em extensão, sem contato dos pés
com o solo. A posição da pegada é pronada e correspondente à distância bi-acromial.
Procedimento Masculino: O candidato deverá elevar o seu corpo, através da flexão dos
cotovelos, até que o queixo passe acima do nível da barra, retornando à posição inicial.
Será computado o número de movimentos completados corretamente. Não haverá
limite de tempo, devendo a execução ser contínua. O corpo deverá permanecer ereto
durante a execução do teste. Será observado se os cotovelos estão em extensão total
antes do início de cada movimento de flexão e se o queixo ultrapassa a barra antes do
início do movimento de extensão. Não será permitido qualquer movimento de quadril
ou de membros inferiores como auxílio, bem como tentativas de extensão da coluna
cervical.
Procedimento Feminino: A candidata deverá sustentar o peso do próprio corpo,
mantendo o queixo acima do nível da barra. O tempo será registrado em segundo. Os
quadris e joelhos deverão permanecer estendidos durante o teste. O teste findará no
momento em que o queixo tocar a barra ou deixar de ser mantido acima do seu nível.
Não será permitido qualquer movimento de quadril ou de membros inferiores como
auxílio, bem como tentativas de extensão da coluna cervical.
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2º Teste: Corrida de Velocidade (50 metros):
Índice Masculino: 08 (oito) segundos;
Índice Feminino: 09:20 (nove) segundos e (vinte) centésimos.
Objetivo: Medir diretamente a velocidade e indiretamente a potência anaeróbica
alática, através do desempenho de correr 50 (cinquenta) metros no menor tempo
possível.
Posição Inicial: Posicionamento livre, anterior à linha de partida. Sugere-se o
afastamento antero-posterior das pernas e leve inclinação do tronco à frente.
Procedimento: Precedido da palavra “Atenção”, o sinal sonoro de início do teste será
dado através de um silvo de apito. Neste momento, o candidato deverá deslocar-se
correndo no percurso indicado, na maior velocidade possível. O resultado será o
tempo, em segundo e centésimo de segundo, decorrido do sinal sonoro de início do
teste até o momento em que o tronco do candidato cruzar a linha demarcatória de
chegada, completando a distância de 50 (cinquenta) metros.
3º Teste: Corrida em 2.400 metros:
Índice Masculino: 13:00 (treze) minutos;
Índice Feminino: 15:00 (quinze) minutos.
Objetivo: Medir indiretamente a potência aeróbica através do desempenho em correr
2.400 (dois mil e quatrocentos) metros no menor tempo possível.
Posição Inicial: Posicionamento livre, anterior à linha de partida.
Procedimento: Precedido da palavra “Atenção”, o sinal sonoro de início do teste será
dado através de um silvo de apito. Neste momento, o candidato deverá deslocar-se
correndo no percurso indicado. O resultado será o tempo, em minuto e segundo,
decorrido do sinal sonoro de início do teste até o momento em que o candidato
completar a distância de 2.400 (dois mil e quatrocentos) metros. O candidato que parar
de correr durante o teste, afastar-se do percurso estabelecido ou deslocar-se no sentido
contrário ao indicado será considerado INAPTO. O candidato será identificado por um
número que deverá dizer em voz alta para o seu avaliador cada vez que completar uma
volta na pista.
10.16.1 O candidato que não executar o mínimo exigido em cada teste será
considerado "INAPTO" e não poderá executar o próximo teste, sendo
automaticamente eliminado dos testes subsequentes;
10.16.2 Nenhum candidato considerado "INAPTO" será submetido a novo teste, e
nem haverá reexame ou reavaliação;
Seção 11. DA AVALIAÇÃO DA CONDIÇÃO PSICOLÓGICA, Subseções:
11.1 A Avaliação Psicológica é de caráter eliminatório e a ela serão submetidos os
candidatos considerados APTOS na Avaliação da Condição Física. A Avaliação da
Condição Psicológica consiste em um conjunto de procedimentos objetivos e
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científicos regulamentados pela Resolução n.º 01, de 19 de abril de 2002, do Conselho
Federal de Psicologia, tendo por finalidade aferir a personalidade, inteligência, funções
cognitivas e habilidades específicas do candidato, para verificar se ele apresenta
características psicológicas incompatíveis com os cargos Agente de Trânsito e Guarda
