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154 185299 ALINE MENDONÇA LONGUINHO 842.587.565-04 6

155 184378 SHEILA DE ANDRADE SOUZA 056.445.795-73 6

Não há habilitado

006 - Enfermeiro - Guanambi - Reservadas Para Negros

Inscrição Nome CPF Nota

1 185771 EDNA MENEZES TONETE 007.673.865-58 10

2 185989 JAILMA AQUINO DE MEDEIROS 033.812.374-11 9,5

3 186031 TAINAN CRISTINA DE SOUZA DOS SANTOS 020.260.725-90 9

4 184887 LUIZA INES LOPES BASTOS 025.065.295-19 9

5 185498 GLEICIANE FERNANDES MAIA DE ASSIS 036.086.195-42 9

6 185067 DIESLLEY AMORIM DE SOUZA 024.828.115-11 9

7 185603 LUANA ÉRICA BONFIM DA SILVA BRASIL 033.357.745-07 9

8 185462 LAIZ MARIA DA SILVA 035.119.855-52 9

9 184911 LUANA TACILIA DOS SANTOS CRISOSTOMO 017.663.945-40 8,5

10 186387 LIVIA RAMOS LIMA 013.850.575-64 8,5

11 185331 WESLEY MARQUES DE SOUZA 041.664.705-74 8,5

12 184503 ALCIONE PEREIRA SILVA DE EÇA 084.923.137-06 8

13 185343 JULIANO BATISTA SANTOS 303.176.708-08 8

14 185756 CAMILA BEATRIZ LEAL RAMOS 015.142.625-25 8

15 185677 NAIARA BATISTA DE OLIVEIRA 038.838.915-09 8

16 186392 ROSIVALDO PEREIRA JUNIOR 050.082.685-46 8

17 186023 CAMILO EDUARDO ALMEIDA PEREIRA 964.361.742-49 8

18 184165 ELIDIANE FREIRES NOGUEIRA 035.860.445-18 7,5

19 184489 ERICA ALVES DE JESUS 848.694.025-72 7

20 183963 ÉRICO RUAN DE SOUZA PEREIRA 047.727.935-00 7

21 185496 FLAVIA OLIVEIRA DOS SANTOS 033.754.705-09 6,5

22 185835 ROSILENE DAS NEVES PEREIRA 030.220.545-48 6

<#E.G.B#104874#40#116195/>

Instituto de Perinatologia da Bahia – IPERBA
<#E.G.B#104692#40#115998>

PORTARIA  Nº 32/2016 

A DIRETORA DO INSTITUTO DE PERINATOLOGIA DA BAHIA - IPERBA, no uso de suas 
atribuições legais,
RESOLVE

Artigo 1º - Fica determinado que nenhum servidor lotado em setores essenciais, poderá ausentar-
se do serviço durante seu horário de trabalho, nem após o seu término, sem a presença do seu 
substituto.
Artigo 2º - O servidor escalado que faltar ao serviço no período de  24/12/16 a 25/12/2016 

venha causar prejuízo à assistência ao paciente, será punido com sanções disciplinares 
correspondentes, nos termos do Artigo 187 da Lei 6677, de 26.09.94.

Médicos ou Odontólogos deverão ser acompanhados de Relatório Médico e avaliados  pela 
Diretoria Médica, só assim estará liberado.

Portaria devendo dar ciência a todos os servidores que lhe são subordinados.
Artigo 5º - Esta Portaria entrará em vigor a partir da data da sua publicação.

Salvador, 16 de Dezembro de 2016

Dolores Fernandez Fernandez
Diretora

<#E.G.B#104692#40#115998/>

SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
<#E.G.B#104763#40#116073>
RETIFICAÇÃO

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DA SEGURANÇA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA - SSP
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO
EDITAL DE ABERTURA DE INSCRIÇÕES Nº 01/2016

O SECRETÁRIO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA no 
uso de suas atribuições e com vistas ao atendimento de necessidade de serviço temporário 

de pessoal, por tempo determinado, em Regime Especial de Direito Administrativo - REDA, 
observado o disposto no inciso IX, do art. 37 da Constituição Federal, na forma prevista nos arts. 

252 a 255 da Lei Estadual nº 6.677 de 26 de setembro de 1994, regulamentada pelo Decreto 
Estadual nº 11.571 de 03 de junho de 2009, pela Lei Estadual nº 12.209 de 20 de abril de 2011, 
regulamentada pelo Decreto Estadual nº 15.805 de 30 de dezembro de 2014, alterado pelo 
Decreto Estadual n° 16.290 de 24 de agosto de 2015 e pelo Decreto Estadual nº 16.732 de 19 de 
maio de 2016, de acordo com a Instrução Normativa n° 009 de 09 de maio de 2008 e a Instrução 
Normativa nº 014 de 28 de dezembro de 2012, consoante às normas contidas neste Edital.
1. DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Bahia de 10 de novembro de 2016, obedecidas as normas deste Edital.

data da Homologação do seu Resultado Final, podendo antes de esgotado esse prazo, ser 
prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração, por ato expresso do Secretário 
da Secretaria da Segurança Pública do Estado da Bahia.

e quatro) meses, com possibilidade de renovação por igual período, uma única vez.
1.5 Não poderão ser contratados candidatos que já tiveram 48 (quarenta e oito) meses de 
contrato REDA com o Poder Executivo do Estado da Bahia, salvo as exceções previstas no art. 
82 do Decreto Estadual nº 15.805 de 30 de dezembro de 2014.

Edital

2. DAS VAGAS

temporária e localidade, conforme quantitativo indicado na tabela seguinte:

CÓDIGO DE
INSCRIÇÃO

FUNÇÃO 
TEMPORÁRIA/AREA 
DE ATUAÇÃO

LOCALIDADE
VAGAS AMPLA 
CONCORRÊNCIA

VAGAS 
RESERVADAS 
PARA 
PESSOAS COM 
DEFICIÊNCIA*

VAGAS 
RESERVADAS 
PARA 
NEGROS**

TOTAL 
DE 
VAGAS***

001 Técnico de Nível 
Superior/ Tecnologia 
da Informação

Salvador 02 00 00 02

002 Técnico de Nível 
Superior /Estatística

Salvador 02 00 01 03

003 Técnico de Nível Salvador 02 00 00 02

004 Técnico de 
Nível Superior/ 
Administração

Salvador 02 00 01 03

TOTAL 08 00 02 10

nº 6.677 de 26/09/1994, a Lei Estadual nº 12.209 de 20/04/2011 regulamentada pelo Decreto 
Estadual nº 15.805 de 30/12/2014 e ao Decreto Federal nº 3.298 de 20/12/1999 e alterações 
posteriores.
(**) Reserva de vagas para população negra em atendimento a Lei Estadual nº 13.182 de 
06/06/2014 e ao Decreto Estadual nº 15.353 de 08/08/2014.

para candidatos negros.

