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ACÂMARADEVEREADORESDOMUNICÍPIODERIODOANTÔNIO,EstadodaBahia,nousodesuasatribuiçõeslegais,
nostermosdaConstituiçãoFederal,daLeiOrgânicaMunicipaleLeis:090/2013eResoluçãoAdministrativa001de24
de Agosto de 2017, demais legislações pertinentes e em cumprimento às normas estabelecidas pelo Tribunal de
ContasdosMunicípiosTCMFAZSABER,queestarãoabertasasinscriçõesdoConcursoPúblicodeProvasObjetivas
para o provimento de cargos do quadro efetivo da Câmara Municipal de Rio do Antônio, constituindo a
regulamentação do Concurso Público na forma prevista no presente Edital e instruções que o integram,
supervisionadopela comissãoespecialdoConcursoPúblico, criadaporPortaria,queserá executado pelaempresa
SELETA–SELEÇÃOCONSULTORIATREINAMENTO&ASSESSORIALTDA,devidamenteinscritanoConselhoRegionalde
Administraçãosobregistrodenº01672.

CAPÍTULOI
DASDISPOSIÇÕESPRELIMINARES


Art.1OConcursoPúblicoseráregidoporesteEdital,seusAnexos,eeventuaisretificações,casoexistam.
Art. 2  O Anexo I  Quadro de Vagas  relacionam os cargos, vencimentos, distribuição de vagas para cada cargo
(código, total de vagas, vagas de ampla concorrência, vencimento inicial, escolaridade mínima exigida e pré
requisitoscumulativos,cargahoráriasemanal;valordataxade inscrição;o AnexoII,oCronograma;oAnexoIII, o
Conteúdoprogramático;eoAnexoIV,DeclaraçãodeHipossuficiência.
Art.3ASeletaConsultoriaéaresponsável,técnicaeoperacionalmente,pelodesenvolvimentodaEtaparelativaàs
ProvasEscritas(eliminatóriaseclassificatórias)dopresenteConcursoPúblico.
Art. 4  A divulgação oficial das etapas referentes ao presente Concurso Público, darseá na forma de Avisos e
Editais,atravésdosseguintesmeios:
a) NoquadrodepublicaçõeseavisosdaCâmaraMunicipaldeRiodoAntônio,noDiárioOficialdoMunicípio
http://camara.riodoantonio.ba.io.org.br/diarioOficial;
b)AtravésdapáginadaSELETAwww.concursos.seletaconcursos.com.brnestecaso,tambémosresultadosde
eventuaisRecursos.

CAPÍTULOIIDOS
REQUISITOS
Art.5Poderásercontratadoparaoscargosmencionadosnesteedital,ocandidatoquepreencheraosseguintes
requisitos:
D TersidoaprovadonesteConcursoPúblico;
E Serbrasileironatoounaturalizadoou,ainda,nocasodeestrangeiro,estarcomsituaçãoregularnopaís,por

intermédio de visto permanente que o habilite, inclusive, a trabalhar no território nacional. No caso de ter
nacionalidade portuguesa, estar amparado pelo estatuto de igualdade entre brasileiros e portugueses, nos
termosdo§1ºdoArt.12daConstituiçãoFederal;
F Teridademínimadedezoitoanoscompletosnadatadanomeação;
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G Estaremplenogozodeseusdireitospolíticos;
H Possuir,nadatadanomeação,escolaridade/habilitaçãoexigidaparaocargoaqueiráconcorrer,conforme

estabelecidonoAnexoIdesteEdital;
I  Estarquitecomasobrigaçõesmilitares(paracandidatosdosexomasculino);
J Estarquitecomasobrigaçõeseleitorais;
K Possuiraptidãofísicaementalparaoexercíciodocargo,comprovadoatravésdeAtestadodeSaúde

Ocupacional(ASO);
L  Nãoacumularcargos,empregose/oufunçõespúblicas,excetonoscasosprevistosnaConstituiçãoFederale

legislaçãovigente,asseguradosàhipótesedeopçãodentrodoprazoestabelecidoparaanomeaçãoprevisto
no§1ºdoArt.13daLein°.8.112/90;
M Nãoreceberproventosdeaposentadoriaquecaracterizemacumulaçãoilícitadecargos,naformadoArt.37,inciso

XVI,daConstituiçãoFederal;
N CumprirasdeterminaçõesdesteEdital.

Art.6Oscandidatosnaturalizadosdeverãoterfluêncianalínguaportuguesa.
Art.7Anãocomprovaçãodequalquerumdosrequisitosespecificadosnoartigo6º,edaquelesquevieremaser
estabelecidosnesteEdital,impediráanomeaçãodocandidato.
Art. 8  Os cargos, a distribuição das vagas para cada cargo (total de vagas, vagas de ampla concorrência e vagas
reservadas para candidatos portadores de deficiência), prérequisitos do cargo e carga horária, estão descritas no
AnexoI,desteEdital.
Art.09OsvencimentosparacadacargoestãodescritosnoAnexoI,desteEdital.
Art.10ConcluídooConcursoehomologadososseusresultados,terãodireitosubjetivoànomeaçãooscandidatos
aprovados, dentro do limite de vagas dos cargos estabelecidos neste edital e de acordo com as necessidades
imediatas da administração, obedecendo à ordem de classificação, ficando aos demais candidatos habilitados em
cadastrodereservaduranteoperíododevalidadedoConcurso,deacordocomasnecessidadesadministrativas.
Art. 11  A declaração falsa ou inexata de dados constantes da ficha de inscrição, bem como a apresentação de
documentos falsos ou graciosos, determinarão o cancelamento da inscrição e a anulação de todos os atos
decorrentes.
Art.12Ospedidosdeinscriçãosignificarãoaaceitação,porpartedocandidato,detodasasdisposiçõesdeste
Edital.

CAPÍTULOIII
DASDISPOSIÇÕESESPECIAIS

Art.13Oscandidatosdeverãoterosrequisitosmínimosparapreenchimentodoscargosemconcursonadatada
convocaçãoparanomeação.
Art.14OprazodevalidadedoConcursoPúblico,paraefeitodenomeação,seráde02(dois)anos,contadosdadata
desuahomologação,prorrogávelumavez,porigualperíodo.
Art. 15  O regime jurídico de trabalho será Estatutário, com carga horária e remuneração constante no Plano de
CargoseSaláriosdecadacategoria.
Art.16OvalordosvencimentosdoscargoséoconstantenoANEXOI–DoQuadrodeVagas,desteedital.

