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CGA NOME

75239700158 TATIANA BARTOLOMEU DE ALMEIDA 64188019549

75296600168 ANA CARLA CALDEIRA DOS SANTOS 06579012536

75413500184 RAFAEL ALMEIDA FIUZA DOS SANTOS 01483662527

75420200166 JOAB ASSIS PORTELA 03825196550

75587500192 MATHEUS DOS SANTOS FERREIRA 04285159597

75715100105 LAIS CALDAS SOUZA 03977825518

75846000141 LUCIANA JUVENCIA DOS SANTOS 84960396504

75892000185 JONATAS FIRMINO DOS SANTOS 86016508560

76921400107 JACSON CONCEICAO FIGUEIREDO 26925925816

76979600160 MAISA ALVES DOS SANTOS MAISCK 86285934541

77131700120 MARLI FONSECA SILVA 48625230563

77245000177 MAYUMI DOS SANTOS TEIXEIRA 06244245539

77393500101 EDUARDO LIMA COSTA 06217839512

77456400165 RODRIGO GONCALVES NASCIMENTO 84151005587

77539200111 REBECA FONTES COSTA 06801430505

77888300116 DARLEI EVANGELISTA SERRA 07940604554

78308300199 SILVIA DOS SANTOS FERREIRA 78718945520

78313900132 LILIAN FREITAS DA SILVA 78084130544

00079420063 BANCO BRADESCO S.A.

08999600177 FARMACIA VEREDAS LTDA - EPP

60595800164 GABRIEL ROMANO COSTA DE ALMEIDA 85877144570

66941800162 EDMILSON SAMPAIO CARDIAL 92441920553

68818500172 INGRID NATASHA PONCHET BORGES 00767854594

74011100158 LEANDRO SANTOS COSTA 02534471511

74145100116 SUZANA SENNA DE OLIVEIRA 67817955549

77807600182 LILIA SILVA SA BARRETO ALCANTARA 06430313590

Salvador,2 de fevereiro de 2021

DILSON TANAJURA MOREIRA
CCD- Coordenadoria de Cadastros

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO - SEMGE 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA 
AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA - CANDIDATOS SUB JUDICE 

 EDITAL Nº 01/2019

O Secretário Municipal de Gestão, no uso de suas atribuições, em conformidade com os dispositivos da 
Constituição Federal vigente, considera CONVOCADOS sub judice os candidatos presentes no ANEXO 
I deste edital, em cumprimento às decisões proferidas nos Processos Judiciais abaixo relacionados, 
para a Avaliação Psicológica para o cargo Guarda Civil Municipal na área de qualificação de Guarda 
Municipal de Proteção e Valorização do Cidadão do Concurso Público para preenchimento de vagas 
efetivas do quadro permanente da Prefeitura Municipal do Salvador, regulamentado pelo Edital nº 
01, de 29 de março de 2019.

1. A avaliação psicológica será realizada no dia 21 de fevereiro de 2021, no seguinte local e endereço:
Local: COLEGIO E FACULDADE 2 DE JULHO
Endereço: Av. Leovigildo Filgueiras, 81 - Garcia, Salvador
Horário de comparecimento: 9 horas
Os portões do local serão fechados, impreterivelmente, no horário estabelecido para comparecimento, 
não sendo permitida a entrada após o fechamento. Os candidatos devem comparecer com devida 
antecedência.

2. Os candidatos devem obedecer aos critérios e condições previstos no Edital de Convocação da 
Avaliação Psicológica, publicado no D.O.M. nº 7.521, de 09 de dezembro de 2019.

3. Esta convocação e respectivo resultado serão desconsiderados, caso os candidatos convocados 
para realização do TAF no dia 20 de fevereiro de 2021, não logrem êxito nos testes de aptidão física.

4. Considerando a atual situação de pandemia declarada pela Organização Mundial de Saúde (OMS), 
em razão do estado da contaminação pela Covid-19; 
 
Considerando a criteriosa observância às recomendações de ações que visem o afastamento social, 
bem como busquem evitar aglomeração de pessoas que possam favorecer a disseminação do vírus 
em sociedade; 
 
A FGV informa que serão adotadas as medidas sanitárias pertinentes à prevenção da saúde da 
equipe e dos candidatos participantes desta aplicação sub judice.  
 