3. ESPECIFICAÇÕES DAS FUNÇÕES TEMPORÁRIAS:

3.1 TÉCNICO DE NIVEL SUPERIOR/Tecnologia da Informação
3.1.1 REQUISITO: Diploma devidamente registrado, de conclusão de curso nível superior em 
Tecnologia da Informação em instituição reconhecida pelo Ministério da Educação - MEC.
3.1.2 ATRIBUIÇÕES: Desenvolvimento e manutenção de sistemas utilizando programação 
em Java, HTML, DHTML (manipulação de IFRAMES, TABLES, e propriedades CSS de forma 
dinâmica), CSS e Javascript para múltiplos navegadores, PHP, AJAX e recursos web 2.0; 

3.1.3 REMUNERAÇÃO: Para a função temporária de Técnico de Nível Superior/Tecnologia da 
Informação a remuneração é constituída pelo vencimento básico no valor de R$ 1.183,10 (mil 

de R$ 1.546,68 (mil quinhentos e quarenta e seis reais e sessenta e oito centavos), podendo a 
remuneração total alcançar o valor de R$ 2.729,78 (dois mil setecentos e vinte e nove reais e 
setenta e oito centavos), quando submetido à jornada de trabalho de 40 horas semanais.
3.1.4 CARGA HORÁRIA: 40 horas semanais
3.2 TECNICO DE NIVEL SUPERIOR/Estatística
3.2.1 REQUISITO: Diploma devidamente registrado, de conclusão de curso nível superior em 
Estatística em instituição reconhecida pelo Ministério da Educação - MEC. 
3.2.2 ATRIBUIÇÕES: Analisar a dinâmica dos índices de criminalidade em nível regional e 

análises comparativas sobre incidências e taxas de crime em relação a outras localidades, 
em nível estadual, nacional ou internacional; analisar modelos estatísticos; utilizar softwares 
de análise estatística, Excel (avançado), Access e Power Point; examinar dados em busca de 

de técnicas estatísticas, modelos de regressão; mapeamento criminal ou consultas a bases de 
dados; contribuir na elaboração de relatórios periódicos de análise criminal.
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3.2.3 REMUNERAÇÃO: Para a função temporária de Técnico de Nível Superior/ Estatística a 
remuneração é constituída pelo vencimento básico no valor de R$ 1.183,10 (mil cento e oitenta 

(mil quinhentos e quarenta e seis reais e sessenta e oito centavos), podendo a remuneração 
total alcançar o valor de R$ 2.729,78 (dois mil setecentos e vinte e nove reais e setenta e oito 
centavos), quando submetido à jornada de trabalho de 40 horas semanais.
3.2.4 CARGA HORÁRIA: 40 horas semanais

3.3.1 REQUISITO: Diploma devidamente registrado, de conclusão de curso nível superior em 

concentrações e padrões de crimes, a partir de ferramentas de geoprocessamento (ARCGis); 
manipular e estruturar sistemas de Informações Georeferenciados (SIG); buscar nos meios de 
informação disponíveis, subsídios para a elaboração de análise criminal; Apoiar na análise da 
dinâmica dos índices de criminalidade em nível regional e desenvolver relatórios com linguagem 
e formato apropriados aos gestores da Segurança Pública; utilizar técnicas de coleta, análise e 
utilização de dados e informações, com ênfase no uso de estatísticas e sistemas informáticos; 
apoiar no desenvolvimento e gerenciamento de série de dados (segurança pública e outros) 
visando planejamento e construção de cenários prospectivos.

remuneração é constituída pelo vencimento básico no valor de R$ 1.183,10 (mil cento e oitenta 

(mil quinhentos e quarenta e seis reais e sessenta e oito centavos), podendo a remuneração 
total alcançar o valor de R$ 2.729,78 (dois mil setecentos e vinte e nove reais e setenta e oito 
centavos), quando submetido à jornada de trabalho de 40 horas semanais
3.3.4 CARGA HORÁRIA: 40 horas semanais
3.4 TECNICO DE NIVEL SUPERIOR/Administração
3.4.1 REQUISITO: Diploma devidamente registrado, de conclusão de curso nível superior em 
Administração em instituição reconhecida pelo Ministerio da Educação - MEC.
3.4.2 ATRIBUIÇÕES: Apoiar no desenvolvimento, implantação, desdobramento, monitoramento 
e avaliação das ações estratégicas da Secretaria de Segurança Pública. Emprego de ferramentas 
de gestão, que cuidem de: planejamento estratégico; gestão de projetos; gestão de pessoas e 
análise e melhoria de processos.
3.4.3 REMUNERAÇÃO: Para a função temporária de Técnico de Nível Superior/ Administração 
a remuneração é constituída pelo vencimento básico no valor de R$ 1.183,10 (mil cento e oitenta 

(mil quinhentos e quarenta e seis reais e sessenta e oito centavos), podendo a remuneração 
total alcançar o valor de R$ 2.729,78 (dois mil setecentos e vinte e nove reais e setenta e oito 
centavos), quando submetido à jornada de trabalho de 40 horas semanais
3.4.4 CARGA HORÁRIA: 40 horas semanais

3.5 Para todas as funções temporárias haverá na remuneração o acréscimo de auxilio transporte 
e, por dia útil trabalhado, de auxílio refeição de R$ 9,00 (nove reais). 
3.6 Para todas as funções temporárias será oferecida, de forma facultativa, a assistência médica 
do Estado somente para o titular, mediante contribuição mensal, conforme a faixa de renda salarial.

4. DOS REQUISITOS PARA A ADMISSÃO NAS FUNÇÕES TEMPORÁRIAS
4.1 São requisitos e condições para contratação nas funções temporárias:
a) ter nacionalidade brasileira ou portuguesa e, no caso de nacionalidade portuguesa, estar 
amparado pelo estatuto de igualdade entre brasileiros e portugueses, com reconhecimento do 
gozo dos direitos políticos, nos termos do § 1º do artigo 12 da Constituição Federal;
b) ter idade mínima de 18 (dezoito) anos;
c) estar em pleno gozo e exercício dos direitos políticos;
d) estar em dia com as obrigações eleitorais;
e) estar em dia com os deveres do Serviço Militar para os candidatos do sexo masculino;
f) ter aptidão física e mental para o exercício das atribuições das funções temporárias;
g) possuir idoneidade moral, comprovada pela inexistência de antecedentes criminais, atestados 
por certidões negativas expedidas por órgãos policiais e judiciais, estaduais e federais;
h) não ter perdido cargo eletivo o governador e o vice-governador do Estado e o prefeito e o 
vice-prefeito, por infringência ao dispositivo da Constituição Estadual ou da Lei Orgânica do 
Município, nos últimos 08 (oito) anos;
i) não ter contra si representação julgada procedente pela justiça eleitoral em decisão transitada 
em julgado, em processo de apuração de abuso de poder econômico ou político nos últimos 08 
(oito) anos;
j) não ter contra si decisão condenatória transitada em julgado ou proferida por órgão judicial 
colegiado, desde a condenação até o transcurso do prazo de 08 (oito) anos após o cumprimento 
da pena pelos crimes:
- contra a economia popular, a fé pública, a administração pública e o patrimônio público;

que regula a falência;
- contra o meio ambiente e a saúde pública;
- eleitorais, para os quais a lei comine pena privativa de liberdade;
- de abuso de autoridade, nos casos em que houver condenação a perda do cargo ou a 
inabilitação para o exercício da função pública;
- de lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores;