CAPÍTULOIV
DASVAGASPARAPORTADORESDENECESSIDADESESPECIAIS

Art.17Ficareservadoopercentualde5%(cincoporcento)dasvagasdisponibilizadasparacadacargo,nopresente
ConcursoPúblico,paraoscandidatosportadoresdenecessidadesespeciaisemfunçãocompatívelcomasuaaptidão,
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desdequeafraçãoobtidadestecálculosejasuperiora0,5(cincodécimos),condicionado,entretantoàapresentação
delaudomédicoestabelecendoacompatibilidadeentreocargoeadeficiênciadocandidato.
Parágrafo primeiro  Às pessoas portadoras de deficiência, que pretenderem fazer uso das prerrogativas que lhes
sãofacultadasnoIncisoVIIIdoArt.37daConstituiçãoFederaleDecreto3.298de20/12/99,éasseguradoodireito
de inscrição no presente Concurso Público desde que a deficiência de que são portadoras seja compatível com as
atribuiçõesobjetodocargoemprovimento.
ParágrafosegundoConsideramsepessoasportadorasdedeficiênciasaquelasqueseenquadraremnascategorias
discriminadasnoartigo4°doDecreto3.298/99alteradopeloDecreto5.296/2004.
Art.18Nãoserãoconsideradoscomodeficiênciaosdistúrbiosvisuaispassíveisdecorreçãosimplesdotipomiopia,
astigmatismo, estrabismo e congêneres. O candidato deficiente visual ou amblíope deverá solicitar prova
específica,porescritoeespecificarotipodedeficiênciaeocargoemqueseinscreveu.Oscandidatosquenãoo
fizerematéotérminodainscrição,sejamquaisforemosmotivosalegados,nãoterãoaprovaespecialpreparada.
Art.19Aspessoasportadorasdedeficiência,resguardadasascondiçõesespeciaisprevistasnoDecreto3.298/99,
emespecialnoseuArt.40,participarãodoConcursoPúblicoemigualdadedecondiçõescomosdemaiscandidatos,
noqueserefereaoconteúdodasprovas,avaliaçãoecritériosdeaprovação,aohorárioeaolocaldeaplicaçãodas
provaseànotamínimaexigidaparatodososdemaiscandidatos.
Parágrafo Único  No ato da inscrição, o candidato portador de deficiência deverá declarar essa condição e a
deficiência da qual é portador preenchendo o campo, atestando a espécie, o grau ou nível da deficiência, com
expressareferênciaaocódigocorrespondentedaClassificaçãoInternacionaldeDoençaCID,bemcomoaprovável
causadadeficiência.Deverá,obrigatoriamente,enviaroLaudomédicoematédez (10)diasapósoencerramento
das inscrições pelos correios para o endereço da Seleta – Avenida Rio Branco, nº 424, Alagoinhas Velha, CEP:
48.030050–AlagoinhasBahia.Casoocandidatonãoenvieolaudomédicocomocomprovaçãodasuadeficiência,
não será considerado como deficiente apto para concorrer às vagas reservadas, mesmo que tenha assinalado tal
opçãonoatodaInscrição.

CAPÍTULOVDAS
INSCRIÇÕES
Art. 20  A inscrição no Concurso Público implica, desde logo, no conhecimento e tácita aceitação das condições
estabelecidasnesteEditaleseusAnexos,dasquaisocandidatonãopoderáalegardesconhecimento.
§1°OscandidatospoderãoobteroManualdoCandidatogratuitamentenoDiárioOficialdaCâmara
MunicipaldeRiodoAntônio,http://camara.riodoantonio.ba.io.org.br/diarioOficial,bemcomonositeda
Seleta::www.concursos.seletaconcursos.com.br
Art.21Asinscriçõesficamabertasnoperíodode29/11/2018a09/12/2018,viaINTERNET.
Art.22Asinscriçõespresenciaisficamabertasde29/11/2018a07/12/2018nohoráriodas08:00às12:00horasedas
14:00às17:00horas,nopostolocalizadonaCâmaraMunicipaldeVereadoresdeRiodoAntônio,situadoàPraçaNossa
SenhoradasGraças,s/n,BairroUmbuzeiro,RiodoAntônio–Bahia.
Art.23Taxasdeinscrição:
D OsvaloresdastaxasdeInscriçõessão:R$40,00(quarentareais)paraNívelMédioeR$30,00(trinta

reais)paraNívelFundamental.
§1  Não haverá isenção total ou parcial da taxa de inscrição, exceto para os candidatos que declararem e
comprovarem hipossuficiência de recursos financeiros para pagamento da referida taxa, nos termos do Decreto
Federal nº. 6.593, de 02 de outubro de 2008, devendo o candidato observar a legislação supracitada, bem como
realizarsuasinscrições,deformapresencialnaCâmaraMunicipaldeVereadoresdeRiodoAntonio,situadoà3UDoD
1RVVD6HQKRUDGDV*UDoDVVQ%DLUUR8PEX]HLUR,RiodoAntônio–Bahia,ondeaSeletadisponibilizaráoPostode
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Atendimento para as inscrições presenciais no período de 29/11/2018 a 30/11/2018, no horário das 08:00h às
12:00hedas14:00hàs17:00h.
§2  Fica ciente o candidato que requerer a isenção da taxa de inscrição por hipossuficiência, no ato da sua
inscrição,deverárealizaraentregadadeclaração,cujomodeloencontrasedisponívelnoanexoIVdesteEdital.
§3  As declarações serão avaliadas pela SELETA, sendo disponibilizada a partir do dia 05/11/2018 a relação dos
candidatosdeferidoseindeferidosnositewww.concursos.seletaconcursos.com.br.Ocandidatoquenãotiverseu
pedido de isenção deferido e tenha interesse em continuar participando do Concurso, deverá recolher a taxa de
inscrição mediante impressão do boleto que será disponibilizado no site www.concursos.seletaconcursos.com.br
respeitandooprazoestabelecidonoedital.
Art. 24  O candidato aprovado no Concurso Público de que trata este Edital só poderá ser nomeado ao cargo se
atendidasàsexigênciasdoCapítuloII.
Art. 25  As inscrições para o Concurso serão realizadas via Internet, no endereço eletrônico
www.concursos.seletaconcursos.com.brnoperíodo29/11/2018a09/12/2018.
D Paraseinscreverocandidatodeverápreencheroformuláriodeinscrição,lereaceitaroconteúdodoEditale

transmitirosdadospelaInternet;
E Digitarcorretamenteosdadoscadastraiseaopçãodocargo;
F ImprimiroBoletoBancário;
G PagarataxadeinscriçãopodendoefetuaropagamentoemqualquerAgênciaBancáriavinculadaaoSistema

