EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Cargo –Professor Subs tuto
O SECRETÁRIO DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições e considerando a
homologação em 07/06/2017 do Resultado Final do Processo Sele vo Simpliﬁcado, Edital SEC/SUDEPE Nº 003/2017 de
11/02/2017, da Seleção Pública para contratação temporária de pessoal na função de Professor da Educação Básica e
Básica no Campo, em caráter emergencial, pelo Regime Especial de Direito Administra vo – REDA.
RESOLVE:
Art. 1º- Ficam convocados os candidatos, por ordem de classiﬁcação, constantes no presente Edital, a comparecer no
prazo de 10 (dez) dias úteis, a par r da data desta publicação, no horário das 8h30 às 11h30 e das 14h00 às 17h30, nos
seguintes locais:
Os candidatos aprovados para o Interior do Estado deverão comparecer nas sedes dos NTE (Núcleo Territorial de
Educação) a que pertence o município para o qual foram aprovados.
Art. 2º- Os candidatos deverão comparecer munidos dos seguintes documentos em original e fotocópia:
a) original e cópia do diploma, devidamente registrado de conclusão do curso de nível superior para a função temporária
que concorreu expedido por ins tuição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação - MEC;
b) original e cópia Diploma de Conclusão do Curso, relacionado a função temporária com pré-requisito/escolaridade de
nível médio expedido por ins tuição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação - MEC;
c) original e cópia dos tulos ob dos no exterior revalidados no Brasil, se for o caso;
d) original e cópia carteira de iden dade, CPF, cer dão de nascimento ou de casamento,se for o caso;
e) original e cópia da cer dão de nascimento ou RG dos dependentes;
f)) número de conta corrente do Banco do Brasil;
g) original e cópia tulo de eleitor e dos comprovantes dos dois úl mos pleitos ou cer dão de quitação eleitoral fornecida
pelo respec vo cartório eleitoral;
h) 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 Cons tuição Federal;
i) declaração de bens;
j) original e cópia PIS/PASEP (caso seja inscrito);
k) Original e Cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social - CTPS para comprovação da experiência proﬁssional
conforme informado na Ficha de Inscrição Obrigatória;

l) declaração de não-acumulação de cargos, empregos e funções, ainda que não remunerados;
m) original e cópia cer ﬁcado de reservista para os homens;
n) 03 (três) fotos 3x4;
o) original e cópia comprovação de residência dos úl mos 08 (oito) anos;
p) cer dão nega va dos setores de distribuição dos foros criminais dos lugares em que tenha residido, nos úl mos 08 (oito)
anos, da Jus ça Federal;
q) cer dão nega va dos setores de distribuição dos foros criminais dos lugares em que tenha residido, nos úl mos 08 (oito)
anos, da Jus ça Estadual;
r) folha de antecedentes da Polícia Federal de onde tenha residido nos úl mos 08 (oito) anos, expedida, no máximo, há 06
(seis) meses;
s) folha de antecedentes da Polícia do(s) Estado(s) onde tenha residido nos úl mos 08 (oito) anos, expedida, no máximo, há
seis meses;