- de redução à condição análoga a de escravo;
- contra a vida e a dignidade sexual; e
- praticados por organização criminosa, quadrilha ou bando.
k) não ter contra si decretação da suspensão dos direitos políticos, em decisão transitada em 
julgado ou por órgão judicial colegiado, por ato doloso e de improbidade administrativa que 
importe lesão ao patrimônio público e enriquecimento ilícito, desde a condenação ou o trânsito 
em julgado até o transcurso do prazo de 08 (oito) anos após o cumprimento da pena;

o ato houver sido anulado ou suspenso pelo Poder Judiciário;
m) não ter sido demitido do serviço público em decorrência de processo administrativo ou 
judicial, pelo prazo de 08 (oito) anos, contados da decisão, salvo se o ato houver sido suspenso 
ou anulado pelo Poder Judiciário;
n) no caso de Magistrado e de membro do Ministério Público, que não tenha sido aposentado 
compulsoriamente por decisão sancionatória, que não tenha perdido o cargo por sentença 
ou que não tenha pedido exoneração ou aposentadoria voluntária na pendência de processo 
administrativo disciplinar, pelo prazo de 08 (oito) anos;
o) apresentar os documentos comprobatórios da escolaridade e pré-requisitos constantes no 
Capítulo 3 deste Edital;
p) cumprir as determinações deste Edital.
4.2 A não apresentação dos documentos comprobatórios dos requisitos exigidos para a admissão 
da função temporária importará na perda do direito de contratação do candidato.

5. DAS INSCRIÇÕES
5.1 A inscrição do candidato implicará o conhecimento e a tácita aceitação das normas e 
condições estabelecidas neste Edital, e nos demais avisos, comunicados, erratas e editais 
complementares em relação às quais não poderá alegar desconhecimento.
5.2 É de inteira responsabilidade do candidato inscrito o acompanhamento da divulgação das 

5.4 Declaração falsa ou inexata dos dados constantes no requerimento de inscrição determinará 
o cancelamento da inscrição e a anulação de todos os atos dela decorrentes, em qualquer 
época, sem prejuízo das sanções penais cabíveis.
5.5 O candidato, ao efetuar a inscrição, não poderá utilizar abreviaturas quanto ao nome, idade.
5.6 As informações prestadas na Ficha de Inscrição serão de inteira responsabilidade do 

preencher com dados incorretos, bem como aquele que prestar informações inverídicas, ainda 
que o fato seja constatado posteriormente.

período das 24h00min do dia 22/12/2016 às 24h00min do dia 28/12/2016, de acordo com o item 
5.8 deste Capítulo.
5.8. Para inscrever-se, via Internet, o candidato deverá acessar o site da selecao.ba.gov.br e 
efetuar sua inscrição, conforme os procedimentos estabelecidos a seguir:
5.8.1. Ler as instruções e preencher eletronicamente o �Cadastro para Inscrição� e a �Ficha 
de Inscrição Obrigatória� correspondente à função temporária e localidade a qual pretende se 
inscrever, de forma completa e correta conforme o item 5 deste Capítulo, inclusive assinalar o 
Termo de Responsabilidade.
5.8.2 Ao inscrever-se o candidato deverá optar pela Ficha de Inscrição Obrigatória 
correspondente ao Código de Inscrição da função temporária e localidade para a qual pretende 
concorrer.

e assinalar todos os campos eletrônicos.
5.8.4 Somente serão processadas as inscrições preenchidas eletronicamente e de forma correta.
5.8.5 O candidato somente terá a sua inscrição efetivada se forem realizados todos os 
procedimentos previstos no item 5.8 e respectivos subitens deste Capítulo.
5.8.6 É dever do candidato manter sob sua guarda o aviso eletrônico gerado ao término da sua 
inscrição.
5.9 A Secretaria da Segurança Pública do Estado da Bahia não se responsabilizará por 
solicitações de inscrição via Internet que deixarem de ser concretizadas por motivos externos 
de ordem técnica dos computadores, falhas de comunicação, congestionamento das linhas de 
comunicação, ausência de energia elétrica e outros fatores de ordem técnica que impossibilitem 
a transferência de dados.
5.10 O candidato inscrito por terceiro assume total responsabilidade pelas informações prestadas 
por seu representante, arcando com as consequências de eventuais erros no preenchimento do 
Cadastro para inscrição e a Ficha de Inscrição Obrigatória disponível via eletrônica.
5.11 Não haverá, sob qualquer pretexto, inscrição provisória, condicional ou extemporânea.
5.12 Não será admitida ao candidato a alteração da função temporária e localidade, após a 
efetivação da inscrição.
5.13 O candidato poderá concorrer apenas a uma das funções temporárias e localidade no 

a(s) primeira(s) cancelada(s), sendo considerada validada a última inscrição. Não sendo possível 

5.13.2 A comprovação da data e horário da inscrição dar-se-á mediante aferição da data e 
horário dos dados gerados e gravados quando da conclusão da inscrição feita pelo candidato.
5.14 As informações prestadas no �Cadastro para Inscrição� e na �Ficha de Inscrição Obrigatória� 
serão de inteira responsabilidade do candidato, reservando-se à Comissão o direito de excluir 

de forma completa, correta, sem erros de digitação e/ou fornecer dados inverídicos ou falsos.
5.15 Não serão aceitas as solicitações de inscrições que não atenderem rigorosamente ao 
estabelecido neste edital.
5.16 O candidato que exerceu efetivamente a função de jurado no período entre a data de 
publicação da Lei federal nº 11.689 de 09/06/2008 e a data de publicação deste Edital, deverá 
prestar esta informação no ato de inscrição para utilização como um dos critérios de desempate, 
conforme item 9, alínea �c�.

www.pciconcursos.com.br
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6. DAS VAGAS RESERVADAS AOS NEGROS
6.1 Às pessoas negras que pretendam fazer uso da prerrogativa que lhes é facultada no artigo 
49 da Lei Estadual nº 13.182 de 06/06/2014 é assegurado o direito da inscrição no presente 

vagas reservadas às pessoas negras nos termos da Lei Estadual nº 13.182 de 06/06/2014, e 

nº 6.677 de 26/09/1994.
6.2 Do total de vagas que vierem a ser oferecidas durante o prazo de validade deste Processo 

temporária e localidade, em cumprimento ao disposto no artigo 49 da Lei estadual nº 13.182 de 
06/06/2014, bem como às disposições do Decreto estadual nº 15.353 de 08/08/2014.
6.2.1 Caso a aplicação do percentual de que trata o item anterior resulte em número fracionado, 
este deverá ser elevado até o primeiro número inteiro subsequente, em caso de fração superior 
a 0,5 (cinco décimos), ou diminuído para o primeiro número inteiro antecedente, em caso de 
fração igual ou inferior a 0,5 (cinco décimos), conforme previsto no Decreto Estadual nº 15.805 
de 30/12/2014.
6.2.2 Para as funções temporárias de Técnico de Nível Superior em Tecnologia da Informação e 

neste Edital, deverá ser assegurada a inscrição do candidato negro nessa condição, para hipótese 

possibilitem a aplicação do disposto no item 6.2 e do subitem 6.2.1 deste Capitulo.
6.3 Poderão concorrer às vagas reservadas a candidatos negros aqueles que se autodeclararem 

vedada qualquer solicitação por parte do candidato após a conclusão da inscrição.