Municipal;
11.1.1 A Avaliação da Condição Psicológica será realizada em um único dia 13 de
março de 2014;
11.2 A bateria de Testes e instrumentos psicológicos será composta de acordo com a
necessidade de aferir e avaliar os seguintes aspectos profissiográficos em
conformidade com a descrição do cargo Agente de Trânsito e Guarda Municipal:
personalidade, liderança controle, emocional, impulsividade, autoconfiança, disciplina,
organização, atenção concentrada, atenção alternada, atenção difusa, fluência verbal,
inteligência, sociabilidade, agressividade, coordenação motora, capacidade de trabalho
sob pressão;
11.3. O resultado da Avaliação Psicológica será expresso pelos conceitos: a) Indicado:
significando que o candidato apresentou perfil psicológico pessoal compatível com o
perfil psicológico profissional determinado para o desempenho do cargo de Agente de
Trânsito e Guarda Municipal;
11.4. Será considerado contraindicado, e consequentemente eliminado do concurso, o
candidato que não apresentar as características necessárias para o exercício do cargo,
de acordo com o perfil estabelecido para o exercício dos cargos Agente de Trânsito e
Guarda Municipal;
11.5. Será considerado contraindicado, de acordo com o perfil estabelecido, o
candidato que após uma análise conjunta de todos os instrumentos utilizados e dos
psicólogos responsáveis pela avaliação apresentar as seguintes características:
prejudiciais (controle emocional inadequado, tendência depressiva, impulsividade
inadequada, agressividade inadequada, inteligência abaixo da média); indesejáveis
(capacidade de análise, síntese e julgamento inadequados, ansiedade, resistência à
frustração inadequada e flexibilidade inadequada); e restritivas (sociabilidade
inadequada, maturidade inadequada e atenção e memória com percentuais inferiores);
11.6. Os resultados da Avaliação Psicológica serão decorrentes da análise conjunta,
pela Banca Examinadora, de todas as técnicas e instrumentos psicológicos utilizados,
relacionando-os ao contra perfil dos cargos de Agente de Trânsito e Guarda
Municipal;
11.7. A contraindicação na Avaliação Psicológica não pressupõe a existência de
transtornos mentais ou de desequilíbrio psicológico grave, indicando tão-somente que
o candidato contraindicado não atende aos parâmetros exigidos para o desempenho
dos referidos cargos;
11.8. Os candidatos que não comparecerem a aplicação da Avaliação Psicológica,
serão considerados faltosos e consequentemente, eliminados do concurso;
11.9. Será assegurado ao candidato contraindicado recurso da Avaliação Psicológica o
acesso às razões de sua contraindicação, mediante a interposição de recurso
administrativo;
Seção 12. DA INVESTIGAÇÃO SOCIAL.
12.1. A Investigação Social terá como objetivo verificar a conduta social do candidato,
isto é, seu comportamento no meio familiar, no ambiente de trabalho e na convivência
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com os outros indivíduos, através do conjunto de qualidades morais, defeitos e vícios,
inclusive maus antecedentes policiais e criminais, para o ingresso na Prefeitura
Municipal de Euclides da Cunha.
12.2. A Investigação Social deverá considerar os assentamentos funcionais dos
candidatos, se servidores públicos.
12.3. Caso a contração já tenha sido efetuada, o então Candidato-Servidor, ao ser
considerado culpado em sede de processo administrativo – assegurando o direito à
ampla defesa e ao contraditório – terá a sua classificação anulada, sendo
desclassificado do CERTAME, consequentemente, exonerado da Prefeitura Municipal
de Euclides da Cunha, sem prejuízo das medidas cíveis e penais cabíveis.
Seção 13. DO RECURSO PARA TODOS OS CARGOS.
13.1 Caberá Recurso, no prazo de 48 horas da publicação do respectivo CONCURSO
PÚBLICO, em relação aos seguintes atos:
Subseções:
13.1.5 Da Avaliação da Condição Psicológica.
13.3 Retificação do Cronograma em anexo deste “RETI-RATI” ao Edital 001/ de 13
de setembro de 2013.
Ficam mantidas as demais disposições do Edital 001/ de 13 de setembro de 2013 e Reabre as
Inscrições do Concurso Público, por meio da Retificação e Ratificação publicado no Diário
Oficial do Município, em 13/11/2013.

