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GABINETE DO PREFEITO

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS DO QUADRO DE SERVIDORES DA
PREFEITURA MUNICIPAL CONCEIÇÃO DO COITÉ – BAHIA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA AS PROVAS OBJETIVAS
Referente ao EDITAL Nº 15/2017, Republicado no D.O.M. de 18/01/2018.

O Prefeito do Município de Conceição do Coité, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições legais,
especialmente as conferidas pela Lei Orgânica Municipal, e autorizado pela Lei Complementar n. 71, de 09
de novembro de 2007 e pelo Decreto nº 2.283 de 19 de dezembro de 2017, convoca os candidatos inscritos no
Concurso Público para Provimento de Cargos do Quadro de Servidores da Prefeitura Municipal de Conceição
do Coité-BA, para comparecerem no dia 15 de abril de 2018 aos Estabelecimentos de Ensino indicados nos
Cartões Informativos, disponibilizados no site www.selecao.uneb.br/conceicaodocoite, a partir do dia
09/04/2018, a fim de se submeterem às provas objetivas, conforme instruções abaixo discriminadas:
1. DAS PROVAS

As Provas Objetivas a serem realizadas no dia 15 de abril de 2018 serão compostas por grupo de questões de
Língua Portuguesa, Informática, Atualidades e Conhecimentos Específicos, terão caráter eliminatório e
classificatório e serão constituídas por questões objetivas de múltipla escolha, com 05 (cinco) opções de
resposta e apenas uma correta, distribuídas entre as áreas dispostas nos quadros a seguir:
QUADRO 1 – Provas para os cargos de Nível Superior: apresenta distribuição e número de questões,
pontos obtidos, peso, total de pontos e duração das provas, conforme o cargo e seu respectivo código.
Código dos Cargos
101 - Auditor Fiscal
Tributário
102 - Agente Fiscal do
Meio Ambiente
103 - Agente Fiscal da
Vigilância Sanitária
104 - Agente Fiscal de
Obras e Postura
201 a 208 - Professor II

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

Nº de
Questões
15
05
10

Pontos

Peso

Total de
Pontos

60

3

180

60

7

420

Duração das Provas

04 (quatro) horas
30

QUADRO 2 – Provas para os cargos de Nível Médio: apresenta distribuição e número de questões, pontos
obtidos, peso, total de pontos e duração das provas, conforme o cargo e seu respectivo código.
Código dos Cargos
301 - Agente de Trânsito
302 - Fiscal de Renda
303 - Guarda Municipal II

