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O MUNICÍPIO DE POJUCA, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições e em 
conformidade com o disposto no artigo 37 da Constituição Federal, na Lei Orgânica 
Municipal e nas demais normas jurídicas municipais, faz saber que realizará 
Processo Seletivo, por tempo determinado, para atender as necessidades 
temporárias de Excepcional Interesse Público, para o provimento de 198 (cento e 
noventa e oito) vagas temporárias nos cargos do quadro de servidores municipais, 
mediante as condições estabelecidas neste edital. 
 

CAPÍTULO I - DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
1.1. O Processo Seletivo será executado pela CONCEPÇÃO CONSULTORIA 
TÉCNICA ESPECIALIZADA LTDA, CNPJ 08.204.154/0001-07, vencedora do 
Pregão Presencial nº 003/2018, nos termos do Contrato nº 027/2018, celebrado com 
o Município de Pojuca/BA, publicado no dia 06/02/2018.  
1.2. O Processo Seletivo destina-se ao provimento dos cargos temporários 
relacionados no Capítulo II deste Edital. 
1.2.1. As vagas que surgirem dentro do prazo de validade, previsto neste edital, 
serão preenchidas pelo cadastro reserva. Por cadastro reserva entende-se o 
conjunto de candidatos habilitados e relacionados na listagem do resultado final do 
Processo Seletivo, por ordem de classificação.  
1.2.2. O prazo de validade do Processo Seletivo será de 01 (um) ano, contado da data da 
respectiva homologação, podendo este prazo, antes de esgotado, ser prorrogado uma 
vez, por igual período, a critério da Administração Municipal de Pojuca/BA. 
1.3. A execução do Processo Seletivo será acompanhada pela Comissão Especial, 
designada para este fim. 
1.4. O Processo Seletivo de que trata este edital compreenderá três etapas, a saber:  

1.4.1. 1ª Etapa - Exame de Conhecimentos - de caráter eliminatório e 
classificatório, mediante aplicação de provas com questões objetivas para 
todos os cargos e discursiva para os cargos de nível superior. 
1.4.1.1. Exclusivamente para os cargos de Ajudante Geral e Servente o Exame de 
Conhecimentos será realizado mediante aplicação de provas com questões objetivas 
e prova prática sobre atividades relacionadas às atribuições do cargo. 
1.4.2. 2ª Etapa – Exame de Melhor Qualificação e Maior Experiência Profissional 
(prova de títulos) - de caráter classificatório, para os candidatos habilitados na 
1ª etapa – Exame de Conhecimentos. 
1.4.3. 3ª Etapa - Exame Médico Admissional, a ser realizado pelo Município de 
Pojuca/BA após a homologação do Processo Seletivo, de caráter eliminatório, 
para os candidatos habilitados e convocados para contratação. 

 

CAPÍTULO II – DOS CARGOS, PRÉ-REQUISITOS, ATRIBUIÇÕES, CARGA 
HORÁRIA SEMANAL, REMUNERAÇÃO, VAGAS E TAXA DE INSCRIÇÃO. 
2.1. O cargo, os requisitos exigidos, a jornada de trabalho semanal, a remuneração e o 
valor da taxa de inscrição, são os estabelecidos no quadro abaixo: 
 

Código Cargo Pré-Requisito 
Carga 

Horária 
Semanal 

Remune- 
ração 

Base R$  

 Vagas Taxa de 
inscrição 

R$ Total PcDef 

100 Advogado  

Graduação superior em Direito, 
devidamente reconhecido pelo 
Ministério da Educação. Registro 
profissional na OAB. 

40h 2.301,50 1 - 57,00 

101 Assistente Social  

Graduação superior em Serviço 
Social, devidamente reconhecido 
pelo Ministério da Educação. 
Registro profissional no Conselho 
Regional de Serviço Social -CRESS. 

30h 2.301,50 2 - 57,00 
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Código Cargo Pré-Requisito 
Carga 

Horária 
Semanal 

Remune- 
ração 

Base R$  

 Vagas Taxa de 
inscrição 

R$ Total PcDef 

102 Bioquímico  

Graduação superior em Farmácia 
com habilitação em Bioquímica, 
devidamente reconhecido pelo 
Ministério da Educação. Registro no 
Conselho Regional de Farmácia-
CRF. 