pardo) e indicar se deseja concorrer às vagas reservadas.
6.3.2 A autodeclaração é facultativa. Caso o candidato não opte pela reserva de vagas, concorrerá 
apenas às vagas destinadas à ampla concorrência.
6.3.3  Na hipótese de constatação de declaração falsa, o candidato será eliminado do Processo 

a função temporária, após procedimento administrativo em que lhe sejam assegurados o 
contraditório e a ampla defesa, sem prejuízo de outras sanções cabíveis.
6.4 O candidato negro que não realizar a inscrição conforme instruções constantes deste 
Capítulo não poderá impetrar recurso administrativo em favor de sua condição.

temporária e localidade.

6.7 Em caso de desistência de candidato negro aprovado em vaga reservada, a vaga será 

6.8 A não observância, pelo candidato, de qualquer das disposições deste Capítulo implicará a 
perda do direito a ser contratado para as vagas reservadas aos candidatos negros.

7. DAS VAGAS RESERVADAS ÀS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA:

para cada função temporária e localidade, desde que as funções temporárias pretendidas 

VIII, da Constituição Federal; Lei Estadual nº 12.209 de 20/04/2011 regulamentada pelo Decreto 
Estadual nº 15.805 de 30/12/2014; Lei Federal nº 7.853 de 24/10/1989, regulamentada pelo 
Decreto Federal nº 3.298 de 20/12/1999, alterado pelo Decreto Federal nº 5.296 de 02/12/2004.

vagas reservadas às pessoas negras nos termos da Lei Estadual nº 13.182 de 06/06/2014, e 

nº 6.677 de 26/09/1994.
7.1.2 Caso a aplicação do percentual de que trata o item anterior resulte em número fracionado, 
este deverá ser elevado até o primeiro número inteiro subsequente, desde que a fração obtida 
deste cálculo seja superior a 0,5 (cinco décimos), conforme previsto no Decreto Estadual nº 
15.805 de 30/12/2014.
7.1.3 Para as funções temporárias de Técnico de Nível Superior em Tecnologia da Informação, 

disposto no item 7.1 e do subitem 7.1.2 deste Capítulo.

discriminadas no artigo 4º do Decreto Federal nº 3.298 de 20/12/1999 e suas alterações, e na 
Súmula 377 do Superior Tribunal de Justiça - STJ.
7.2.1 Não obsta a inscrição ou o exercício das atribuições pertinentes as funções temporárias a 
utilização de material tecnológico ou habitual.

facultadas pela legislação, é assegurado o direito de inscrição para a reserva de vagas em 

emprego para o qual se inscreverá.
7.5 Durante o preenchimento do �Cadastro para Inscrição� e da �Ficha de Inscrição Obrigatória�, 

7.6 O candidato que, no ato do preenchimento do Cadastro para Inscrição e da Ficha de Inscrição 

neste Edital terá a sua inscrição processada como candidato de ampla concorrência e não 
poderá alegar posteriormente essa condição para reivindicar a prerrogativa legal.

com os demais candidatos no tocante ao conteúdo e à avaliação da Analise Curricular, bem 
como quanto ao horário e local estabelecido para o cumprimento da etapa.
7.8 Para assegurar a concorrência às vagas reservadas, bem como o atendimento diferenciado 

via SEDEX ou correspondência com registro de Aviso de Recebimento (AR) a Secretaria da 
Segurança Pública do Estado da Bahia, situado à Avenida Luís Viana Filho (paralela), 4ª Avenida, 
nº 430, Centro Administrativo da Bahia - Salvador - BA - CEP: 41.745-002, os documentos a 
seguir:

b) Atestado ou Laudo Médico original ou cópia autenticada expedido no prazo máximo de 12 
(doze) meses antes da data da publicação deste Edital, atestando a espécie, o grau ou nível de 

número do CRM do médico responsável por sua emissão; anexando ao Atestado ou ao Laudo 
Médico as informações como: nome completo, número do documento de identidade (RG), 

7.9 A Secretaria da Segurança Pública do Estado da Bahia não se responsabiliza pelo extravio 
ou atraso dos documentos encaminhados via SEDEX ou AR.

ou laudo médico e do requerimento de prova especial ou de condições especiais indicadas nas 
alíneas �a� e �b� do item 7.8 deste Edital, deverá assinalar no �Cadastro para Inscrição� e na 
�Ficha de Inscrição Obrigatória�, nos respectivos prazos, a condição especial de que necessitar 
para a realização das provas, quando houver.

receita e outros documentos que não se constituam em atestado ou laudo médico na forma 
prevista no item 7.8.

indeferimento do pedido de inscrição no sistema de reserva de vaga, passando o candidato, 
automaticamente, a concorrer às vagas com os demais inscritos da ampla concorrência, desde 
que preenchidos os demais requisitos previstos neste Edital.

apontada no ato da inscrição e de sua compatibilidade com o exercício das atribuições da função 
temporária.

de Inscrição Obrigatória não for constatada através do Atestado de Saúde Ocupacional - ASO, 
expedido por Médico do Trabalho ou Serviço Médico Especializado em Medicina Ocupacional.
7.17 A não observância, pelo candidato, de qualquer das disposições deste Capítulo implicará 

7.18 O atestado médico apresentado terá validade somente para este Processo Seletivo 

aposentadoria por invalidez.

8. DA ANÁLISE CURRICULAR

8.2 A Análise Curricular será realizada pela Comissão no período 28/12/2016 até 04/01/2017 
através da análise dos Dados Cadastrais e da Ficha de Inscrição Obrigatória, preenchidos 
eletronicamente por meio do site selecao.ba.gov.br.

com a função temporária a que concorre e conforme os dados curriculares que serão informados 
e preenchidos eletronicamente pelo candidato por meio do site selecao.ba.gov.br.
8.4 Na Análise Curricular serão avaliadas as competências, habilidades, nível de escolaridade; 

Quadro 1 - Função: Técnico de Nível Superior/Tecnologia da Informação - Requisitos de 
Avaliação - Análise Curricular

Experiência 

na área de 
Tecnologia da 
Informação 
com utilização 
de geradores 
de relatórios e 
instruções

Pontos Cursos de Aperfeiçoamento; Extensão 
e Pós-graduação com até 05 (cinco) 
anos de realização, compatíveis com a 
descrição da Função Temporária

Pontos Curso de 
informática 
(Word, Excel, 
Power Point 
e Access) ou 
experiência 

utilização dessas 
ferramentas com 
até 03 (três) anos 
de realização

Pontos
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Sem experiência 0,0 Não possui 0,0 Não possui 0,0

Até 06(seis) 
meses

1,0 Curso(s) de Aperfeiçoamento 
concluído(s). Total de carga horária até 
80h

1,0 Básico 1,0

Acima de 06 
(seis) meses a 
01 (um) ano

2,0 Curso(s) de Extensão concluído(s). 
Carga horária acima de 80h até 360h.

