UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA – UNEB
PRÓ-REITORIA DE ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL - PRAES
Rua Silveira Martins, 2555 – Cabula – Salvador-BA-CEP 41195-001
Tel. (71) 3117-2258

Prezados Candidatos,
Após a divulgação do resultado da seleção de profissionais – pessoa física - sem
vinculo empregatício - na condição de apoiadores de discentes com deficiência
(Edital 086/2015), Aviso Nº 048/2015, publicado no D.O.E. de 10.07.2015. Segue
abaixo prazos e procedimentos para efeito de contratação:

PROCEDIMENTOS:
1- Todos os aprovados precisam pré-cadastro no COMPRASNET (anexo segue o
passo a passo www.comprasnet.ba.gov.br/ );
2- Após cadastro os aprovados devem enviar os documentos requeridos no
COMPRASNET diretamente para a Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia para
validação do pré-cadastro;
4- Duvidas a respeito do cadastro devem ser direcionados para a C.P.L ( 3117- 2252)
ou a GERCONT (3117 – 2436);
5- Contatos na secretaria da Comissão de seleção (71) 3117 – 2468 (Anderson Lima e
Nilton Jesus)

Prazos, cadastramento e envio de documentos até dia 18/09/2015. Via
departamento.

Lista de documentos










Copia do Currículo Vitae
RG, CPF
Titulo de Eleitor
Comprovante de Residência atualizado
Comprovante de quitação Militar (homens)
Extrato de conta Corrente
Certidão regularidade do CPF
Certidão de quitação eleitoral
Comprovante de inscrição Junto a SAEB (Comprasnet)

LISTA DE PROCEDIMENTOS PARA CADASTRO COMPRASNET ACESSE:
www.comprasnet.ba.gov.br/
ITENS:
1 – Credenciamento de fornecedores
2 – Solicitação de credenciamento
3- Identificação de fornecedor (documentação necessária para pessoa
física)
4- Identificação de fornecedor (pessoa física – CPF)
5 – Formulário de identificação (preenche os campos exigidos)
6– Cadastrar família (0234 – CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE
PESSOAL)
7– Formulário de identificação (preenche os campos necessários –
cadastrar família adicione a família desejada e clique no botão adicionar,
em seguida confirma.
8 – Solicitação de credenciamento enviada com sucesso. Após o précadastro no COMPRASNET o prestador enviará a documentação
necessária exigida no item 3 ao setor de cadastro da SAEB.
Atenciosamente,

Ubiratan Azevedo de Menezes
Pró-Reitor (PRAES)
Portaria: 0024/2014
Publicada em D.O.E. de 03/01/2014