40h 2.301,50 1 - 57,00 

103 Contador 

Graduação superior em Ciências 
Contábeis, devidamente 
reconhecido pelo Ministério da 
Educação. Registro no Conselho 
Regional de Contabilidade-CRC. 

40h 2.301,50 1 - 57,00 

104 Dentista 

Graduação superior em 
Odontologia, devidamente 
reconhecido pelo Ministério da 
Educação. Registro profissional no 
Conselho Regional de Odontologia - 
CRO. 

40 2.171,23 2 - 57,00 

105 

Enfermeiro de 
Unidade de 
Saúde da 
Família 

Graduação superior em 
Enfermagem, devidamente 
reconhecido pelo Ministério da 
Educação. Registro profissional no 
Conselho Regional de Enfermagem 
- COREN. 

40h 2.171,23 5 - 57,00 

106 Fisioterapeuta 

Graduação superior em Fisioterapia, 
devidamente reconhecido pelo 
Ministério da Educação. Registro 
profissional no Conselho Regional 
de Fisioterapia - CREFITO. 

40 2.171,23 2 - 57,00 

107 Fonoaudiólogo 

Graduação superior em 
Fonoaudiologia, devidamente 
reconhecido pelo Ministério da 
Educação. Registro profissional no 
Conselho Regional de 
Fonoaudiologia - CRONOFO. 

40h 2.301,50 1 - 57,00 

108 

Médico de 
Unidade de 
Saúde da 
Família  

Graduação superior em Medicina, 
devidamente reconhecido pelo 
Ministério da Educação. Registro 
profissional no Conselho Regional 
de Medicina - CREMEB. 

40h 6.600,00 10 - 57,00 

109 Nutricionista  

Graduação superior em Nutrição, 
devidamente reconhecido pelo 
Ministério da Educação. Registro 
profissional no Conselho Regional 
de Nutricionistas - CRN. 

40h 2.026,00 1 - 57,00 

110 Psicólogo 

Graduação superior em Psicologia, 
devidamente reconhecido pelo 
Ministério da Educação. Registro 
profissional no Conselho Regional 
de Psicologia - CRP. 

40h 2.301,50 1 - 57,00 

111 Psicopedagogo 

Graduação superior em 
Pedagogia com pós-graduação 
em psicopedagogia devidamente 
reconhecido pelo Ministério da 
Educação.  

40h 2.301,50 1 - 57,00 

112 
Terapeuta 
Ocupacional  

Graduação superior em Terapia 
Ocupacional, devidamente 
reconhecido pelo Ministério da 
Educação. Registro profissional no 
Conselho Regional de Fisioterapia e 
Terapia Ocupacional - CREFITO. 

40h 2.301,50 1 - 57,00 

 
 

 
 
 



 
                                                         ESTADO DA BAHIA 

                               REGIÃO METROPOLITANA 
                    PREFEITURA MUNICIPAL POJUCA/BA 

                           Processo Seletivo Edital 001/2018 - 10/04/2018 

______________________________________________________________________________ 
 

3 
 
 

Código Cargo Pré-Requisito 
Carga 

Horária 
Semanal 

Remune- 
ração 

Base R$  

 Vagas Taxa de 
inscrição 

R$ Total PcDef 

200 
Professor (a) da 
Educação 
Infantil  

Diploma devidamente registrado 
em nível superior em curso de 
licenciatura plena, expedido por 
uma instituição de ensino 
reconhecido pelo Ministério de 
Educação (MEC).  

40h (*) 2.792,14 24 1 57,00 

201 

Professor (a) do 
Ensino 
Fundamental 
Anos Iniciais 

Diploma devidamente registrado 
em nível superior em curso de 
licenciatura plena, expedido por 
uma instituição de ensino 
reconhecido pelo Ministério de 
Educação (MEC).  

40h (*) 2.792,14 30 1 57,00 

202 

Professor (a) do 
ensino 
Fundamental 
Anos Finais – 
Artes 

Diploma devidamente registrado 
de curso superior de licenciatura 
plena em Artes, expedido por 
uma instituição de ensino 
reconhecido pelo Ministério de 
Educação (MEC)  

40h (*) 2.792,14 2 - 57,00 

203 

Professor (a) 
com formação 
em Educação 
Especial 

Diploma devidamente registrado 
em nível superior em curso de 
licenciatura plena, expedido por 
uma instituição de ensino 
reconhecido pelo Ministério de 
Educação (MEC) e pós-
graduação ou cursos de formação 
continuada (carga horária mínima 
de 120 horas) nas áreas 
específicas de Educação Especial 
para atuar no AEE. 