Haverá a aferição da temperatura de todos os candidatos na chegada ao local do TAF, sendo impedida 
a entrada daqueles cuja temperatura corporal exceda 37,8°C. 
 
Os candidatos e a equipe deverão manter-se a uma distância de segurança, respeitando as normas 
de saúde e prevenção da contaminação pelo novo coronavírus. 
 
Somente será permitido o acesso ao local de testes dos candidatos que estiverem utilizando 
máscara, cujo uso é obrigatório durante toda a aplicação dos testes.
 
Os candidatos poderão estar trajados, ainda, com outros equipamentos de proteção, tais como: luvas 

descartáveis e protetor/máscara facial transparente, os quais estarão sujeitos à averiguação pela 
equipe de aplicação, resguardadas as medidas necessárias à segurança da saúde de todos.  
 
Os candidatos poderão levar seu próprio recipiente com álcool 70%, bem como embalagens 
transparentes para a troca e descarte da máscara de proteção facial. 
 
O candidato que apresente sintoma(s) do novo coronavírus não participará da avaliação psicológica 
com vistas a garantir a segurança da saúde da equipe e dos demais candidatos.

ANEXO I - CANDIDATOS CONVOCADOS NA CONDIÇÃO SUB JUDICE

CARGO INSCRIÇÃO NOME PROCESSO JUDICIAL

GUARDA CIVIL 
MUNICIPAL

926106114 MICHELLE HOLANDA PAVESE 8068673-27.2019.8.05.0001

GUARDA CIVIL 
MUNICIPAL

926118696 TARCIA COUTO SANTANA 8015025-04.2020.8.05.0000

Gabinete do Secretário Municipal de Gestão, 01 de fevereiro de 2021.

THIAGO MARTINS DANTAS
Secretário

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA 
AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA - EDITAL Nº 02/2019

O Secretário Municipal de Gestão, no uso de suas atribuições, em conformidade com os dispositivos 

da Constituição Federal vigente e em virtude da 5ª Retificação do Edital 02/2019 considera 

CONVOCADOS os candidatos presentes no ANEXO I deste edital, para a Avaliação Psicológica para 

os cargos de Professor Municipal do Concurso Público para preenchimento de vagas efetivas do 

quadro permanente da Prefeitura Municipal do Salvador, regulamentado pelo Edital nº 02, de 29 de 

março de 2019.

1. A avaliação psicológica será realizada no dia 21 de fevereiro de 2021, no seguinte local e endereço:

Local: COLEGIO E FACULDADE 2 DE JULHO

Endereço: AV. LEOVIGILDO FILGUEIRAS, 81, GARCIA, SALVADOR 

Horário de comparecimento: 09 horas

Os portões do local serão fechados, impreterivelmente, no horário estabelecido para 

comparecimento, não sendo permitida a entrada após o fechamento. Os candidatos devem 

comparecer com devida antecedência.

2. Os candidatos devem obedecer aos critérios e condições previstos no Edital de Convocação da 

Avaliação Psicológica, publicado no D.O.M. nº 7.521, de 09 de dezembro de 2019.

3. Para a seleção dos candidatos serão avaliados alguns constructos, de acordo com os seguintes 

critérios:

Atenção concentrada: Refere-se à capacidade que ele possui em focar-se em uma determinada 

tarefa, evitando erros ou omissões na rotina laboral. 

Classificação: Médio a superior

Atenção difusa: Capacidade de perceber os diversos fatores a sua volta podendo executar mais de 

uma atividade ao mesmo instante, percebendo os diversos estímulos ao redor. 

Classificação: Médio a superior

Memória: Avaliar a capacidade do indivíduo em memorizar rostos e informações associadas a eles. 

Classificação:  Médio a superior

Raciocínio lógico: Visa mensurar a capacidade de resolução de problemas e a capacidade de gerar 

novas estratégias no ambiente em que está inserido. 

Classificação: Médio a superior

Personalidade: avaliar os traços de confiança e atitude defensiva; ordem e falta de compulsão; 

conformidade social e rebeldia; atividade e passividade; estabilidade e instabilidade emocional; 

extroversão e introversão; empatia e egocentrismo, agressividade, impulsividade e relacionamento 

interpessoal.