deCompensaçãoNacionalcomvencimentoatéodia10dedezembrode2018.
§1Asegundaviadoboletobancáriosomenteestarádisponívelparaimpressãoduranteoperíododeinscrição,
ficandoindisponívelapartirdas23h59mindodia09dedezembrode2018.
§ 2  O boleto bancário será emitido em nome do requerente e deverá ser impresso, para possibilitar a correta
leitura do código de barras, em impressora a laser ou a jato de tinta e ser pago até o dia do vencimento nele
constante.
§ 3  A partir do dia 13/12/2018, o candidato deverá conferir, no endereço eletrônico
www.concursos.seletaconcursos.com.br se os dados da inscrição efetuada, via Internet, foram recebidos, e se o
valordainscriçãofoipago.Emcasonegativo,ocandidatodeveráentraremcontatocomaSeletaatravésdoemail:
seletacontatos@gmail.comounoTel.:(75)33660628.
§4Asinscriçõessomenteserãoconfirmadasapósacompensaçãodoboletobancário;
§ 5  A Seleta e a Câmara Municipal de Rio do Antônio não se responsabilizam por solicitações de inscrições via
Internet,nãorecebidaspormotivodeordemtécnicadoscomputadores,falhasdecomunicação,bemcomooutros
fatoresqueimpossibilitematransferênciadedados.
§6Nãoseráconcedida,sobnenhumahipótese,devoluçãodaTaxadeInscrição.
§ 7  Será indeferida a inscrição do candidato que não tenha preenchido corretamente o RI (Requerimento de
Inscrição),nainscriçãopresencialouviaInternet,e/ouquenãotenhaquitadoarespectivataxadeinscriçãoatéo
terceirodiaapósotérminodasinscrições.
§8Asinformaçõesprestadasnafichadeinscrição,presencialouviaInternet,sãodeinteiraresponsabilidadedo
candidato,facultadoàorganizaçãodoConcurso,excluiraquelapreenchidacomdadosincorretosourasurados,bem
comoaquelaqueprestarinformaçõesinverídicas,aindaqueofatosejaconstatadoposteriormente.
§9Omesmodocumento,comfoto,utilizadoparaainscriçãodeveráserapresentadonodiadarealizaçãodas
provas;
§10Sãoconsideradosdesistentesoscandidatosque,mesmotendofeitoopagamentodoboletobancário,não
tenhampreenchidoarespectivaFichadeInscriçãonoperíododasinscrições.
§11Nãoserãoaceitasinscriçõespordepósitoviapostal,facsímile,condicionale/ouextemporânea.
Art.26Objetivandoevitarônusdesnecessários,ocandidatodeveráorientarsenosentidoderecolherovalorda
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inscriçãosomenteapóstomarconhecimentodetodososrequisitosexigidosparaoConcursoPúblicodaCâmara
Municipal.
Art.27Nãoserápermitidaatransferênciadovalorpagocomotaxadeinscriçãoparaoutrapessoa,assimcomoa
transferênciadainscriçãoparapessoadiferentedaquelaquearealizou.
Art.28Efetivadaainscrição,nãoserãoaceitospedidosparaqualqueralteraçãonafichadeinscrição,bemcomo
nãohaverádevoluçãodaimportânciapagaatítuloderessarcimentodasdespesascommateriaiseserviçosem
hipótesenenhuma.
Art.29Serãocanceladas,aqualquertempo,asinscrições,provasounomeação,severificadasfalsidadede
declaraçãoouirregularidadenasprovasoudocumentosdocandidato.
Art.30Ocandidatoqueseinscreverparamaisdeumcargoenocasoqueasprovasparaestescargosvenhama
ocorrer no mesmo turno, considerandose o disposto deste Edital, no dia da prova, deverá comparecer ao local e
saladeprovadaopçãoquepreferirerealizaraprovaaelacorrespondente,sendoconsideradoausentenasdemais
opções.
Art. 31  Quando do preenchimento do Requerimento de Inscrição, o candidato portador de necessidade especial
quedesejarconcorreràsvagasreservadasparaoscandidatosportadoresdenecessidadesespeciais,deveráinformar
suaopção.

CAPÍTULOVI
DACONFIRMAÇÃODASINSCRIÇÕES

Art. 32  As inscrições efetuadas de acordo com o disposto no Capítulo V deste Edital serão homologadas pela
SELETA,significandotalatoqueocandidatoestáhabilitadoparaparticipardoConcursoPúblico.
Art.33Casohajaalgumerroouomissãodetectada(nome,númerodedocumentodeidentidade,sexo,datade
nascimento e endereço, etc.) ou mesmo ausência de confirmação de inscrição e pagamento, o candidato terá o
prazode48horas,apósadivulgaçãodalistadedeferimentodasinscrições,paraentraremcontatocomaSELETA
CONSULTORIATREINAMENTO&ASSESSORIALTDA,medianteoemail:seletacontatos@gmail.comouatravésdo
Tel.:(75)33660628.
Art. 34  Não é necessária a apresentação, no dia de realização da prova, de documento que comprove a
localização do candidato no estabelecimento de realização de prova, bastando que o mesmo se dirija ao local
designadoportandodocumentodeidentificaçãooriginalcomfotografia.
Art.35Éderesponsabilidadedocandidatoaobtençãodeinformaçõesreferentesàrealizaçãodaprova.
Art.36Ocandidatonãopoderáalegardesconhecimentodolocaldaprovacomojustificativadesuaausência.O
não comparecimento à prova, qualquer que seja o motivo, será considerado como desistência do candidato, e
resultaráemsuaeliminaçãodoConcursoPúblico.
CAPÍTULOVII
DASETAPASDOCONCURSO

Art.37OConcursoconstituirseádasseguintesetapas,decarátereliminatórioeclassificatório:
ETAPAIProvaObjetiva:TodososcandidatosserãosubmetidosaumaProvaObjetivadeConhecimentosqueserá
deacordocomocargoeconstarádequestõesobjetivasdemúltiplaescolha,com05(cinco)alternativas(A,B,C,D
eE)pararesposta,sendoadotada,parafinsdecorreção,umaúnicarespostacorretaporquestão.
D  AProvaObjetivavaleráde0a100pontos.Serãodivididosos100(cem)pontospelonúmerodequestões

quecompõeaprovaescrita,sendoquecadaquestãoteráomesmopesode2,50pontos,considerandose
habilitadososcandidatosqueobtiverem,nomínimo,50(cinquenta)pontos,oequivalentea50%daprova.
E  AProvaObjetivaseráelaboradadeacordocomosconteúdosconstantesdoProgramaqueintegramoAnexo
IIIdesteEdital.
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F  Aprovaconstaráde40(quarenta)questõesobjetivas,distribuídasdaseguinteforma:









ESCOLARIDADE


NÍVELMÉDIO



NÍVELFUNDAMENTAL

NÍVELMÉDIOINCOMPLETO
(MOTORISTA)

