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EDITAL
EDITAL DE CONVOCAÇÃO N° 005/2021
CONCURSO PÚBLICO GUARDA MUNICIPAL 2018
A Secretaria Municipal de Administração, considerando o resultado final do Concurso Público Municipal,
para o cargo de Guarda Municipal, na Administração Direta, Fundacional e Autárquica da Prefeitura
Municipal de Feira de Santana de acordo com o Edital de Homologação dos Resultados, de 12 de novembro de 2019,
RESOLVE:
Art. 1º - Ficam convocados para nomeação no Serviço Público Municipal, de acordo com as necessidades
atuais da Administração, os candidatos aprovados no Concurso Público realizado com tal finalidade, de acordo com a
seguinte relação:
Para o cargo – Guarda Municipal
Ampla Concorrência:
Classif.
32
33

Inscrição
Candidato
17146 JOAO PAULO DE OLIVEIRA MACENA
19157 HELTON SILVA DOS SANTOS

Cota
AMPLA CONCORRÊNCIA
AMPLA CONCORRÊNCIA

Pontuação
84
82

Cota
AFRO/INDIG.

Pontuação
82

Cota
ALUNO ESC PÚB BOLSISTA

Pontuação
82

Cotista Afrodescendente e Indígena:
Classif.
14

Inscrição
Candidato
4710 EDVAN DA SILVA FERREIRA

Aluno de Escola Pública e/ou Bolsista de Escola Particular:
Classif.
21

Inscrição
Candidato
12833 JONAS DE SANTANA DOS SANTOS

Art. 2º - Os convocados deverão comparecer ao Departamento de Gestão de Pessoas da Secretaria
Municipal de Administração, situada na Av. Sampaio, 344 – Centro, nesta cidade, no prazo máximo de 30 (trinta)
dias, contados da data da publicação, munidos dos seguintes documentos:
a) Cédula de Identidade;
b) CPF em situação regular perante a Receita Federal;
c) PIS/PASEP;
d) Título de Eleitor e comprovante de votação da última eleição;
e) Certificado de Reservista;
f) Certidão de Nascimento dos filhos com até 18 anos;
g) Atestado de antecedentes criminais do domicílio;
h) Certidão de Nascimento/Casamento ou Certidão de Óbito (do cônjuge quando for o caso de viúvo(a);
i) Carteira de Vacinação dos filhos menores de 05 (cinco) anos;
j) Carteira de Trabalho (parte da foto, frente e verso, e o último contrato);
k) Diploma e/ou Certificado de conclusão do curso específico, acompanhado do histórico escolar,
reconhecido pelo MEC;
l) Declaração de não acúmulo de cargo, emprego público e/ou aposentadoria, com firma reconhecida, nos
termos do art. 37 da Constituição Federal;
m) Uma foto 3x4, recente;
n) Declaração de bens do último exercício já exigível, na forma da lei;
o) Comprovante de residência atualizado, período máximo de 60 (sessenta) dias;
p) Para os candidatos convocados através de cotas, serão solicitados documentos comprobatórios da
condição declarada pelo candidato, conforme os itens 4.15. 5.5 e 6.5.19.5.
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2.1 O candidato classificado e desde que observado o número de vagas existentes, será convocado par a a
posse com base no disposto nos itens 19.1, 19.2, 19.3 e 19.4, quando então, se for de sua conveniência e dentro do
prazo ali constante, poderá requerer o seu deslocamento para o final de lista, uma única vez, mediante pedido a ser
efetuado em formulário próprio, fornecido pelo Departamento de Gestão de Pessoas.
2.2. Poderá a critério do Departamento de Gestão de Pessoas, serem solicitados aos candidatos outros
documentos, não especificados anteriormente.
Art. 3º - DO EXAME MÉDICO E DA POSSE
3.1. O candidato aprovado e habilitado para tomar posse no cargo deverá, obrigatoriamente, submeter se à Avaliação Física e Mental, em caráter eliminatório, a ser efetuada por médico oficial do município, em dia e local
previamente designados pelo Departamento de Recursos Humanos.
3.2. A posse dar-se-á nos prazos legais, após a publicação do ato de nomeação no Órgão Oficial de
Publicação, considerando-se eliminado o candidato que deixar de comparecer no prazo estabelecido no item
19.3.21.
3.3. Os candidatos deverão dirigir-se ao Instituto de Previdência de Feira de Santana - IPFS, Rua
Leolinda Bacelar, nº 207, bairro Kalilândia, ao obterem os exames solicitados, para se submeterem à inspeção
médica, seguindo o agendamento, por ordem de comparecimento, respeitados os 30 dias da publicação deste
Edital.
Art. 4º - Caso o candidato não compareça no prazo estipulado no item 19.5 do Edital de Abertura de
Inscrição do Concurso, ou não apresente a documentação acima elencada, perderá o direito à nomeação e ao
consequente ingresso no serviço público municipal.
Feira de Santana, 05 de novembro de 2021.

JOSÉ MARCONDES DE CARVALHO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

LICITAÇÕES
ADITIVO Nº 462-2021-13AC. CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE FEIRA DE SANTANA. CONTRATADA: GMC
CONSTRUÇÕES E ALUGÚEIS DE MÁQUINAS LTDA-EPP. Aditar o contrato nº 136-2020-13C, firmado em 12/02/2020.
Fica estabelecido que o contratante deverá pagar ao contratado, pelo acréscimo de serviço, o valor de R$ 10.939,89,
correspondente a aproximadamente 4,56% do valor do contrato, passando o valor global atualizado do contrato
para R$ 250.899,12. DATA DA ASSINATURA: 27/09/2021.

Foi FRACASSADA a LICITAÇÃO Nº 160-2020 PREGÃO ELETRÔNICO 082-2020
Objeto: Aquisição de cortador de grama dirigível e acessórios para aplicação na revitalização e manutenção de
praças e logradouros públicos do Município de Feira de Santana, pelo Departamento de Manutenção em áreas
verdes. Tipo: Menor preço. Informações no Departamento de Gestão de Compras e Contratações - Av. Sampaio, nº
344, Centro, nos dias úteis, das 08h30min às 12h00min e das 14h00min às 17h30min. Tel.: (75) 3602-8366. Edital no
site: www.licitacoes-e.com.br. Feira de Santana, 05/11/2021. Mylene Cândida Magalhães Ferreira – Pregoeira.
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