Língua Portuguesa
Informática

Nº de
Questões
15
05

Atualidades

10

Conhecimentos
Específicos

10

Conhecimentos

Pontos
Obtidos

Peso

Total de
Pontos

60

3

180

Duração das Provas

04 (quatro) horas
20

7

140

2. DO CARTÃO INFORMATIVO
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2.1 Para obter o Cartão Informativo para a realização das provas, o candidato deverá acessar o site
www.selecao.uneb.br/conceicaodocoite, a partir de 09 de abril de 2018, na aba Cartão Informativo, utilizando
seu Código de Inscrição e CPF.
2.2 O Cartão Informativo conterá os seguintes dados: nome, nº de identidade, CPF, nº de inscrição, cargo,
opção pelo local de atuação (para o cargo de Professor), local e horário de prova e outras informações
complementares.
3. DO ACESSO DO CANDIDATO AO LOCAL DE PROVAS.
3.1 Os portões dos estabelecimentos serão abertos às 8h20min e fechados, rigorosamente, às 8h50min, não
sendo permitido o acesso do candidato após esse horário.
3.1.1 Após o fechamento dos portões, o horário previsto de início das provas objetivas será às 9h00min,
podendo variar em cada sala de aplicação, sem prejuízo do tempo de duração estabelecido para a sua
realização.
3.2 O candidato deverá comparecer ao local destinado para realização da prova, com antecedência mínima de
30 (trinta) minutos, portando caneta esferográfica, em material transparente, de tinta azul ou preta, lápis e
borracha.
3.3 Para assegurar seu acesso à sala de realização das prova, o candidato deverá apresentar-se portando o
original do mesmo documento de identificação utilizado para realizar sua inscrição, o qual deverá conter
impressão digital, fotografia recente, estar em bom estado de conservação e acompanhado, preferencialmente,
do Cartão Informativo.
3.4 Serão aceitos também como documento de identificação, para acesso ao local de provas os seguintes
documentos: o Registro Geral (RG); Carteira Nacional de Habilitação (CNH) somente modelo com foto;
Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS); Passaporte; 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.),
desde que apresentem foto atualizada, e contenham os números do RG e CPF.
3.5 O candidato que não apresentar nenhum documento de identificação, conforme estabelecido nos itens 3.4
e 3.5, será impedido de realizar as Provas.
3.6. O candidato que não apresentar Documento de Identificação com foto, não fará a prova objetiva.
3.7. Caso o candidato esteja impossibilitado de apresentar, no dia de realização da prova, o documento de
identidade original, por motivo de perda, ou furto, deverá apresentar documento que ateste o registro da
ocorrência (Boletim de Ocorrência – B.O), em órgão policial, expedido há no máximo 90 (noventa) dias da
ocasião do Concurso/realização das provas. O candidato será submetido à identificação especial,
compreendendo coleta de dados, de assinatura e de impressão digital em formulário próprio. O mesmo
procedimento será adotado para os casos em que o documento de identificação apresentado, não contenha foto
atualizada do candidato.
3.8 Não será aceita cópia de nenhum documento de identificação de candidato, mesmo que esteja autenticada.
3.9 Não será permitido ao candidato, sob nenhuma alegação, realizar provas fora do local determinado no
Cartão Informativo.
3.10 Não haverá segunda chamada da prova e o não comparecimento do candidato por qualquer motivo,
caracterizará sua desistência e, consequente, eliminação do Concurso.
3.11 Ao término da prova o candidato não poderá permanecer no estabelecimento.
4. DA APLICAÇÃO DAS PROVAS
4.1 Durante a realização das provas, NÃO será permitida:
4.1.1 Nenhuma forma de consulta ou comunicação entre os candidatos;
4.1.2 Porte de armas, assim como o uso de fardamento militar, nem o uso de óculos escuros, boné ou qualquer
acessório que cubra os cabelos, as orelhas e disfarcem a fisionomia;
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4.1.3 A utilização de livros, códigos, manuais, impressos e anotações, máquinas calculadoras, relógios digitais
e analógicos, agendas ou equipamentos eletrônicos ou similares, telefone celular, smartphone, iPod®, tablet,
notebook, palmtop, pendrive, MP3 player, Pager, controle de alarme de carro, máquina fotográfica, gravador,
ou qualquer outro receptor de mensagens.
4.2 Os candidatos que estiverem portando quaisquer dos equipamentos referidos no item anterior deverão