40h (*) 2.792,14 3 - 57,00 

204 

Professor (a) do 
ensino 
Fundamental 
Anos Finais - 
Ciências 

Diploma devidamente registrado 
de curso superior de licenciatura 
plena em Ciências, expedido por 
uma instituição de ensino 
reconhecido pelo Ministério de 
Educação (MEC)  

40h (*) 2.792,14 3 - 57,00 

205 

Professor (a) do 
ensino 
Fundamental 
Anos Finais – 
Educação 
Física 

Diploma devidamente registrado 
de curso superior de licenciatura 
plena em Educação Física, 
expedido por uma instituição de 
ensino reconhecido pelo 
Ministério de Educação (MEC)  

40h (*) 2.792,14 2 - 57,00 

206 

Professor (a) do 
ensino 
Fundamental 
Anos Finais – 
Geografia 

Diploma devidamente registrado 
de curso superior de licenciatura 
plena em Geografia, expedido por 
uma instituição de ensino 
reconhecido pelo Ministério de 
Educação (MEC)  

40h (*) 2.792,14 2 - 57,00 

207 

Professor (a) do 
ensino 
Fundamental 
Anos Finais – 
História  

Diploma devidamente registrado 
de curso superior de licenciatura 
plena em História, expedido por 
uma instituição de ensino 
reconhecido pelo Ministério de 
Educação (MEC)  

40h (*) 2.792,14 2 - 57,00 

208 

Professor (a) do 
ensino 
Fundamental 
Anos Finais – 
Língua Inglesa 

Diploma devidamente registrado 
de curso superior de licenciatura 
plena em Letras com habilitação 
em Língua Inglesa, expedido por 
uma instituição de ensino 
reconhecido pelo Ministério de 
Educação (MEC)  

40h (*) 2.792,14 2 - 57,00 

209 

Professor (a) do 
ensino 
Fundamental 
Anos Finais – 
Matemática 

Diploma devidamente registrado 
de curso superior de licenciatura 
plena em Matemática, expedido 
por uma instituição de ensino 
reconhecido pelo Ministério de 
Educação (MEC)  

40h (*) 2.792,14 3 - 57,00 
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210 

Professor (a) do 
ensino 
Fundamental 
Anos Finais – 
Língua 
Portuguesa 

Diploma devidamente registrado 
de curso superior de licenciatura 
plena em Língua Portuguesa, 
expedido por uma instituição de 
ensino reconhecido pelo 
Ministério de Educação (MEC)  

40h (*) 2.792,14 3 - 57,00 

211 
Professor (a) 
com formação 
em libras 

Diploma devidamente registrado 
em nível superior em curso de 
licenciatura plena, expedido por 
uma instituição de ensino 
reconhecido pelo Ministério de 
Educação (MEC). Pós-graduação 
em libras e ou curso de formação 
continuada na área de libras 
(Avançado com no mínimo 120 
horas) ou curso de extensão de 
Libras, avançado com no mínimo 
120h. 

40h (*) 2.792,14 2 - 57,00 

 

Código Cargo Pré-Requisito 
Carga 

Horária 
Semanal 

Remune- 
ração 

Base R$  

 Vagas Taxa de 
inscrição 

R$ Total PcDef 

300 Eletricista  

Nível Médio completo, 
devidamente reconhecido pelo 
Ministério da Educação. Curso 
Técnico em eletricidade 

40h 954,00 1 - 42,00 

301 
Técnico em 
Enfermagem  

Nível médio completo e Curso 
Técnico de Enfermagem, 
devidamente reconhecido pelo 
Ministério da Educação. Registro 
profissional no Conselho Regional 
de Enfermagem - COREM 

36/40h 954,00 15 1 42,00 

302 
Técnico em 
Farmácia 

Nível Médio completo, devidamente 
reconhecido pelo Ministério da 
Educação. Curso de Técnico em 
Farmácia. Registro no Conselho 
Regional de Farmácia-CRF 

40h 1.200,00 1 - 42,00 

303 
Técnico em 
Informática 

Nível médio completo, 
devidamente reconhecido pelo 
Ministério da Educação. Curso 
Técnico em Informática. 

