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Homologações

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DO PROCESSO SELETIVO 001/2020

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BARRA DO ROCHA, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições legais,

CONSIDERANDO a necessidade de contratação, por tempo determinado, por excepcional interesse
público, de profissionais destinados à manutenção e adequação dos serviços de atendimento social, de
saúde e de docência, em virtude do aumento significativo do espectro “vulnerabilidade social” dentre as
populações mais carentes e mais expostas ao COVID-19, e também em virtude da necessidade de
substituição de servidores que foram afastados por diversos motivos, observado o disposto no inciso IX, do
artigo 37 da Constituição Federal, os termos da Lei Municipal n.º 529/2008; Nº 557/2009; nº 559/2009; Nº
615/2013 e da Lei nº 544/2009 – Estatuto dos Servidores Públicos Municipais;

CONSIDERANDO o Resultado Final do Processo Seletivo Simplificado nº 001/2020, na seleção de servidores
temporários para as funções descritas no ANEXO I do presente edital, destinados à Secretaria Municipal de
Saúde e Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Esporte e Lazer;

CONSIDERANDO o Relatório Final da Comissão Organizadora do Processo Seletivo Simplificado, sugerindo
pela homologação do certame os canditados abaixo classificados;

CONSIDERANDO estes e outros aspectos norteadores,

R E S O L V E:

1.

HOMOLOGAR o Processo Seletivo Simplificado 001/2020, na Contratação de Profissionais

destinados à Secretaria Municipal de Saúde e Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Esporte e Lazer,
em Regime de Designação Temporária, devidamente acompanhado pela Comissão Organizadora instituída
por meio da Portaria n.º 64/2020 de 22/07/2020, autorizada pelo Gabinete do Prefeito, nos termos do
Processo Administrativo de n.º 152, de 23/07/20.
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A validade do Processo Seletivo Simplificado ora homologado será de 06 (seis) meses, a contar da

publicação do Edital de homologação do resultado final, possibilitada a sua prorrogação sucessiva,
devidamente justificada, observado o prazo máximo de 1 (um) ano.
3.

Informa aos candidatos relacionados no Anexo I desde Edital que compareçam à Secretaria de

Administração, até o dia 12/08/2020, de 08hs as 12:00hs e de 14hs as 17hs, localizada na Rua Maria
Oliveira Bittencourt, s/nº, Centro, Barra do Rocha – BA – CEP: 45560-000 - Centro Administrativo do
Município de Barra do Rocha, portando os originais dos documentos informados no ato da inscrição e
munidos de fotocópias legíveis para a formalização do contrato por tempo determinado, obedecendo a
ordem de classificação.

Publique-se para que produza seus efeitos legais e jurídicos.

Gabinete do Prefeito do Município de Barra do Rocha, Estado da Bahia, em 10 de Agosto de 2020.

LUIS SERGIO ALVES DE SOUZA
Prefeito Municipal
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ANEXO I

CONVOCADOS:
a) Psicólogo:

Candidatos

TÍTULOS

PONTUAÇÃO Classificação
MAXIMA

Eva Jovina Rocha da Silva Experiência profissional, devidamente

5.0

1º

comprovada (1 ponto por cada 6 meses) *
Curso de pós-graduação, lato sensu ou strictu

2.0

senso, na área especifica. (2 pontos
por curso) **
Participação em curso com duração mínima

1.0

de 20h (vinte horas) de atualização e/ou
aperfeiçoamento na área em que está
concorrendo à vaga, nos últimos cinco
anos, devidamente comprovada. (0,5 ponto
por curso).
Participação

em

congresso,

conferência,

simpósio, seminário, nos últimos dois anos,
devidamente
certificado de

comprovada,

por

meio

0,2

de

participação que contenha a

carga horária e o resumo dos itens debatidos.
(0,1 ponto por curso)
TOTAL

Camila Lisboa dos Santos Experiência profissional, devidamente

8.02

2.0

comprovada (1 ponto por cada 6 meses) *
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Curso de pós-graduação, lato sensu ou strictu

-

senso, na área especifica. (2 pontos
por curso) **
Participação em curso com duração mínima

1.0

de 20h (vinte horas) de atualização e/ou
aperfeiçoamento na área em que está
concorrendo à vaga, nos últimos cinco
anos, devidamente comprovada. (0,5 ponto
por curso).
Participação

em

congresso,

conferência,

simpósio, seminário, nos últimos dois anos,
devidamente
certificado de

comprovada,

por

meio

0,6

de

participação que contenha a

carga horária e o resumo dos itens debatidos.
(0,1 ponto por curso)
TOTAL

3.06

b) Professor com formação em Educação Física:

Candidatos

TÍTULOS

PONTUAÇÃO Classificação
MAXIMA

Fábio Santos da Silva

Experiência profissional, devidamente

6.0

comprovada (1 ponto por cada 6 meses) *
Curso de pós-graduação, lato sensu ou strictu

-

senso, na área especifica. (2 pontos
por curso) **
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Participação em curso com duração mínima

1.0

de 20h (vinte horas) de atualização e/ou
aperfeiçoamento na área em que está
concorrendo à vaga, nos últimos cinco
anos, devidamente comprovada. (0,5 ponto
por curso).
Participação

em

congresso,

conferência,

simpósio, seminário, nos últimos dois anos,
devidamente
certificado de

comprovada,

por

meio

1.0

de

participação que contenha a

carga horária e o resumo dos itens debatidos.
(0,1 ponto por curso)
TOTAL

Vânia de Souza Soares

8.00

Experiência profissional, devidamente

2.0

comprovada (1 ponto por cada 6 meses) *
Curso de pós-graduação, lato sensu ou strictu

-

senso, na área especifica. (2 pontos
por curso) **
Participação em curso com duração mínima

1.0

de 20h (vinte horas) de atualização e/ou
aperfeiçoamento na área em que está
concorrendo à vaga, nos últimos cinco
anos, devidamente comprovada. (0,5 ponto
por curso).
Participação

em

congresso,

conferência,

simpósio, seminário, nos últimos dois anos,
devidamente
certificado de

comprovada,

por

meio

0,2

de

participação que contenha a
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carga horária e o resumo dos itens debatidos.
(0,1 ponto por curso)
TOTAL

Kelly da Silva

3.02

Experiência profissional, devidamente

2.0

comprovada (1 ponto por cada 6 meses) *
Curso de pós-graduação, lato sensu ou strictu

-

senso, na área especifica. (2 pontos
por curso) **
Participação em curso com duração mínima

1.0

de 20h (vinte horas) de atualização e/ou
aperfeiçoamento na área em que está
concorrendo à vaga, nos últimos cinco
anos, devidamente comprovada. (0,5 ponto
por curso).
Participação

em

congresso,

conferência,

simpósio, seminário, nos últimos dois anos,
devidamente
certificado de

comprovada,

por

meio

-

de

participação que contenha a

carga horária e o resumo dos itens debatidos.
(0,1 ponto por curso)
TOTAL

3.00
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c) Agente Comunitário de Saúde:

Nesta função, não foram respeitados os requisitos mínimos previstos no edital 001/2020 para classificação
na função de agente comunitário de saúde. Assim, não houve classificação nesta função pelo não
atendimento do Anexo 01, Tabela 03.

Barra do Rocha (BA), 10 de Agosto de 2020

LUIS SERGIO ALVES DE SOUZA
Prefeito Municipal
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