COMPONENTESDA
PROVA
LínguaPortuguesa
Matemática
Conhecimentosem
Informática
Conhecimentos
Gerais/Atualidades
LínguaPortuguesa
Matemática
Conhecimentos
Gerais/Atualidades

NºDEQUESTÕES



TOTALDE
PESO

10
10
10





25
25
25

10



25

LínguaPortuguesa
Matemática
Conhecimentos
Gerais/Atualidades
ConhecimentosemInformática
ConhecimentosEspecíficos

15
15
10

37,5
37,5
25

10
10
05

25
25
12,5

05
10

12,5
25

QUESTÕ
ES


40



40

40


Art.38OcandidatosóteráacessoaolocaldeprovacomaapresentaçãodoDOCUMENTOORIGINALDE
IDENTIDADE(RG,CNH,CARTEIRADECONSELHO,CTPS,PASSAPORTE,DENTREOUTROSVÁLIDOSEM
TERRITÓRIONACIONAL)atualizado,utilizadonainscrição,casoocandidatoestejaimpossibilitadodeapresentarno
diaderealizaçãodasprovas,documentosdeidentidadeoriginal,pormotivodeperda,roubooufurto,deveráser
apresentadodocumentoqueatesteoregistrodaocorrênciaemórgãopolicial,expedidohánomáximo30dias,
ocasiãoemqueserásubmetidoàidentificaçãoespecial,compreendendocoletadedadosdeassinaturaede
impressãodigitalemformuláriopróprio.Semodocumentodeidentidadeocandidatonãopoderáentrarnasalade
realizaçãodasprovas,implicandonasuaeliminaçãodoConcursoPúblico.
§1Nãoserãoaceitoscomodocumentosdeidentidade:certidõesdenascimento,títuloseleitorais,carteiras
demotoristasemfoto,carteirasfuncionaissemvalordeidentidade,fotocópiasaindaqueautenticadas,bem
comodocumentosilegíveisoudanificados.
§2Aidentificaçãoespecialseráexigida,também,aocandidatocujodocumentodeidentificaçãoapresente
dúvidasrelativasàfisionomiaouàassinaturadoportador.
ParágrafoÚnicoPorocasiãodarealizaçãodasprovas,ocandidatoquenãoapresentardocumentodeidentidade
original,naformadefinidanoArt.38desteedital,nãopoderáfazerasprovaseseráautomaticamenteeliminado
doConcurso.
Art.39AsprovasserãorealizadasnoMunicípiodeRiodoAntônio.Adatadaprovaserá16/12/2018(domingo),
será aplicado no turno Matutino com local a ser definido e publicado no Diário Oficial da Câmara Municipal:
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http://camara.riodoantonio.ba.io.org.br/diarioOficialedaSeletawww.concursos.seletaconcursos.com.br
ParágrafoprimeiroOcandidatodeveráapartirdodia13/12/2018,obterinformaçõesquantoaolocaldaprova.É
deresponsabilidadeexclusivadocandidatoaidentificaçãocorretadadata,localehorárioderealizaçãodasprovas.É
recomendável,ainda,visitarcomantecedênciaolocalderealizaçãodarespectivaprova.
Parágrafo segundo – A Câmara Municipal de Rio do Antônio e a SELETA não se responsabilizarão por eventuais
coincidênciasdedatasehoráriosdeprovasequaisqueroutrasatividades.
Art.40Portelefone,nãoserãodadasinformaçõesarespeitodelocalehoráriodaprova,dogabarito,doresultado,
e de convocação para nomeação, sendo de inteira responsabilidade do candidato acompanhar as etapas desse
Concurso Público no site da SELETA até a homologação do resultado e, após isso, no Diário Oficial e no portal da
CâmaraMunicipal.
Art.41Ocandidatodeverácompareceraolocaldesignadoparaarealizaçãodasprovascomantecedênciamínima
de 30 (trinta) minutos do horário fixado para o seu início, munido de caneta esferográfica de tinta azul ou preta,
documentodeidentificaçãooriginal,oqualéINDISPENSÁVEL.
ParágrafoúnicoOcandidatodeveráobservaratentamenteoEditaldepublicaçãoespecificandooshorárioselocais
derealizaçãodasprovas,inclusiveestandoatentoquantoàpossibilidadedaexistênciadeendereçossimilarese/ou
homônimos.
Art.42Nãoserápermitidaaentradadecandidatos,sobqualquerpretexto,apósofechamentodosportões.
§1  Não haverá segunda chamada para as provas. O não comparecimento, seja qual for o motivo que tenha
determinadoaausênciadocandidato,implicaránasuaeliminaçãoautomática.
§2Ocandidatodeveráassinaralistadepresençadeacordocomoqueconstanoseudocumentodeidentificação,
vedadaàaposiçãoderubrica.
§3FicavedadooingressonolocaldasprovasdepessoasestranhasaoConcurso.
§4  Na ocorrência de eventuais erros de digitação de nome, número de documento de identidade, data de
nascimento etc, o candidato deverá solicitar, ao fiscal de classe, a devida correção no dia da prova, que será
constadoemAta.
§5Éexpressamenteproibidofumarduranteaprova.
Art. 43  O tempo de duração da prova será de 03h30min (três horas e trinta minutos). Não haverá por qualquer
motivo,prorrogaçãodotempoprevistoparaaaplicaçãodasprovas.
ParágrafoúnicoNãohaverá,nasaladeprovas,marcadordetempoindividual,umavezqueotempodeinícioe
término da prova será determinado pelo fiscal de sala, conforme estabelecido no Edital de Convocação da Prova
Objetiva,dandotratamentoisonômicoatodososcandidatospresentes.
Art.44Ocandidatoqueporventurasentirsemaldurantearealizaçãodasprovas,poderáinterrompêlasatéque
serestabeleça,noprópriolocalderealizaçãodasprovas.Casoocandidatonãoserestabeleçaemtempohábilpara
terminarsuaprovadentrodohorárioestabelecido,estaráeliminadodoConcurso.
Art. 45  A candidata que tiver necessidade de amamentar durante a realização das provas, deverá requerer esse
direito,até72horasqueantecedeaprova,bemcomo,deveránodiadaaplicaçãodaprova,levaracompanhante
queficaráemsalareservadaparaessafinalidadeeseráresponsávelpelaguardadacriança.
Art.46ApósresolvertodasasQuestõesdaprova,ocandidatodeverámarcarsuasrespostas,comcaneta
esferográficadetintaazuloupreta,naFolhadeRespostasÓptica,ondeserãodesuainteiraresponsabilidade:
a)OpreenchimentocorretodafolhaópticadeveráserconformeasinstruçõesespecíficasnoCadernodeQuestões,
contidastambémnaprópriaFolha.
E Os prejuízos advindos das marcações feitas incorretamente na Folha de Respostas Óptica serão de
responsabilidade exclusiva do candidato, sendo consideradas marcações incorretas: dupla marcação, marcação
rasurada, marcação emendada, campos de marcação não preenchidos integralmente, marcação ultrapassando o
campodeterminadoemarcaçãoquenãosejafeitacomcanetaesferográficadetintapretaouazul.
c)AmarcaçãoincorretanaFolhadeRespostaÓpticaacarretaránaeliminaçãoda(s)questão(ões).
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Art. 47  Os fiscais da sala não estão autorizados a fazer retificações de qualquer natureza nas instruções ou no
enunciadodasquestõesdaprova.Seoprópriocoordenadordeprédio,reconhecidoporumdísticobemvisível,não
percorrerpessoalmenteassalas,avisandosobrealgumaalteração,ocandidatonãodeveráfazernadaquecontrarie
o que especifica o seu caderno de provas. O candidato que desejar fazer considerações a respeito da aplicação
deveráconsignálasemAtadeSala,paraposterioravaliação.
ParágrafoúnicoNodiaderealizaçãodasprovas,nãoserãofornecidas,porqualquermembrodacoordenaçãode
aplicaçãodestas,informaçõesreferentesaoseuconteúdoe/ouaoscritériosdeavaliaçãoedeclassificação.
Art.48ASELETApoderáutilizarsala(s)extra(s)noslocaisdeaplicaçãodaprovaobjetiva,alocandoou
remanejandocandidatosparaessa(s),conformeasnecessidades
Art.49Durantearealizaçãodasprovas,nãoserápermitidaacomunicaçãodoscandidatosnemautilizaçãode
máquinascalculadoras,Aparelhoseletrônicos(bip,telefonecelular,Walkmam,receptor,gravador)eoutros
equipamentossimilares,livros,anotações,impressos,bonéseóculosescuros.
Art.50ASELETAnãoseresponsabilizaráporperdasouextraviosdeobjetosoudeequipamentoseletrônicos
ocorridosdurantearealizaçãodasprovas,nempordanosnelescausados.
Art.51Aotérminodaprovaocandidatodeverádevolveraofiscal,oCadernodeQuestõeseoCartãoResposta
DEVIDAMENTE ASSINADO, esclarecendo que por razões de segurança, a SELETA fornecerá os exemplares dos
Cadernos de Questões aos candidatos, somente com o decurso de 2hs (duas horas) do início da prova. Os três
últimoscandidatosdeverãopermanecernasaladeprovaesomentepoderãosairjuntosdorecinto.
ParágrafoprimeiroÉderesponsabilidadedoCandidatoentregaroCartãoRespostaaofiscalantesdesairdasala
de provas, para devida conferência. Caso não seja devolvido o candidato estará sumariamente eliminado do
Concurso,semdireitoarecursooureclamaçãoposterior.
ParágrafosegundoApósotérminoda(s)prova(s),ocandidatodeverádeixarimediatamenteasdependênciasdo
prédioescolar,sendoterminantementeproibidodefazercontatocomcandidatosqueaindanãoterminarama(s)
prova(s),sobpenadeserexcluídodoConcurso.
Art.52Aavaliaçãodaprovaserárealizadaporsistemaeletrônicodeprocessamentodedados,consideradospara
esseefeito,exclusivamente,asrespostastransferidasparaoCartãoResposta.
Art. 53  O Gabarito para conferência do desempenho dos candidatos será divulgado no site da SELETA até o 2º
(segundo)diaútilapósarealizaçãodarespectivaprova.
Art.54Aosportadoresdedeficiênciaserãoasseguradasprovase/oulocaisespeciais,adependerdasnecessidades
específicas,cabendoàComissãodoConcursoPúblicoocumprimentodasdemaiscondiçõesdoEdital.
Art.55OCandidatoqueestiverhospitalizadonasededoMunicípiodeRiodoAntôniodeverácomunicaràSELETA,
até 12 horas antes da realização das provas. Para tanto, o seu representante deverá comparecer, apresentando
documentooficialdeidentidadeemunidode:
D  AtestadomédicoqueestejaacompanhandooCandidato,declarandoaimpossibilidadedelocomoçãoe
atestandoqueoCandidatotemcondiçõesdeler,redigiremarcaraFolhadeRespostas;
E  Autorizaçãodohospitalparaacessodo(s)fiscal(is)nohorárioderealizaçãodasprovas;
F  DocumentodeIdentidadedoCandidato(omesmoapresentadonoatodainscrição);
G  DadosconstantesnoCartãodeInformação:númerodeinscrição,estabelecimentoesaladerealizaçãodas
provasemquestão.
H  Informaçõesreferentesaolocaldointernamento.
ParágrafoúnicoCasooCandidatonãoapresenteestascondições,aSELETAnãoautorizaráaaplicaçãodaprova.