40h 1.200,00 1 - 42,00 

304 
Técnico em 
Meio Ambiente 

Nível Médio completo, devidamente 
reconhecido pelo Ministério da 
Educação. Curso de Técnico em 
Meio Ambiente. Registro no Órgão 
de Classe. 

40h 1.200,00 1 - 42,00 

305 
Técnico em 
Patologia  

Nível Médio completo, devidamente 
reconhecido pelo Ministério da 
Educação. Curso de Técnico em 
Patologia Clínica. Registro no 
Conselho Regional de Farmácia-
CRF 

36h 1.088,89 2 - 42,00 

306 
Técnico em 
Radiologia  

Nível Médio completo, devidamente 
reconhecido pelo Ministério da 
Educação. Curso Técnico em 
Radiologia. Registro no Conselho 
Regional de Técnicos em Radiologia 
– CONTER 

24h 1.028,46 1 - 42,00 

 

 
 

 
 

 
 

 
 



 
                                                         ESTADO DA BAHIA 

                               REGIÃO METROPOLITANA 
                    PREFEITURA MUNICIPAL POJUCA/BA 

                           Processo Seletivo Edital 001/2018 - 10/04/2018 

______________________________________________________________________________ 
 

5 
 
 

Código Cargo Pré-Requisito 
Carga 

Horária 
Semanal 

Remune- 
ração 

Base R$  

 Vagas Taxa de 
inscrição 

R$ Total PcDef 

400 
Auxiliar 
Administrativo  

Nível médio completo, 
devidamente reconhecido pelo 
Ministério da Educação. 

40h 954,00 7 - 42,00 

401 
Auxiliar de 
Informática 

Nível médio completo, 
devidamente reconhecido pelo 
Ministério da Educação. Curso de 
montagem e manutenção de 
computador ou semelhante.  

40h 954,00 1 - 42,00 

402 Calceteiro 
Nível médio completo, 
devidamente reconhecido pelo 
Ministério da Educação. 

40h 1.100,00 1 - 42,00 

403 Carpinteiro 
Nível médio completo, 
devidamente reconhecido pelo 
Ministério da Educação. 

40h 1.100,00 1 - 42,00 

404 Cozinheiro 
Nível médio completo, 
devidamente reconhecido pelo 
Ministério da Educação. 

40h 954,00 2 - 42,00 

405 Encanador 
Nível médio completo, 
devidamente reconhecido pelo 
Ministério da Educação. 

40h 1.100,00 1 - 42,00 

406 
Maqueiro 
Hospitalar 

Nível médio completo, 
devidamente reconhecido pelo 
Ministério da Educação. 

40h 954,00 1 - 42,00 

407 Merendeira 
Nível médio completo, 
devidamente reconhecido pelo 
Ministério da Educação. 

40h 954,00 2 - 42,00 

408 Pedreiro 
Nível médio completo, 
devidamente reconhecido pelo 
Ministério da Educação. 

40h 1.100,00 1 - 42,00 

409 Porteiro 
Nível médio completo, 
devidamente reconhecido pelo 
Ministério da Educação. 

40h 954,00 5 - 42,00 

410 Vigia 
Nível médio completo, 
devidamente reconhecido pelo 
Ministério da Educação. 

40h 954,00 5 - 42,00 

411 Visitador Social 
Nível médio completo, 
devidamente reconhecido pelo 
Ministério da Educação.  

40h 954,00 4 - 42,00 

 

Código Cargo Pré-Requisito 
Carga 

Horária 
Semanal 

Remune- 
ração 

Base R$  

 Vagas Taxa de 
inscrição 

R$ Total PcDef 

500 Ajudante Geral  
Nível fundamental completo, 
devidamente reconhecido pelo 
Ministério da Educação. 

40h 954,00 10 - 31,99 

501 
Auxiliar de 
Consultório de 
Dentista  

Nível fundamental completo, 
devidamente reconhecido pelo 
Ministério da Educação. Curso de 
Auxiliar de Odontologia. Registro 
no Conselho Regional de 
Odontologia-CRO 

40h 954,00 2 - 31,99 

502 Coveiro 
Nível fundamental completo, 
devidamente reconhecido pelo 
Ministério da Educação. 

40h 954,00 1 - 31,99 

503 
Motorista de 
Veículo Leve  

Nível fundamental completo, 
devidamente reconhecido pelo 
Ministério da Educação. Carteira 
Nacional de Habilitação categoria 
“B”. Mínimo de três anos de 

habilitação. 