desligá-los, devendo, se possível, desacoplar a bateria dos mesmos.
4.3 É de responsabilidade do candidato a entrega da Folha de Respostas antes de sair da sala de realização de
provas. Caso isso não ocorra, o candidato será eliminado do Concurso.
4.4. As provas objetivas serão corrigidas por processo eletrônico, por meio de digitalização das folhas de
respostas. Portanto, não serão computadas as questões que contenham: marcação emendada e/ou rasurada,
ainda que legíveis; mais de uma marcação; marcação ultrapassando o campo determinado; marcação
parcialmente preenchida e que não tenham sido marcadas com caneta de tinta azul ou preta.
4.5 Caso ocorra anulação de questão será atribuído a pontuação da mesma para todos os candidatos.
5. DA ELIMINAÇÃO DO CANDIDATO NO CONCURSO
5.1 Será eliminado do Concurso o candidato que:
5.1.1 For surpreendido em comunicação com qualquer pessoa ou utilizando livros, códigos, manuais,
impressos e anotações, máquinas calculadoras, relógios digitais e analógicos, agendas ou equipamentos
eletrônicos ou similares, telefone celular, smartphone, iPod®, tablet, notebook, palmtop, pendrive, MP3
player, Pager, controle de alarme de carro, máquina fotográfica, gravador, ou qualquer outro receptor de
mensagens, bem como protetores auriculares;
5.1.2 Estiver usando o celular ou qualquer aparelho eletrônico, no espaço físico da Escola, onde as provas
estão sendo realizadas e o equipamento emita sinais sonoros ou de qualquer outra natureza;
5.1.3 Chegar ao estabelecimento após o horário estipulado no Cartão Informativo;
5.1.4 Ausentar-se da sala levando a Folha de Resposta;
5.1.5 Zerar uma das provas das 4 (quatro) áreas de conhecimentos;
5.1.6 Não atingir o mínimo de 50% do total de pontos das Provas Objetivas;
5.1.7 Não obedecer às normas estabelecidas nas instruções para a realização da prova;
5.1.8 Não atender aos procedimentos determinados pela equipe de Aplicação da Prova;
5.1.9 Adotar a qualquer momento do Concurso procedimentos fraudulentos, sem que tenha o mesmo, direito
a recorrer da decisão tomada pela Universidade.
6. DA PERMANÊNCIA DO CANDIDATO NA SALA E LIBERAÇÃO DO MATERIAL DE PROVA
6.1 O candidato só poderá ausentar-se da sala de provas após transcorridas 2 (duas) horas do início da aplicação
das provas.
6.2 O candidato só levará o Caderno de Questões após transcorridas 3 (três) horas do início da aplicação das
provas.
6.3 Os Cadernos de Questão utilizados e que não forem levados pelos candidatos serão incinerados.
6.4 Não será disponibilizada vista de provas ou espelho das mesmas, em qualquer momento.
7. MEDIDAS PREVENTIVAS PARA A APLICAÇÃO DA PROVA OBJETIVA
7.1. Como forma de manter a segurança e garantir a lisura e a idoneidade do Concurso, zelando pelo interesse
público, o CPS/UNEB reserva-se ao direito de adotar as seguintes medidas de segurança:
7.1.1 Solicitar, se necessário, a coleta de impressão digital de candidatos, bem como utilizar mecanismo de
controle de segurança no dia de aplicação da prova;
7.1.2 Fazer uso do detector de metais durante a realização da Prova, caso julgue necessário.
8. O CENTRO DE PROCESSOS SELETIVOS (CPS) NÃO SE RESPONSABILIZARÁ PELA
GUARDA DE QUAISQUER OBJETOS PERTENCENTES AOS CANDIDATOS.
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9. OS CASOS OMISSOS AO PRESENTE EDITAL SERÃO RESOLVIDOS POR DELIBERAÇÃO
DO CPS.
Gabinete do Prefeito, 04 de abril de 2018.
FRANCISCO DE ASSIS ALVES DOS SANTOS
Prefeito Municipal

Decreto nº 2323
De 04 de abril de 2018.

Dispõe sobre a aplicação de penalidade de DEMISSÃO ao
Servidor José Venandro Ferreira da Silva em decorrência
do Processo Administrativo Disciplinar, instaurada
mediante Processo nº 4730/2018.
O PREFEITO MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO COITÉ, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas
atribuições legais,
DECRETA:
Art. 1º A aplicação da penalidade de DEMISSÃO, prevista no art. 168, XII, da Lei nº 133/1996, ao Servidor
José Venandro Ferreira da Silva, matrícula nº 3307/1, Mestre de Obras, lotado na Secretaria de Municipal de
Infraestrutura e Serviços Públicos.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação.
Gabinete do Prefeito Municipal,
Conceição do Coité, 04 de abril de 2018.
Francisco de Assis Alves dos Santos
Prefeito Municipal
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