CAPÍTULOVIII
DACLASSIFICAÇÃODOSCANDIDATOSEDIVULGAÇÃODOSRESULTADOS

Art.56SerãoconsideradosaprovadosnoConcursoPúblicooscandidatosqueprestaramasprovasprevistasparaos
$YHQLGD5LR%UDQFRQ±$ODJRLQKDV9HOKD±$ODJRLQKDV±%DKLD±&(3
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cargos aos quais concorreram que não tenham sido eliminados e que tenham sido classificados em ordem
decrescentedeclassificaçãoecorrespondenteaonúmerodasvagasoferecidasparacadacargo.
Art.57Anotafinaleclassificaçãodoscandidatosseráamesmaobtidanaprovaobjetiva.

Art.58Havendoigualdadedepontosnaclassificaçãofinal,apósaobservânciadodispostonoparágrafoúnicodo
art.27daLeinº10.741,de1ºdeoutubrode2003(EstatutodoIdoso),terápreferênciasucessivamente,ocandidato
que:
I–Foromaisidoso.
,,ObtivermaiornotanaprovadeConhecimentosEspecíficos.
,,, ObtivermaiornotanaprovadeLínguaPortuguesa.


Art.59AComissãoOrganizadoradoConcursoPúblicopublicaráoresultadofinalrelacionandoonomedocandidato
aototaldepontosobtidos.
§1ºOscandidatoshabilitadosportadoresdedeficiênciafísicasóserãorelacionados,separadamentequandohouver
vagadisponívelparaocargo.
§2ºCasonãohajacandidatosportadoresdedeficiênciaaprovados,avagareservadaserádestinadaaosdemais
candidatos,comestritaobservânciadaordemclassificatória.

