PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANAMBI
PRAÇA HENRIQUE PEREIRA DONATO, 90 - CENTRO
CEP 46.430-000 - GUANAMBI – BAHIA
C.N.P.J: 13.982.640/0001-96
FONE (077) 3452-4301

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DAS PROVAS
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS DO QUADRO ADMINISTRATIVO DA
PREFEITURA MUNICIPAL GUANAMBI – BAHIA
O Prefeito do Município de Guanambi, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições legais,
mediante as condições estipuladas no Edital 001/2015, publicado no D.O.M. de 13/03/2015,
disponibilizado nos sites: www.selecao.uneb.br/guanambi e www.guanambi.ba.gov.br, convoca os
candidatos para realização das Provas Objetivas do Concurso Público para Provimento de Cargos
do Quadro Administrativo da Prefeitura Municipal de Guanambi, nos Níveis Superior, Médio
Técnico e Médio.
1. DAS PROVAS

1.1
O Concurso Público para Provimento Efetivo de Cargo do Quadro de Servidores é
constituído de Provas Objetivas, aplicadas em etapa única, conforme quadros a seguir.
O Quadro de Provas objetivas abaixo apresenta a distribuição de questões, por área de
conhecimento e duração das provas, para os cargos de Nível Superior:
Código
do Cargo
101
a
119
e

Conhecimentos Gerais
Língua Portuguesa
Atualidades
Conhecimentos
Específicos
(na área pretendida)

201
a
209

Número de
Questões
15
10

Pontos
Obtidos

Peso

62,50

3

37,50

7

15

Total de
Pontos
187,50

Duração e Turno
das Provas
04 horas
MATUTINO

262,50

O Quadro de provas objetivas abaixo apresenta a distribuição de questões, por área de
conhecimento e duração das Provas, para os cargos de Nível Médio Técnico:
Código
do Cargo

Conhecimentos Gerais

Número de
Questões

Língua Portuguesa

15

Atualidades

10

Pontos
Obtidos

Peso

Total de
Pontos

Duração e Turno
das Provas

187,50
301
a
308

Conhecimentos
Específicos
(na área pretendida)

62,50

04 horas

3

VESPERTINO
15

37,50

7

262,50
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O Quadro de Provas Objetivas abaixo apresenta a distribuição de questões, por área de
conhecimento e duração das provas, para os cargos de Nível Médio:
Código
do Cargo

Conhecimentos Gerais

Número de
Questões

Língua Portuguesa

15

Matemática

5

Pontos
Obtidos

Peso

50,00

6

Total de
Pontos

Duração e Turno
das Provas

300,00
401
a
416

04 horas
VESPERTINO

Atualidades
10

25,00

4

100,00

1.2 Data, locais e horários da realização das Provas Objetivas para os cargos de Nível Superior:
Data: 24/05/2015
Turno: MATUTINO.
Abertura dos Portões: 07h20min
Fechamento dos Portões: 07h50min
Duração da Prova: 4 horas.
1.3 Data, locais e horários da realização das Provas Objetivas para os cargos de Níveis Médio e
Médio Técnico:
Data: 24/05/2015
Turno: VESPERTINO.
Abertura dos Portões: 14h20min
Fechamento dos Portões: 14h50min
Duração da Prova: 4 horas.

1.4

Os candidatos somente farão prova nos locais indicados no CARTÃO INFORMATIVO, que
estará disponível a partir do dia 18 de maio de 2015 nos sites:
www.selecao.uneb.br/guanambi e www.guanambi.ba.gov.br, considerando as instruções
contidas no Item 10 - DA REALIZAÇÃO DAS PROVAS OBJETIVAS DE CONHECIMENTO
do Edital 001/2015. Recomenda-se portar o referido Cartão para facilitar seu acesso à sala
de prova.

1.5

Será admitido à sala de prova o candidato que apresentar o documento original e oficial
com o qual se inscreveu e que legalmente o identifique. Sejam: carteiras expedidas pelos
Comandos Militares, pelas Secretarias de Segurança Pública, pelos Institutos de
Identificação e pelos Corpos de Bombeiros Militares, Carteiras expedidas pelos órgãos
fiscalizadores de exercício profissional (ordens, conselhos etc.), Certificado de Reservista,
Carteiras funcionais expedidas por órgão público que, por Lei Federal, valham como
identidade; Carteira de Trabalho e Previdência Social - CTPS e Carteira Nacional de
Habilitação - CNH (somente modelo com foto durante a sua vigência).

1.6

O documento de identificação apresentado deverá conter foto recente do candidato,
devendo ser expedida com o prazo máximo de 10(dez) anos.
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1.7

1.8
1.9

1.10

1.11
1.12

1.13
1.14

1.15
1.16
1.17

Não serão aceitos como documentos de identidade: Certidões de Nascimento, CPF, Título
Eleitoral, Carteiras de Estudante, carteiras funcionais, nem documentos ilegíveis, nãoidentificáveis e/ou danificados.
Não será aceita cópia do documento de identidade, ainda que autenticada, nem protocolo
do documento.
Caso o candidato esteja impossibilitado de apresentar, no dia de realização das provas,
documento de identidade original, por motivo de perda, roubo ou furto, deverá ser
apresentado documento que ateste o registro da ocorrência ( Boletim de Ocorrência – BO)
em órgão policial, expedido há, no máximo, 30 (trinta) dias da ocasião do Concurso, e o
candidato será submetido à identificação especial, compreendendo coleta de dados, de
assinaturas e de impressão digital em formulário próprio.
Para a realização das Provas de Conhecimentos deverão comparecer ao local, no horário
estabelecido, munido de caneta esferográfica de tinta preta ou azul, fabricada em material
transparente.
Não será admitido que o candidato se apresente ao local de prova após o horário préestabelecido para o fechamento dos portões.
Durante a realização das provas não será permitida qualquer espécie de consulta (livros,
notas, códigos, manuais, impressos ou anotações), nem o uso de telefone celular,
transmissor/receptor de mensagens de qualquer tipo, máquina calculadora ou qualquer
outro equipamento eletroeletrônico, relógios de qualquer espécie.
Não serão computadas questões não assinaladas ou que contenham mais de uma
resposta marcada, além das rasuradas ou emendadas, ainda que legíveis.
É de responsabilidade do candidato entregar a Folha de Respostas assinada antes de sair
da sala de provas ao fiscal encarregado, caso contrário, o candidato estará eliminado do
Certame.
Somente após decorridas 02 (duas) horas do início da prova, o candidato poderá retirar-se
do recinto e não poderá levar o caderno de questões.
O candidato somente poderá sair do local de prova portando o Caderno de Questões após
decorridas 03 (três) horas do início da Prova Objetiva.
Após a aplicação das Provas de Conhecimentos, os 02(dois) últimos candidatos que
permanecerem na sala, serão liberados ao mesmo tempo, devendo ambos assinar a Ata
de Sala na presença do Aplicador.

Guanambi, 11 de maio de 2015.

CHARLES FERNANDES SILVEIRA SANTANA
Prefeito Municipal