2,0 Avançado 1,5

Acima de 01 
(um) ano até 03 
(três) anos

3,0 Curso de extensão/aperfeiçoamento 
em geradores de relatórios e instruções 
SQL; PHP; VB.NET ou C#; e JAVA 
(J2EE e JSP).

3,0

Acima de 03 
(três) anos até 
06 (seis) anos

4,0 Curso de Pós-graduação concluído e 
reconhecido pelo MEC. Carga horária 
igual ou acima de 360h.

3,5

Acima de 06 
(seis) anos

5,0

Quadro 2 - Função: Técnico de Nível Superior/Estatístico - Requisitos de Avaliação - Análise 
Curricular

Experiência 

de Estatística

Pontos Cursos de Aperfeiçoamento; 
Extensão e Pós-graduação 
com até 05 (cinco) anos de 
realização*, compatíveis 
com a descrição da função 
temporária

Pontos Curso de 
informática (Word, 
Excel, Power 
Point e Access) 
ou experiência 

utilização dessas 
ferramentas com 
até 03 (três) anos 
de realização

Pontos

Sem experiência 0,0 Não possui 0,0 Não possui 0,0

Até 06(seis) meses 1,0 Curso(s) de Aperfeiçoamento 

em softwares para análises 
estatísticas. Carga horária 
acima de 12h e inferior a 20h.

1,0 Básico 1,0

Acima de 06 (seis) 
meses a 01 (um) 
ano

2,0 Curso(s) de Extensão 
concluído(s). Carga horária 
acima de 20h até 80h.

2,0 Avançado 1,5

Acima de 01 (um) 
ano até 03 (três) 
anos

3,0 Curso(s) de Extensão 
concluído(s). Carga horária 
acima de 80h e inferior a 
360h.

3,0

Acima de 03 (três) 
anos até 06 (seis) 
anos

4,0 Curso de Pós-graduação 
concluído e reconhecido pelo 
MEC. Carga horária igual ou 
acima de 360h.

3,5

Acima de 06 (seis) 
anos

5,0

Quadro 3 -  Função: Técnico de Nível Superior/Geógrafo - Requisitos de Avaliação - Análise 
Curricular

Geoprocessamento

Pontos Cursos de Aperfeiçoamento; 
Extensão e Pós-graduação 
com até 05 (cinco) anos 
de realização, compatíveis 
com a descrição da Função 
Temporária

Pontos Curso de 
informática 
(Word, Excel, 
Power Point 
e Access) ou 
experiência 

utilização dessas 
ferramentas 
com até 03 
(três) anos de 
realização

Pontos

Sem experiência 0 Não possui 0 Não possui 0

Até 06(seis) meses 1,0 Curso(s) de Aperfeiçoamento 
concluído(s) na área de 
Geoprocessamento. Total de 
carga horária de 20h até 40h.

1,5 Básico 1,0

Acima de 06 (seis) meses a 
01 (um) ano

2,0 Curso(s) de Aperfeiçoamento 
concluído(s) na área de 
Geoprocessamento. Carga 
horária acima de 40h e inferior 
a 80h.

2,0 Avançado 1,5

Acima de 01 (um) ano até 03 
(três) anos

3,0 Curso(s) de Aperfeiçoamento 
concluído(s) na área de 
Geoprocessamento. Carga 
horária acima de 80h e inferior 
a 360h.

2,5

Acima de 03 (três) anos até 
06 (seis) anos

4,0 Curso de Pós-
graduação envolvendo 
Geoprocessamento* 
concluído e reconhecido pelo 
MEC. Carga horária igual ou 
acima de 360 hs.

3,5

Acima de 06 (seis) anos 5,0

Quadro 4 - Função: Técnico de Nível Superior/Administrador - Requisitos de Avaliação - Análise 
Curricular

Experiência 

de Administração e 
Gestão de Projetos e/
ou Análise e melhoria 
de processos e/ou no 
uso de ferramentas 
para gerenciamento de 
Projetos

Pontos Cursos de Aperfeiçoamento; 
Extensão; Pós-graduação 

(cinco) anos de realização, 
compatíveis com a descrição 
da Função Temporária

Pontos Curso de 
informática (Word, 
Excel, Power 
Point e Access) 
ou experiência 

utilização dessas 
ferramentas com 
até 03 (três) anos 
de realização

Pontos

Sem experiência 0 Não possui 0 Não possui 0

Até 06(seis) meses 1,0 Curso(s) de Aperfeiçoamento 
concluído(s). Total de carga 
horária acima de 20h.

1,0 Básico 1,0

Acima de 06 (seis) 
meses a 01 (um) ano

2,0
Planejamento e/ou Gestão 
Estratégica e/ou na área de 
Gestão de Projetos, Análise 
e melhoria de processos 
e/ou de ferramentas para 
gerenciamento de Projetos 
(MS Project ou similar), com 
carga horária de igual ou 
acima de 40h.

2,0 Avançado 1,5

Acima de 01 (um) ano 
até 03 (três) anos

3,0 Curso de Pós-graduação 
concluído e reconhecido pelo 
MEC. Carga horária igual ou 
acima de 360h.

3,0

Acima de 03 (três) anos 
até 06 (seis) anos

4,0
válida* na área de Gestão de 
Projetos (PMP) e/ou  na área 
de Processos (CBPP)

3,5

Acima de 06 (seis) anos 5,0

8.5 Em cada requisito de Avaliação da Análise Curricular constantes nos Quadros acima é 
computada apenas a pontuação máxima do que o candidato informou, não havendo acumulação 
de pontos num mesmo requisito.
8.6 A pontuação máxima obtida na Análise Curricular é de 10 (dez) pontos para cada função 
temporária e considerar-se-ão habilitados os candidatos com pontuação igual ou superior a 6,0 
(seis) pontos, desde que atendidas às exigências dos Capítulos 2, 3 e 4 deste Edital.

8.7 O candidato não habilitado na Análise Curricular será excluído do Processo Seletivo 

8.8 A Secretaria da Segurança Pública do Estado da Bahia divulgará, através da Comissão, no 

decrescente de pontuação na Análise Curricular, por função temporária e localidade.    
8.9 Comprovada, em qualquer tempo, irregularidade ou ilegalidade nos dados curriculares e, 

sem prejuízo das medidas penais cabíveis.