CAPÍTULOIX
DOSRECURSOS

Art.60–Emtodasasfasesdocertame,inscrições(hipossuficientes)–Gabaritos–ProvaObjetivaResultadoFinalfica
disponívelparaoscandidatosaimpetraçãoderecursos.
Art.61Nocasodorecursocontraogabaritopreliminardaprovaobjetiva,admitirseá,paracadacandidato,
umúnicorecursoporquestão,relativamenteaogabarito,àformulaçãoouaoconteúdodasquestões,desdeque
devidamentefundamentado.
Art.62Orecursodeveráser:
D Apresentadoemfolhasseparadasparaquestões/itensdiferentes;
E Possuirargumentaçãológicaeconsistente;
F Interpostoeprotocolado,impreterivelmente,dentrodoprazoestipuladonesteedital;
Art.63Apósojulgamentodosrecursosinterpostosabancaexaminadorapoderáefetuaralteraçõesouanular
questõesdogabaritopreliminar.
Art.64Apósojulgamentodosrecursosinterpostos,ospontoscorrespondentesàsquestõesporventuraanuladas
serãoatribuídosatodososcandidatos,indistintamente,quenãoobtiveramospontosnacorreçãoinicial.
Art.65Apósojulgamentodosrecursos,nahipótesedealteraçãodogabaritodealgumaquestão,aProvaObjetiva
serárecorrigidacomonovogabaritodaquestão.
Art.66Nocasodoresultadopreliminardaprovaobjetiva,admitirseáopedidoderecontagem
dapontuaçãoatribuída.
Art.67TodososrecursosdeverãoserapresentadosONLINEatravésdoemail:
seletacontatos@gmail.com,noprazode48(quarentaeoito)horasapósapublicaçãodeInscrições
isentas,gabaritoparcialdaprovaobjetiva,resultadoparcial eresultadofinal.
Art.68NÃOSERÁANALISADOOPEDIDODERECURSOAPRESENTADOFORADOPRAZO,FORADECONTEXTOEDE
FORMADIFERENTEDAESTIPULADANESTEEDITAL.
Art. 69  O resultado dos recursos, assim como as alterações de gabaritos das provas objetivas e as alterações das
notas preliminares da prova objetiva, que vierem a ocorrer após julgamento dos recursos, estará à disposição dos
candidatos na página do Concurso Público no endereço eletrônico www.concursos.seletaconcursos.com.br em
$YHQLGD5LR%UDQFRQ±$ODJRLQKDV9HOKD±$ODJRLQKDV±%DKLD±&(3
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Art.70Asnotasobtidasporintermédiodojulgamentodorecursoimpetradocontraoresultadopreliminardaprova
objetiva poderão permanecer inalteradas, sofrer acréscimos ou até mesmo reduções, em relação à nota divulgada
preliminarmente.
Art.71ABancaExaminadoraconstituiúltimainstânciapararecurso,sendosoberanaemsuasdecisões,razãopela
qualnãocaberãorecursosadicionais.
Art.72Aeliminaçãodocandidatoemrazãodenãocomparecimentoàprovaouasuaexpulsãodasaladeprovaem
razãodecomportamentoindevido,nãopoderáserobjetoderecurso.
CAPÍTULOX
DADESCLASSIFICAÇÃODOSCANDIDATOS

Art.73Serádesclassificadoocandidatoque:
a)Nãoestiverpresentenasaladeprovasnohoráriodeterminadoparaoseuinício.
b)ApresentarLaudoMédicoouqualqueroutrodocumento,falsoouincompatívelcomadeficiênciaalegadapelo
candidato ou, ainda, quando a Perícia Médica entender que a deficiência atestada é incompatível com o
desempenhodasatribuiçõesdocargo.
c)Usaroutentarusarmeiosfraudulentose/ouilegaisparaasuarealização;
d)Comunicarsecomoutroscandidatosdurantearealizaçãodaprova;
e)Ausentarsedasala,aqualquertempo,semaautorizaçãoeacompanhamentodofiscal;
f)Iniciadasasprovas,retirarsedasalaantesdedecorridos60(sessenta)minutos;
g)Tiverprocedimentoinadequadooudescortêsparacomqualquerdosexecutores,autoridadespresentese/ou
candidatos;
h)Fizer,emqualquerdocumento,declaraçãofalsaouinexataeforresponsávelporfalsaidentificaçãopessoal;
i)NãopreencherqualquerumdosrequisitosprevistosnopresenteEditalparainvestiduranoCargo;
j)Obtivernotainferiora50%(cinquentaporcento)deacertosnaprovaaplicada;
k)Nãoassinarocartãoresposta.
l)OcandidatoquenãocompareceraalgumadasetapasdoConcursoPúblico.

CAPÍTULOXIDA
NOMEAÇÃO
Art.74ConcluídooConcursoPúblicoehomologadososseusresultados,terãodireitosubjetivoànomeaçãoos
candidatosaprovados,dentrodolimitedevagasdocargoestabelecidonesteeditaledeacordocomasnecessidades
imediatasdaCâmara,obedecendoàordemdeclassificação,ficandoaosdemaiscandidatoshabilitados,emcadastro
dereserva,duranteoperíododevalidadedoConcurso,deacordocomasnecessidadesadministrativas.
§ 1  O primeiro candidato portador de deficiência classificado no Concurso Público será contratado para ocupar a
quintavagaabertaparaorespectivocargo,enquantoosdemaisserãocontratadosacadaintervalodevintecargos
providos.
§ 2  Os cargos destinados aos portadores de deficiência que não forem providos por falta de candidatos ou por
reprovação no Concurso serão preenchidos pelos demais candidatos, observada a ordem geral de classificação de
cadacargo.
Art. 75  A contar da data de publicação da convocação dos aprovados no Diário Oficial Eletrônico da Câmara
Municipal, o candidato deverá apresentarse em até cinco dias corridos à Câmara Municipal de Vereadores do
MunicípiodeRiodoAntônioBahia,munidodos documentos relacionadosabaixo.Em casododécimodiacairno
sábado, domingo, feriado ou facultativo, valerá o dia útil anterior. O candidato que não comparecer no prazo
mencionadoseráconsideradodesistente,sendoconvocadoopróximodalistadeclassificação.
a) AntecedentesCriminais(original);
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b) AtestadodeSaúdeOcupacional;
c) CarteiradeTrabalhoePrevidênciaSocial(cópiadapáginadafotoedadospessoais);
d) CartãodoPIS;
e) CertidãodeCasamentoeNascimentodosFilhoscomCartãodeVacinação;
f) ComprovantedeResidência;
g) CPF;
h) DadosBancários;
i) DocumentodeIdentidade;
j) NãotersidodemitidodeserviçospúblicoFederal,EstadualouMunicipal,comfunçãopública;
k) Reservista(sexomasculino);
l) TítulodeEleitor(acompanhadodecertidãodequitaçãocomajustiçaeleitoral);
m)Últimocontrachequeedeclaraçãodehorárioscomautarquia,fundação,empresagovernamentalououtroórgão
público,ondedemonstreasuacompatibilidadedehoráriocomonovocargo(apenasparaoscasosdeacumulação
legaldecargos);
n) 01foto3X4.
o) Certificaçãoquecomproveograudeescolaridadeeregistronoconselhoreferenteaoprérequisitoexigidono
AnexoIdoquadrodevagas(Diplomadeconclusãodenívelmédio,paraoscargosdenívelmédio;Diplomade
conclusãodenívelFundamental)paraoscargosdenívelfundamental