Gabinete da Prefeita, 13 de novembro de 2013.

Maria de Fátima Nunes Soares
Prefeita Municipal
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ANEXO III
CRONOGRAMA
CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE EUCLIDES DA
CUNHA
DATA
13 a
18/11/2013
18 a
19/11/2013
26/11/2013

26 a
28/11/2013

29/11/2013

10/12/2013

HISTÓRICO
Divulgação Edital de Reabertura de Inscrições
Reabertura de Inscrição do Concurso com
Pagamento até o horário bancário e/ou da internet
Publicação das Inscrições Deferidas/Indeferidas

Interposição de Recurso da Inscrição

Publicação da decisão Final dos Recursos
Interpostos das Inscrições
Publicação do Edital de Convocação para as Provas
do Concurso
Disponibilização do Cartão Informativo / Internet

15/12/2013

Realização das Provas de Conhecimentos Gerais e
Específicos

16/12/2013

Publicação do Gabarito Preliminar das Provas
Objetivas

17 e
18/12/2013

Interposição de Recursos à Publicação dos
Gabaritos Preliminares das Provas Objetivas

07/01/2014

Publicação da decisão Final dos Recursos
Interpostos do Gabarito Preliminar das Provas
Objetivas
Publicação das Notas das Provas Objetivas

08 e

Interposição de Recurso das Notas das Provas

LOCAL
www.selecao.uneb.br/euclidesdacunh
a2013
www.selecao.uneb.br/euclidesdacunh
a2013
www.selecao.uneb.br/euclidesdacunh
a2013
PRESENCIAL
(Protocolo Geral da Prefeitura
Municipal de Euclides da Cunha,
localizada no Centro Administrativo
Municipal, s/n, Bairro Jeremias)
www.selecao.uneb.br/euclidesdacunh
a2013

www.selecao.uneb.br/euclidesdacunh
a2013

www.selecao.uneb.br/euclidesdacunh
a2013
www.selecao.uneb.br/euclidesdacunh
a2013
PRESENCIAL
(Protocolo Geral da Prefeitura
Municipal de Euclides da Cunha,
localizada no Centro Administrativo
Municipal, s/n, Bairro Jeremias)
www.selecao.uneb.br/euclidesdacunh
a2013
www.selecao.uneb.br/euclidesdacunh
a2013
PRESENCIAL
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09/01/2014

Objetivas
(Protocolo Geral da Prefeitura
Municipal de Euclides da Cunha,
localizada no Centro Administrativo
Municipal, s/n, Bairro Jeremias)

15/01/2014

15/01/2014

20 a
22/01/2014

23/01/2014

Publicação da decisão dos Recursos Interpostos da
Publicação das Notas das Provas Objetivas

Convocação dos Candidatos que obtiveram
pontuação acima do ponto de corte para entrega de
Títulos dos cargos (NM) Guarda Municipal,
www.selecao.uneb.br/euclidesdacunh
a2013
Assistente de Classe de Educação e Infantil e
Educação Especial. E (NS) Coordenador
Pedagógico, Professor de Ensino Fundamental de 1º
ao 5º ano, Psicólogo Escolar, Nutricionista Escolar
e Bibliotecário Escolar
Convocação para Prova Prática dos Cargos de
Oficial de Infraestrutura (Pedreiro e Carpinteiro)
Recepção dos Títulos para os Cargos (NM) Guarda
PRESENCIAL
(Protocolo Geral da Prefeitura
Municipal, Assistente de Classe de Educação
Municipal de Euclides da Cunha,
Infantil e Educação Especial, e (NS) Coordenador
Pedagógico, Professor de Ensino Fundamental de 1º localizada no Centro Administrativo
Municipal, s/n, Bairro Jeremias)
ao 5º ano, Psicólogo Escolar, Nutricionista Escolar
e Bibliotecário Escolar
Realização da Prova Prática dos Cargos de Oficial
de Infraestrutura (Carpinteiro e Pedreiro)

31/01/2014

Publicação do Resultado da Prova Prática
(Carpinteiro e Pedreiro)