9. DA CLASSIFICAÇÃO

nota obtida na Análise Curricular.
9.2 Os candidatos habilitados com pontuação igual ou superior a 6,0 (seis) pontos serão 

função temporária e localidade concorrida.

a) tiver idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, completos, conforme a Lei Federal nº 
10.741/2003 (Estatuto do Idoso);
b) obtiver maior nota no Curso de Aperfeiçoamento na área compatível com a função temporária 
que está concorrendo.
c) tiver maior idade, considerando dia, mês e ano;
d) tiver exercido efetivamente a função de jurado no período entre a data da publicação da Lei 
Federal nº 11.689/2008 e o de término das inscrições.

10. DA DIVULGAÇÃO DO RESULTADO
10.1 A Secretaria da Segurança Pública do Estado da Bahia, por meio da comissão, publicará em 

2016 o Resultado Provisório da Analise Curricular, contendo a relação dos candidatos habilitados 

opção declarada no ato da inscrição.
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10.2 A Secretaria da Segurança Pública do Estado da Bahia através do seu Titular, publicará o 

da Bahia contendo a relação dos candidatos habilitados em ordem decrescente de pontuação 

listas, por função temporária e localidade, contendo:
a) a primeira, todos os candidatos aprovados, inclusive os candidatos inscritos como negros e os 

c) a terceira, apenas os candidatos aprovados inscritos como candidatos negros.

11. DOS RECURSOS
11.1 Será admitido recurso quanto:

11.2 O prazo para interposição de recurso será de 04 (quatro) dias úteis após a publicação 

Estadual nº 16.732 de 19 de maio de 2016, tendo como termo inicial o 1º dia útil subsequente à 
data do evento.
11.3 Os recursos deverão ser dirigidos à Comissão e entregues no Setor de Protocolo da 
Secretaria da Segurança do Estado da Bahia, endereço Avenida Luís Viana Filho, 4ª Avenida, 
nº 430, Centro Administrativo da Bahia, Salvador - BA, CEP 41.745-002, devendo dele constar o 
endereço para correspondência, telefone, e-mail e assinatura do candidato.
11.4 Os recursos poderão ser enviados, ainda, por meio de SEDEX, dirigidos á Comissão, 
Secretaria da Segurança Pública do Estado da Bahia, endereço Avenida Luís Viana Filho, 4ª 
Avenida, nº 430, Centro Administrativo da Bahia, Salvador - BA, CEP 41.745-002, devendo dele 
constar o endereço para correspondência, telefone, e-mail e assinatura do candidato.
11.5 Admitir-se-á um único recurso por candidato, para a etapa citada no item 1, deste Capítulo, 
devidamente fundamentado, sendo desconsiderado recurso de igual teor.
11.5.1 Cada postagem deverá conter apenas Recurso de um único candidato.
11.6 Os recursos deverão ser digitados e entregues em 01 (uma) via original.

seguir:

Candidato:
Código de Inscrição e Opção da função temporária:
N.º de Inscrição:
N.º do Documento de Identidade:
Fundamentação e argumentação lógica:
Data e assinatura:

11.8 Não serão apreciados os recursos que forem apresentados:

b) Fora do prazo estabelecido;
c) Fora da etapa estabelecida;
d) Sem fundamentação lógica e consistente;
e) Com argumentação idêntica e outros recursos;
f) Contra terceiros;
g) Recurso interposto em coletivo;
h) Cujo teor desrespeite a Comissão;
11.9 Em hipótese alguma será aceita revisão de recurso e/ou recurso do recurso.
11.10 A Comissão constitui última instância para recurso, sendo soberana em suas decisões, 
razão pela qual não caberão recursos adicionais.
11.11 Não serão aceitos recursos interpostos por fac-símile (FAX), telex, internet, telegrama, ou 

11.12 A decisão dos recursos será dada a conhecer através de Despacho da Comissão 
disponibilizada no site da Secretaria da Segurança Pública do Estado da Bahia.

12. DA CONTRATAÇÃO

da Secretaria da Segurança Pública do Estado da Bahia convocará os candidatos aprovados 
conforme distribuição de vagas disposta no Capítulo 2 deste Edital, por meio de Edital de 

12.2 O candidato deverá comprovar as informações contidas no currículo com a cópia de toda 

constantes nos Quadros do Capitulo 8 deste Edital.
12.3 O candidato deverá comparecer no dia, horário e local designados, conforme Edital de 

exigida.
12.4 No ato da contratação o candidato habilitado deverá apresentar os seguintes documentos:
a) Original e cópia do diploma, devidamente registrado de conclusão do curso de nível superior 
para a função temporária que concorreu expedido por instituição de ensino reconhecida pelo 
Ministério da Educação - MEC;

médio expedido por Instituição de Ensino reconhecida pelo Ministério da Educação ou formação 

c) Original e cópia dos títulos obtidos no exterior revalidados no Brasil, se for o caso;
d) Original e cópia da carteira de identidade, CPF, certidão de nascimento ou de casamento, se 
for o caso;

e) Original e cópia do título de eleitor e dos comprovantes dos dois últimos pleitos ou certidão de 
quitação eleitoral fornecida pelo respectivo cartório eleitoral;
f) Original e cópia do ato de exoneração ou do requerimento no ato da posse para o candidato 
que ocupe cargo, emprego ou função pública inacumulável na forma do art. 37, inciso XVI, da 
Constituição Federal;
g) declaração de bens;
h) Original e cópia do PIS/PASEP (caso seja inscrito);
i) Atestado de Saúde Ocupacional - ASO, expedido por Médico do Trabalho ou Serviço Médico 
Especializado em Medicina Ocupacional
j) declaração de não-acumulação de cargos, empregos e funções, ainda que não remunerados;

l) 03 (três) fotos 3x4 recentes e idênticas;
m) Original e cópia do comprovante de residência dos últimos 08 (oito) anos;
n) certidão negativa dos setores de distribuição dos foros criminais dos lugares em que tenha 
residido, nos últimos 08 (oito) anos, da Justiça Federal;
o) certidão negativa dos setores de distribuição dos foros criminais dos lugares em que tenha 
residido, nos últimos 08 (oito) anos, da Justiça Estadual;
p) folha de antecedentes da Polícia Federal de onde tenha residido nos últimos 08 (oito) anos, 
expedida, no máximo, há 06 (seis) meses;
q) folha de antecedentes da Polícia do(s) Estado(s) onde tenha residido nos últimos 08 (oito) 
anos, expedida, no máximo, há 06 (seis) meses;
r) certidão negativa da Justiça Militar Federal, inclusive para os candidatos do sexo feminino;
s) certidão negativa da Justiça Militar Estadual ou do Distrito Federal, inclusive para os candidatos 
do sexo feminino;
t) certidão negativa da Justiça Eleitoral;
u) certidão negativa do Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade 
Administrativa do Conselho Nacional de Justiça;