CAPÍTULOXII
DASDISPOSIÇÕESFINAIS

Art. 76  O candidato poderá obter informações e orientações sobre o Concurso, tais como Editais ,Manual do
Candidato, processo de inscrição, local de prova, gabaritos, resultados das provas, resultados dos recursos,
cronograma,eresultadofinalnapáginadoConcursoPúbliconositewww.concursos.seletaconcursos.com.br
Art.77Nãoseráfornecidoqualquerdocumentocomprobatóriodeaprovaçãoouclassificaçãodocandidato,valendo
paraessefimapublicaçãonaimprensaoficial.
Art. 78  Será considerada a legislação atualizada até a data de publicação deste Edital, bem como alterações em
dispositivoslegaisenormativosatéestadatanaavaliaçãonaprovaobjetiva.
Art. 79 Será considerado o Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa, assinado em Lisboa, em 16 de dezembro de
1990,promulgadopeloDecretonº6.583,de29desetembrode2008.
Art.80OprazodevalidadedoConcursoseráde02(dois)anos,podendoserprorrogadopormais02(dois)anos,
contadoapartirdadatadehomologaçãodoresultadofinal.
Art.81OsatosadministrativosdaCâmaraMunicipaldeRiodoAntôniosãooficialmentepublicadosnoDiárioOficial
EletrônicodaCâmara,epodemservisualizadosnositehttp://camara.riodoantonio.ba.io.org.br/diarioOficial.
Parágrafo Único: É de inteira responsabilidade do candidato, acompanhar a publicação de todos os atos, editais e
comunicadosreferentesaesseConcursoPúblicoatravésdoslocaisdedivulgaçãoindicadosnesteedital.
Art.82Ressalvadasashipótesesprevistasnalegislaçãopertinente,aocandidatoconvocadoparacontrato,nãoserá
permitidooadiamento,sendoeliminadodoConcursoPúblicoocandidatoque,porqualquermotivo,nãoaceitaro
localdesignadoquandoconvocado.
Art. 83  Decairá do direito de impugnar os temos deste Edital de Concurso Público, perante a administração, o
candidatoquenãoofizeratéosegundodiaútil,apósoencerramentodasinscrições.
Art. 84  A inexatidão das declarações, as irregularidades de documentos ou as de outra natureza, ocorridas no
decorrer do Concurso, mesmo que só verificada posteriormente, eliminará o candidato do Concurso Público,
anulandotodososefeitosdecorrentesdesuainscrição.
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Art.85Oatodeinscriçãogerapresunçãoabsolutadequeocandidatoconheceaspresentesinstruçõesedeque
aceitaascondiçõesdoConcursoPúblico,estabelecidasnalegislaçãodesteEdital.
Art. 86 – A Câmara Municipal de Rio do Antônio e a SELETA não se responsabilizam por equívocos eventualmente
cometidospelocandidato,PORDEIXARDELERESTEEDITALDOCONCURSOPÚBLICODACÂMARAMUNICIPALDE
RIODOANTÔNIO.
Art. 87  Os itens deste Edital, inclusive o cronograma de execução previsto, poderão sofrer eventuais alterações,
atualizações ou acréscimos, enquanto não consumada a providência ou evento que lhes disser respeito, ou por
motivo de força maior, até a data da convocação dos candidatos para a prova correspondente, circunstância que
constaráemEdital.
Art.88NÃOSERÁFEITANENHUMACONVOCAÇÃODOSAPROVADOSDESSECONCURSOPORTELEFONE,CORREIO
OU EMAIL; É DE INTEIRA RESPONSABILIDADE DO CANDIDATO ACOMPANHAR AS CONVOCAÇÕES NO DIÁRIO
OFICIALELETRÔNICODACÂMARAMUNICIPAL,NOSLOCAISINDICADOSNESTEEDITAL.
Art.89ACâmaraMunicipaldeRiodoAntônioeaempresarealizadoradoConcursoPúbliconãoseresponsabilizarão
pelofornecimentodequaisquercursos,textos,apostilasreferentesaesteConcurso.
Art.90ACâmaraMunicipaldeRiodoAntônioeaSELETAseeximemdasdespesascomviagensehospedagensdos
candidatos em quaisquer das fases do certame, mesmo quando alteradas datas previstas no cronograma inicial,
reaplicação de qualquer fase, inclusive de provas, de acordo com determinação da Câmara Municipal de Rio do
Antônioe/oudaorganizadoraSELETA.
Art. 91  Decorridos 120 (cento e vinte) dias após a homologação do resultado final do Concurso Público, os
Cartões Resposta, serão incinerados. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão do Concurso, ouvida,
quandonecessário,aProcuradoriaGeraldoMunicípio.

RiodoAntônio,26deNovembrode2018.







$QGUp5RJpULR%HUNRYLW]6RDUHV
3UHVLGHQWHGD&kPDUD



2UJDQL]DomR

SeletaConsultoriaTreinamento&AssessoriaLtda
DiagramaçãoeImpressãoGráficadaSeleta
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ANEXOI
QUADRODEVAGAS
CD

CARGO

01

AGENTE
ADMINISTRATIVO

CH

VAGAS

PRÉREQUISITOS

TAXADEINSCRIÇÃO

40H/S

01

NÍVELMÉDIO

R$40,00

02 AUXILIARDESERVIÇOS 40H/S
GERAIS

03

NÍVELFUNDAMENTAL


R$30,00

03

02

NÍVELMÉDIOINCOMPLETO
/HABILITAÇÃOCATEGORIA
‘B’ (MÍNIMO3ANOS)

MOTORISTA

40H/S

R$40,00

SALÁRIO
R$954,00
R$954,00
R$1.522,00
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ANEXOII
CRONOGRAMADOCONCURSOPÚBLICODACÂMARAMUNICIPAL




CRONOGRAMAPREVISTOPARAOCONCURSO
InscriçõesviaINTERNET
Inscriçõespresenciais
SolicitaçãodeIsenção
ResultadodeIsenção
ConsultadolocaldaProvaObjetiva
ProvaObjetiva
PublicaçãodoGabaritoParcial
RecursocontraoGabaritoParcial
ResultadoFinalGabaritoPósRecursos
ResultadoParcialdaProvaObjetiva
RecursosobreaProvaObjetiva
ResultadoProvaObjetivaPósRecursos
ResultadoFinaldoConcursoPúblico