Neuroticismo: Refere-se ao nível de ajustamento e instabilidade emocional; também representa as 

diferenças individuais que ocorrem quando pessoas experienciam padrões emocionais associados a 

desconforto psicológico e estilos cognitivos e comportamentais decorrentes. Classificação: de muito 

baixo a médio

Extroversão: Refere-se a quantidade e a intensidade das interações interpessoais, está relacionado 

às formas como as pessoas interagem com os demais, indica o quanto as pessoas são comunicativas, 

falantes, ativas, assertivas e responsivas. 

Classificação: de médio a alto

Socialização: Refere-se a qualidade das relações interpessoais e de interações que uma pessoa 

apresenta traços da compaixão, generosidade e empatia ao antagonismo, cinismo e manipulação 

do outro. 

Classificação: de médio a muito alto.

Realização: Representa o grau de organização, persistência, controle e motivação para alcançar 

objetivos. 

Classificação: de médio a muito alto.
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Abertura: Refere-se aos comportamentos exploratórios e ao reconhecimento da importância de ter 

novas experiências.

Classificação: de médio a alta.

4. Considerando a atual situação de pandemia declarada pela Organização Mundial de Saúde (OMS), 

em razão do estado da contaminação pela Covid-19; 

 

Considerando a criteriosa observância às recomendações de ações que visem o afastamento social, 

bem como busquem evitar aglomeração de pessoas que possam favorecer a disseminação do vírus 

em sociedade; 

 

A FGV informa que serão adotadas as medidas sanitárias pertinentes à prevenção da saúde da 

equipe e dos candidatos participantes desta aplicação.  

 

Haverá a aferição da temperatura de todos os candidatos na chegada ao local do TAF, sendo impedida 

a entrada daqueles cuja temperatura corporal exceda 37,8°C. 

 

Os candidatos e a equipe deverão manter-se a uma distância de segurança, respeitando as normas 

de saúde e prevenção da contaminação pelo novo coronavírus. 

 

Somente será permitido o acesso ao local de testes dos candidatos que estiverem utilizando 

máscara, cujo uso é obrigatório durante toda a aplicação dos testes.

 

Os candidatos poderão estar trajados, ainda, com outros equipamentos de proteção, tais como: luvas 

descartáveis e protetor/máscara facial transparente, os quais estarão sujeitos à averiguação pela 

equipe de aplicação, resguardadas as medidas necessárias à segurança da saúde de todos. 

 

Os candidatos poderão levar seu próprio recipiente com álcool 70%, bem como embalagens 

transparentes para a troca e descarte da máscara de proteção facial. 

 

O candidato que apresente sintoma(s) do novo coronavírus não participará da avaliação psicológica 

com vistas a garantir a segurança da saúde da equipe e dos demais candidatos.

ANEXO I - CANDIDATOS CONVOCADOS 

ÁREA DE ATUAÇÃO LOCAL DE LOTAÇÃO INSCRIÇÃO NOME

PROFESSOR EDUCAÇÃO 
FÍSICA - 20H

SALVADOR - SEDE 927004608
ANDRÉ SACRAMENTO 
VILLAR RODRIGUES

PROFESSOR EDUCAÇÃO 
FÍSICA - 20H

SALVADOR - SEDE 927019204
FRANCINE MENEZES 

DE JESUS SILVA

PROFESSOR EDUCAÇÃO 
FÍSICA - 20H

SALVADOR - SEDE 927021153
LAIZE DE SOUZA 

SANTOS

Gabinete do Secretário Municipal de Gestão, 01 de fevereiro de 2021.

THIAGO MARTINS DANTAS

Secretário

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA 
TESTE DE APTIDÃO FÍSICA - CANDIDATOS SUB JUDICE

EDITAL Nº 01/2019

O Secretário Municipal de Gestão, no uso de suas atribuições, em conformidade com os dispositivos 

da Constituição Federal vigente, considera CONVOCADOS sub judice os candidatos presentes no 

ANEXO I deste edital, em cumprimento às decisões proferidas nos Processos Judiciais abaixo 

relacionados, para o Teste de Aptidão Física para o cargo Serviços Públicos Guarda Civil Municipal 

na área de qualificação de Guarda Municipal de Proteção e Valorização do Cidadão do Concurso 

Público para preenchimento de vagas efetivas do quadro permanente da Prefeitura Municipal do 

Salvador, regulamentado pelo Edital nº 01, de 29 de março de 2019.