w) declaração de que:
I - não tenha contra si decisão condenatória transitada em julgado ou proferida por órgão judicial 
colegiado, desde a condenação até o transcurso do prazo de 08 (oito) anos após o cumprimento 
da pena pelos crimes contra a economia popular, a fé pública, a administração pública e o 

os previstos na lei que regula a falência; contra o meio ambiente e a saúde pública; eleitorais, 
para os quais a lei comine pena privativa de liberdade; de abuso de autoridade, nos casos em 
que houver condenação a perda do cargo ou a inabilitação para o exercício da função pública; 

racismo, tortura, terrorismo e hediondos; de redução à condição análoga a de escravo; contra a 
vida e a dignidade sexual; praticados por organização criminosa, quadrilha ou bando;
II - não tenha perdido cargo eletivo de governador e de vice-governador do Estado e de prefeito 
e de vice-prefeito, por infringência a dispositivo da Constituição Estadual ou da Lei Orgânica do 
Município, nos últimos 08 (oito) anos;
III - não tenha contra si representação julgada procedente pela justiça eleitoral em decisão 
transitada em julgado, em processo de apuração de abuso de poder econômico ou político nos 
últimos 08 (oito) anos;
IV - não tenha contra si decretação da suspensão dos direitos políticos, em decisão transitada 
em julgado ou por órgão judicial colegiado, por ato doloso e de improbidade administrativa que 
importe lesão ao patrimônio público e enriquecimento ilícito, desde a condenação ou o trânsito 
em julgado até o transcurso do prazo de 08 (oito) anos após o cumprimento da pena;

anos, salvo se o ato houver sido anulado ou suspenso pelo Poder Judiciário;
VI - não tenha sido demitido do serviço público em decorrência de processo administrativo ou 
judicial, pelo prazo de 08 (oito) anos, contados da decisão, salvo se o ato houver sido suspenso 
ou anulado pelo Poder Judiciário;
VII - no caso de Magistrado e de membro do Ministério Público, não tenha sido aposentado 
compulsoriamente por decisão sancionatória, que não tenha perdido o cargo por sentença 
ou que não tenha pedido exoneração ou aposentadoria voluntária na pendência de processo 
administrativo disciplinar, pelo prazo de 08 (oito) anos;

de Contas da União, do Tribunal de Contas de Estado, do Distrito Federal ou de Município, ou 
ainda, por conselho de contas de Município;
IX - não tenha sido punido, em decisão da qual não caiba recurso administrativo, em processo 
disciplinar por ato lesivo ao patrimônio público de qualquer esfera de governo;
x) procuração para os candidatos que optem por se fazerem representados por terceiro, com 

5 , deste Edital.
z) número de conta corrente do Banco do Brasil;
aa) Carteira de Trabalho e Previdência Social - CTPS para comprovação da experiência 

anos, se for o caso;
12.5 O candidato que, na data da contratação, não reunir os documentos requisitados 
enumerados acima, perderá o direito ao ingresso na referida função temporária.
12.6 O não comparecimento do candidato no ato da convocação acarretará a perda do direito da 
contratação na referida função temporária.

13. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

da Segurança Pública do Estado da Bahia reserva-se o direito de proceder às convocações, em 
número que atenda ao interesse e as necessidades do serviço, de acordo com a disponibilidade 
orçamentária observando o número de vagas existentes.
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13.2 Todos os cálculos para cômputo da pontuação dos candidatos no Processo Seletivo 

sempre que a terceira casa decimal for maior ou igual a 05 (cinco).

responsabilidade exclusiva do candidato.
13.4 Não serão prestadas por telefone, informações relativas ao resultado do Processo Seletivo 

de acordo com o Decreto estadual nº 16.732 de 19 de maio de 2016 pela Comissão e pelo 
Secretário da Secretaria da Segurança Pública do Estado da Bahia, no que couber.

13.7 Os itens do Edital poderão sofrer eventuais alterações, atualizações ou acréscimos, 
enquanto não consumada a providência ou evento que lhes disser respeito, ou até a data da 
convocação dos candidatos para a etapa correspondente, circunstância que será mencionada 

16.732 de 19 de maio de 2016 e disponibilizado no site da Secretaria da Segurança Pública da 
Bahia (http://www.ssp.ba.gov.br).

13.8 Em caso de necessidade de alteração, atualização ou correção dos dados de endereço, 
após a realização da Análise Curricular, o candidato deverá encaminhar declaração à Comissão 
e entregar no Setor de Protocolo da Secretaria da Segurança Pública do Estado da Bahia, 
endereço Avenida Luís Viana Filho, 4ª Avenida, nº 430, Centro Administrativo da Bahia, Salvador 
- BA, devendo dela constar o endereço para correspondência, telefone, e-mail e assinatura do  
candidato.
13.9 A referida declaração de que se trata no item 13.8 deste Capítulo, também poderá ser 
enviada por meio de SEDEX, dirigidos à Comissão, Secretaria da Segurança Pública do Estado 
da Bahia, endereço Avenida Luís Viana Filho, 4ª Avenida, nº 430, Centro Administrativo da 
Bahia, Salvador - BA, CEP 41.745-002, devendo dela constar o endereço para correspondência, 
telefone, e-mail e assinatura do candidato.
13.10 Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão referida no item 1.1 do Capítulo 1 no 

13.11 As despesas decorrentes da participação na etapa e procedimentos do Processo Seletivo 

Salvador, 14 de dezembro de 2016.

Maurício Teles Barbosa
Secretário da Secretaria da Segurança Pública do Estado da Bahia

ANEXO I
CRONOGRAMA DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO

Datas Eventos

22/12/2016 Abertura das Inscrições pela Internet e do preenchimento do 
�Cadastro para Inscrição� e da �Ficha de Inscrição
Obrigatória�.

28/12/2016 Encerramento das Inscrições pela Internet e do preenchimento 
do �Cadastro para Inscrição� e da
�Ficha de Inscrição Obrigatória�.

04/01/2017
provisório da Analise Curricular.

05 a 10/01/2017 Prazo para interposição de recurso quanto á publicação do 
resultado provisório da Analise Curricular

16/01/2017 Divulgação no site da decisão do Recurso do resultado  
provisório da Analise Curricular.

19/01/2017
Final e da Homologação

20/01/2017
Convocação.

PORTARIA Nº 985 de 15 de dezembro de 2016. O SECRETÁRIO DA SEGURANÇA PÚBLICA, 
no uso de suas atribuições, R E S O L V E:considerar designada ADAGILSON CAMPOS 
SOBRAL, matrícula nº 20.375.092-3, para substituir RICARDO MENDES DE BARROS, 
matrícula nº 20.373.012-7, no cargo de Coordenador I, símbolo DAS-2C, da Corregedoria Geral 
da Secretaria da Segurança Pública, no período de 12.12.2016 a 31.12.2016, em  decorrência 
de férias regulamentares, referente ao período aquisitivo de 2014/2015.