29/11/2018a09/12/2018
29/11/2018a07/12/2018
29/11/2018a30/11/2018
03/12/2018
13/12/2018
16/12/2018
17/12/2018
18/12/2018
21/12/2018
21/12/2018
24/12/2018
27/12/2018
27/12/2018
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ANEXOIII
CONTEÚDOPROGRAMÁTICO




NÍVELMÉDIOEINCOMPLETO
LÍNGUA PORTUGUESA: Interpretação de textos, Acentuação gráfica e Ortografia pertinente com o novo acordo
ortográfico, Encontros vocálicos e consonantais, Pontuação, Morfologia e suas flexões: substantivo, artigo, numeral,
pronome,verbo,preposiçãoeconjunção,Concordânciaverbalenominal,Sintaxedecolocação,Frase,OraçãoePeríodo,
Oraçõescoordenadasesubordinadas,Semântica,RegênciaVerbaleNominal,AnáliseMorfossintática.
MATEMÁTICA: Números Naturais e Inteiros, Divisibilidade, MMC, MDC, Decomposição em Fatores Primos, Números
Racionais, Noções de Números Reais, Relação de Ordem, Valor Absoluto, Equação de 1º e 2º Grau, Problemas com as
quatrooperações,Funçãodo1º e2º Grau,ProgressãoAritméticae Geométrica,SomadeNúmeroFinitodeTermosde
umaPAedeumaPG,Porcentagem,Razão,Proporção,JurosSimpleseNoçõesdeEstatística.
CONHECIMENTOSGERAIS/ATUALIDADES:Conhecimentosmarcantesdocenáriocultural,político,econômicoesocialno
Brasil e no Mundo, Princípios de Organização Social, Cultural, Saúde, Meio Ambiente, Política e Economia Brasileira,
Análisedosprincipaisconflitosnacionaisemundiais.Amplamenteveiculadosnosúltimosdoisanospelaimprensafaladae
escritanacionaloulocal(rádio,televisão,jornais,revistase/ouinternet).
INFORMÁTICA:AmbienteoperacionalWindows(2008/xp/vista/win7).FundamentosdoWindows,operaçõescomjanelas,
menus, barra de tarefas, área de trabalho, trabalho com pastas e arquivos, localização de arquivos e pastas,
movimentação e cópia de arquivos e pastas e criação e exclusão de arquivos e pastas, compartilhamentos e áreas de
transferência;WindowsExplorer.Internet.MSOffice2003/2007/XP–Word.Conceitosbásicos.Criaçãodedocumentos.
AbrireSalvardocumentos.Digitação.Ediçãodetextos.Estilos.Formatação.Tabelasetabulações.Cabeçalhoerodapés.
Configuraçãodepágina.Corretorortográfico.Impressão.PlanilhaEletrônica.MSOffice2003/2007/XP–Excel.Conceitos
básicos.Criaçãodedocumentos.AbrireSalvardocumentos.Estilos.Formatação.Fórmulasefunções.Gráficos.Corretor
ortográfico.Email.
CONHECIMENTOSESPECÍFICOS–MOTORISTA:Legislação,CódigodeTransitoBrasileiroeseuregulamento,Regrasgerais
de circulação, deveres e proibições, infrações e penalidades, Prevenção de acidentes, condição adversa, colisões,
distâncias,cruzamento,ultrapassagem,hidroplanagem,curvas,rodovias,PrimeirosSocorros,DireçãoDefensiva,Sinaisde
apitos,Placasdeadvertências,Placasderegulamentação,Placasdeindicaçãodeserviçoauxiliar,Sinalizaçãohorizontal,
NoçõesdeSegurança,Sinais,PlacasdeSinalização.



NÍVELFUNDAMENTAL
LÍNGUA PORTUGUESA: Interpretação de textos, Divisão silábica, Encontros vocálicos e consonantais, Ortografia e
Acentuaçãográfica(atualizadacomonovoacordoortográfico),Classificaçãodepalavras,Flexões,Emprego(substantivo,
artigo, numeral, adjetivo, pronome, verbo, advérbio, preposição e conjunção), Análise do período simples (termos
essenciais,integranteseacessórios,Períodocompostooraçõescoordenadasesubordinadas),Semântica.
MATEMÁTICA: Números Pares e Impares, Antecessor e Sucessor, Números Primos, Múltiplos e Divisores, Fatoração,
Equação do 1º Grau, Divisibilidade, Expressões Simples, Razão, Proporção, Porcentagem, Regra de Três Simples, Juros
Simples,OperaçõescomNúmerosNaturais,FraçãoOrdinária,NúmerosNaturaiseInteiros,MMC,MDC.
CONHECIMENTOSGERAISEATUALIDADES:Conhecimentosmarcantesdocenáriocultural,político,econômicoesocialno
Brasil e no Mundo, Princípios de Organização Social, Cultural, Saúde, Meio Ambiente, Política e Economia Brasileira,
Análisedosprincipaisconflitosnacionaisemundiais.Amplamenteveiculadosnosúltimosdoisanospelaimprensafaladae
escritanacionaloulocal(rádio,televisão,jornais,revistase/ouinternet).
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ANEXOIV
CONCURSOPÚBLICODACÂMARAMUNICIPALDERIODOANTÔNIO–BA
EDITAL01/2018



DECLARAÇÃOPARACANDIDATOSECONOMICAMENTEHIPOSSUFICIENTES

Eu,

,denacionalidade


, com data de nascimento _________________, documento de
identidade/passaporten°
_____/(órgãoexpedidor)

,
CPFn°
,residenteedomiciliadoàrua




telefone ( )
, email
,
candidatoavagade____

, de que trata o Edital nº 001/2018, venho requerer a V. Senhoria
isençãodataxadeinscriçãoprevistanomencionadoEdital,paraoque,conformedispõeoDecretonº6593/2008,
publicadonoDOUde03/10/2008eLeiMunicipalN.2.255/2014de03dejunhode2014.INFORMAoNúmerode
IdentificaçãoSocial –NIS


, referente à sua
inscrição no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal – CadÚnico, bem como DECLARA ser
membrodefamíliadebaixarenda,nostermosdoDecreto6135/2007,publicadonoDOUde27/06/2007.DECLARA
outrossim,estarcientedequesofreráassançõesprevistasemLei,casoasinformações/declaraçõescontidasneste
requerimentonãosejamverdadeiras.







RiodoAnt{nio,de

de20

.






ASSINATURADODECLARANTE
(Nomeporextenso)
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