1. O Teste de Aptidão Física será realizado na seguinte data e local:

Data: 20/02/2021

Local: ESCOLA DE FORMAÇÃO COMPLEMENTAR DO EXÉRCITO

Endereço: Rua Território do Amapá, 455 - Pituba, Salvador - BA

Horário de comparecimento: 8h30min

Os portões do local serão fechados, impreterivelmente, no horário estabelecido para 

comparecimento, não sendo permitida a entrada após o fechamento. Os candidatos devem 

comparecer com devida antecedência.

2. Os candidatos devem obedecer aos critérios e condições previstos no Edital Complementar, 

publicado em 29 de maio de 2019 e no Edital de Convocação da do Teste de Aptidão Física, publicado 

no D.O.M. nº 7.378.

3. Considerando a atual situação de pandemia declarada pela Organização Mundial de Saúde (OMS), 

em razão do estado da contaminação pela Covid-19; 

 

Considerando a criteriosa observância às recomendações de ações que visem o afastamento social, 

bem como busquem evitar aglomeração de pessoas que possam favorecer a disseminação do vírus 

em sociedade; 

 

A FGV informa que serão adotadas as medidas sanitárias pertinentes à prevenção da saúde da 

equipe e dos candidatos participantes desta aplicação sub judice.  

 

Haverá a aferição da temperatura de todos os candidatos na chegada ao local do TAF, sendo impedida 

a entrada daqueles cuja temperatura corporal exceda 37,8°C. 

 

Os candidatos e a equipe deverão manter-se a uma distância de segurança, respeitando as normas 

de saúde e prevenção da contaminação pelo novo coronavírus. 

 

Somente será permitido o acesso ao local de testes dos candidatos que estiverem utilizando 

máscara, cujo uso é obrigatório durante toda a aplicação do TAF, inclusive durante a realização dos 

testes (excetuado o teste de natação). 

 

Os candidatos poderão estar trajados, ainda, com outros equipamentos de proteção, tais como: luvas 

descartáveis e protetor/máscara facial transparente, os quais estarão sujeitos à averiguação pela 

equipe de aplicação, resguardadas as medidas necessárias à segurança da saúde de todos. 

 

Durante a execução dos testes, não será permitida a utilização de luvas descartáveis. Ainda, a 

critério da Coordenação do TAF, outros equipamentos poderão ser proibidos sob a possibilidade de 

interferirem no desempenho do teste. 

 

Considerando as especificidades do uso de máscara, orienta-se aos candidatos que, na realização 

do TAF, utilizem máscara de material e qualidade adequados e já conhecidos pelo próprio candidato, 

com vistas a evitar quaisquer dificuldades na execução dos exercícios. 

 

Os candidatos poderão levar seu próprio recipiente com álcool 70%, bem como embalagens 

transparentes para a troca e descarte da máscara de proteção facial. 

 

O candidato que apresente sintoma(s) do novo coronavírus não participará do TAF com vistas a 

garantir a segurança da saúde da equipe e dos demais candidatos.

ANEXO I - CANDIDATOS CONVOCADOS NA CONDIÇÃO SUB JUDICE

CARGO INSCRIÇÃO NOME PROCESSO JUDICIAL

GUARDA CIVIL 
MUNICIPAL

926106114 MICHELLE HOLANDA PAVESE 8068673-27.2019.8.05.0001

GUARDA CIVIL 
MUNICIPAL

926118696 TARCIA COUTO SANTANA 8015025-04.2020.8.05.0000

Gabinete do Secretário Municipal de Gestão, 01 de fevereiro de 2021.

THIAGO MARTINS DANTAS
Secretário

SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL, COMBATE À 
POBREZA, ESPORTES E LAZER - SEMPRE 

AVISO DE CONVOCAÇÃO

A Coordenadoria Administrativa torna público para conhecimento dos interessados que será 
realizada pesquisa de preço para contratação de Serviço funerária.

As propostas deverão ser apresentadas até às 15h do dia 09 de fevereiro de 2021.

O processo administrativo nº. 65638/2021 referente ao objeto da presente cotação encontra-se na 
SEMPRE, telefone: (71) 3202-2346 / 3202-2329, e-mail: segem.semps@salvador.ba.gov.br, onde os 
interessados poderão solicitar maiores informações.

Salvador, 02 de Fevereiiro de 2021.

LUIZ CARLOS MARQUES DA HORA
Coordenador Administrativo