PORTARIA nº.992 de 15 de dezembro de 2016. O SECRETÁRIO DA SEGURANÇA PÚBLICA, no 
uso de suas atribuições, e tendo em vista o processo nº0504160831861, R E S O L V E: prorrogar, 
pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias úteis, a portaria nº 371 de 02 de junho de 2016, publicada 
no D.O.E  de 08.06.2016, que Institui comissão para regularizar a transferência dos bens móveis 
da Polícia Militar para o Corpo de Bombeiros Militar, em razão da Lei Estadual n° 13.202, de 
09/12/2014, que institui a organização básica do Corpo de Bombeiros Militar da Bahia.

MAURÍCIO TELES BARBOSA
Secretário da Segurança Pública
<#E.G.B#104763#45#116073/>
<#E.G.B#104813#45#116127>

CORREGEDORIA GERAL DA SSP/BA 

6ª COMISSÃO PERMANENTE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR

CORREÇÃO DO EDITAL DE CITAÇÃO

O Presidente da 6ª CPPAD faz saber ao Senhor, CRISPINIANO ANTÔNIO MOREIRA SOUSA 
DALTRO, Investigador de Polícia Civil, cadastro 20.180.953-0: 
Que no Edital de Citação publicado no dia 16/12/2016, referente ao Processo Administrativo 
Disciplinar Nº 5654160062744, onde se ler �15h do dia 31 de janeiro do ano de 2016�, leia-se 
�15h do dia 31 de janeiro do ano de 2017�.

José Fernando Oliveira dos Santos
Presidente da 6ª CPPAD/COGER/SSP/BA
<#E.G.B#104813#45#116127/>

Polícia Civil da Bahia
<#E.G.B#104882#45#116203>
PORTARIA Nº. 500 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2016.
O DELEGADO-GERAL DA POLÍCIA CIVIL DA BAHIA, no uso de uma das suas atribuições, 
Resolve:

Considerar designado o Bel. MARCELO MOREIRA CAVALCANTI, Delegado de Polícia Civil, 
Classe III, matricula nº. 20.504.327-5, que tinha exercício na Delegacia de Polícia Territorial do 

pelo expediente da Delegacia de Polícia Territorial do Município de Macajuba, dessa mesma 
COORPIN, no afastamento do Bel. ALMIR BISPO DA SILVA GOES, matrícula nº. 20.500.976-8, 
em férias regulamentares, referente ao exercício de 2011/2012.

Considerar designado o Bel. LUIZ OSORIO DE MELO NOBRE, Delegado de Polícia Civil, 
classe III, matrícula nº. 20.462.883-6, que tinha exercício na Delegacia de Polícia Territorial do 
Município de Pintadas, 12ª COORPIN/DEPIN, para responder  de de 17.10.2016 a 05.11.2016,  
pelo cargo de Delegado Titular II, símbolo DAI-4, da Delegacia de Polícia Territorial do Município 
de Baixa Grande , dessa mesma COORPIN, no afastamento do seu titular Bel. ALMIR BISPO 
DA SILVA GOES, matrícula nº. 20.500.976-8, em férias regulamentares, referente ao exercício 
de 2011/2012.

Considerar designado SÉRGIO BITENCOURT VILAS BOAS, Investigador de Polícia Civil, 
classe III, matricula nº. 20.548.705-5, para responder de 03.12.2016 a 01.01.2017, pelo cargo 
de Coordenador IV(Plantão), símbolo DAÍ-5, da 4ª Delegacia de Polícia Territorial/DEPOM, no 
afastamento do seu titular, RUBEM DAMIAO DOS SANTOS, matrícula nº. 20.190.507-7, em 
férias regulamentares, referente ao período aquisitivo de 2015/2016.

Considerar designado o Bel. JORGE DA SILVA NASCIMENTO, Delegado de Polícia Civil, Classe 
I, matrícula nº. 20.282.107-2, que tem exercício na Delegacia de Polícia Territorial do Município 
de Itanhém , 8ª COORPIN/DEPIN, para responder cumulativamente de 1º a 30.12.2016 ,  nos 

Delegacias de Polícia Territorial dos Municípios de Ibirapuã e Lajedão, dessa mesma COORPIN, 
no afastamento do Bel. GEAN CARLOS DO NASCIMENTO, matrícula nº. 20.409.629-1, em 
férias regulamentares, referente ao período aquisitivo de 2015/2016.

Designar o Bel. LEONARDO VIRGILIO OLIVEIRA MONTEIRO, Delegado de Polícia Civil, classe 
III, matrícula nº. 12.580.245-2, titular da Delegacia de Polícia Territorial do Município de Senhor 

pelo cargo de Coordenador Regional, símbolo DAS-2D, dessa mesma COORPIN em Senhor 

20.409.815-4, em férias regulamentares, referente ao período aquisitivo de 2014/2015.

Considerar designado EDVANIO SANTOS SAMPAIO, Investigador de Polícia Civil, Classe 
III, matrícula nº. 20.514.423-3, para responder de 03.10.2016 a 31.10.2016, pelo cargo de 
Coordenador III(SI), símbolo DAÍ-4, da Delegacia de Polícia Territorial do Município de Muritiba, 
4ª COORPIN/DEPIN, no afastamento do seu titular,  ANTONIO OLIVEIRA DA PAIXÃO, matrícula 
nº. 20.302.358-8, em Licença Prêmio.

Considerar designado EDVANIO SANTOS SAMPAIO, Investigador de Polícia Civil, Classe 
III, matrícula nº. 20.514.423-3, para responder de 01.12.2016 a 31.12.2016, pelo cargo de 
Coordenador III(SI), símbolo DAÍ-4, da Delegacia de Polícia Territorial do Município de Muritiba, 
4ª COORPIN/DEPIN, no afastamento do seu titular,  ANTONIO OLIVEIRA DA PAIXÃO, matrícula 
nº. 20.302.358-8, em Licença Prêmio.

Considerar designado LUCIANO DE ASSIS SANTOS, Escrivão de Polícia Civil, classe II, matrícula 
nº 20.411.283-5, para responder de 08.11.2016 a 06.05.2017, pelo cargo de Coordenador 
III(Cartório), símbolo DAÍ-4, da 7ª COORPIN/DEPIN em Ilhéus, no afastamento da sua titular, 
WILZA BRANSFORD LEAL TAVARES, matrícula nº. 20.217.119-2, em Licença Prêmio.

Designar o Bel. ANTONIO ALVARO RAMOS SANTANA SCHRAMM, Delegado de Polícia Civil, 
classe III, matrícula nº. 20.528.902-5, titular da Delegacia de Polícia Territorial do Município 
de Irará, 2ª COORPIN/DEPIN, para responder cumulativamente de 16.12.2016 a 14.01.2017, 

da Delegacia de Polícia Territorial do Município de Água Fria, dessa mesma COORPIN, no 
afastamento da Belª. JEANILDE MODESTO DOS SANTOS TAVARES, matrícula nº. 20.191.742-
2, em férias regulamentares, referente ao período aquisitivo de 2014/2015.

www.pciconcursos.com.br