04 e
05/02/2014

Interposição de Recurso das Prova Prática Oficial
de Infraestrutura (Carpinteiro e Pedreiro)

11/02/2014

12/02/2014

www.selecao.uneb.br/euclidesdacunh
a2013

Publicação das Notas da Prova de Títulos para os
Cargos de (NM) Guarda Municipal, Assistente de
Classe de Educação Infantil e Educação Especial, e
(NS) Coordenador Pedagógico, Professor de Ensino
Fundamental de 1º ao 5º ano, Psicólogo Escolar,
Nutricionista Escolar e Bibliotecário Escolar
Resultado da Interposição de Recurso das Prova
Prática Oficial de Infraestrutura (Carpinteiro e

www.selecao.uneb.br/euclidesdacunh
a2013

www.selecao.uneb.br/euclidesdacunh
a2013
PRESENCIAL
(Protocolo Geral da Prefeitura
Municipal de Euclides da Cunha,
localizada no Centro Administrativo
Municipal, s/n, Bairro Jeremias)
www.selecao.uneb.br/euclidesdacunh
a2013

www.selecao.uneb.br/euclidesdacunh
a2013
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12 e
13/02/2014

18/02/2014

Pedreiro)
Interposição de Recurso das Notas da Prova de
Títulos para os Cargos de (NM) Guarda Municipal,
Assistente de Classe de Educação Infantil e
Educação Especial, e (NS) Cargos de Coordenador
Pedagógico, Professor de Ensino Fundamental de 1º
ao 5º ano, Psicólogo Escolar, Nutricionista Escolar
e Bibliotecário Escolar
Publicação das Notas da Prova de Títulos para os
Cargos de (NM) Guarda Municipal, Assistente de
Classe de Educação Infantil e Educação Especial, e
(NS) Cargos de Coordenador Pedagógico, Professor
de Ensino Fundamental de 1º ao 5º ano, Psicólogo
Escolar, Nutricionista Escolar e Bibliotecário
Escolar
Convocação para Avaliação da Condição Física
para os Cargos de Agente de Trânsito e Guarda
Municipal

23/02/2014

Realização da Avaliação da Condição Física para os
Cargos de Agente de Trânsito e Guarda Municipal

26/02/2014

Publicação do Resultado da Avaliação da Condição
Física para os Cargos de Agente de Trânsito e
Guarda Municipal
Convocação para Avaliação da Condição
Psicológica para os Cargos de Agente de Trânsito e
Guarda Municipal

13/03/2014

Realização da Avaliação da Condição Psicológica
para os Cargos de Agente de Trânsito e Guarda
Municipal

21/03/2014

Resultado Parcial da Avaliação Psicológica para os
Cargos de Agente de Trânsito e Guarda Municipal

24 e
25/03/2014

Interposição de Recursos da Avaliação da Condição
Psicológica para os Cargos de Agente de Trânsito e
Guarda Municipal

07/04/2014

Resultado da Interposição dos Recursos da
Avaliação da Condição Psicológica para os Cargos
de Agente de Trânsito e Guarda Municipal

15/04/2014

Publicação do Resultado Final

PRESENCIAL
(Protocolo Geral da Prefeitura
Municipal de Euclides da Cunha,
localizada no Centro Administrativo
Municipal, s/n, Bairro Jeremias)

www.selecao.uneb.br/euclidesdacunh
a2013

www.selecao.uneb.br/euclidesdacunh
a2013
www.selecao.uneb.br/euclidesdacunh
a2013

www.selecao.uneb.br/euclidesdacunh
a2013
www.selecao.uneb.br/euclidesdacunh
a2013
PRESENCIAL
(Protocolo Geral da Prefeitura
Municipal de Euclides da Cunha,
localizada no Centro Administrativo
Municipal, s/n, Bairro Jeremias)
www.selecao.uneb.br/euclidesdacunh
a2013
www.selecao.uneb.br/euclidesdacunh
a2013

Centro Administrativo Municipal, s/nº, Bairro Jeremias, Euclides da Cunha, Estado da Bahia.
CEP: 48.500 – 000, telefax: (75) 3271 1410

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: HAONPUZKPVDDC7QMKPIRHW

Esta edição encontra-se no site: www.euclidesdacunha.ba.io.org.br em servidor certificado ICP-BRASIL