40h 954,00 1 - 31,99 

504 
Motorista de 
Veículo Pesado  

Nível fundamental completo, 
devidamente reconhecido pelo 
Ministério da Educação. Carteira 
Nacional de Habilitação categoria 
“D”. Mínimo de três anos de 

habilitação. 

40h 954,00 2 - 31,99 
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505 Magarefe  
Nível Fundamental completo, 
devidamente reconhecido pelo 
Ministério da Educação.  

40h 954,00 10 - 31,99 

506 
Operador de 
máquinas 
pesadas  

Nível fundamental completo, 
devidamente reconhecido pelo 
Ministério da Educação. Carteira 
Nacional de Habilitação categoria 
“C”. Mínimo de três anos de 

habilitação. 

40h 1.052,58 1 - 31,99 

507 Servente  
Nível fundamental completo, 
devidamente reconhecido pelo 
Ministério da Educação. 

40h 954,00 8 - 31,99 

 

(*) a carga horária poderá ser de 20h para os casos específicos a depender da necessidade da administração do 

Município. 

 
2.2. Atribuições do cargo. 
 
 

Código Cargo Atribuições 

100 Advogado 

Pesquisar sobre questões jurídico-legais, incluindo doutrina, jurisprudência e direito 
aplicado à realidade administrativa local; analisar e emitir pareceres sobre questões 
de natureza jurídico legal; prestar assessoria jurídica às Secretarias Municipais; 
assessorar na análise e elaboração de legislações em geral; emitir pareceres em 
expedientes administrativos; analisar e aprovar minutas de editais de licitação, 
contratos, acordos e convênios; efetuar o preparo de ações judiciais; efetuar 
levantamento de processos judiciais; controlar e acompanhar ações em andamento; 
acompanhar publicações do Judiciário; controlar os prazos judiciais a serem 
cumpridos; elaborar peças processuais; participar e atuar em audiências, comissões e 
conselhos, representar o Município judicial e extrajudicialmente. Executar outras 
tarefas correlatas conforme necessidade ou a critério de seu superior. 

101 Assistente Social 

Analisar, avaliar e prestar atendimento no âmbito social, a indivíduos, grupos e 
comunidade, elaborando diagnóstico para intervenção sócio familiar, através de 
processos básicos e métodos próprios, a fim de promover a integração do indivíduo 
na sociedade. Elaborar, implementar, executar e avaliar políticas sociais junto a 
órgãos da administração pública, direta ou indireta, empresas, entidades e 
organizações populares. Elaborar, coordenar, executar e avaliar planos, programas e 
projetos que sejam do âmbito do serviço social com a participação da sociedade civil. 
Encaminhar providências e prestar orientação social a indivíduos, grupos e à 
população. Orientar indivíduos e grupos de diferentes segmentos sociais no sentido 
de identificar recursos e de fazer o uso dos mesmos no atendimento e na defesa de 
seus direitos. Planejar, organizar e administrar benefícios e Serviços Sociais. Planejar, 

executar e avaliar pesquisas que possam contribuir para a análise da realidade social 
e para subsidiar ações profissionais. Prestar assessoria e consultoria a órgãos da 
administração pública direta e indireta, empresas privadas e outras entidades, com 
relação às matérias relacionadas à elaboração, coordenação, execução e avaliação 
de planos, programas e projetos. Prestar assessoria e apoio aos movimentos sociais 
em matéria relacionada às políticas sociais, no exercício e na defesa dos direitos civis, 
políticos e sociais da coletividade. Planejamento, organização e administração de 
Serviços Sociais e de Unidade de Serviço Social. Realizar estudos socioeconômicos 
com os usuários para fins de benefícios e serviços sociais junto a órgãos da 
administração pública direta e indireta, empresas privadas e outras entidades. 
Executar outras tarefas compatíveis com as exigências para o exercício da função. 

102 Bioquímico 

Programar, orientar, executar e supervisionar atividades farmacêuticas e laboratoriais 
de análises clínicas, a análise de toxinas, de vigilância sanitária e epidemiológica; 
realização de controle de qualidade de insumos de natureza biológica, física, química 
e outros, elaborando pareceres técnicos, laudos e atestados de acordo com as 
normas; organizar o processo produtivo, distribuindo tarefas à equipe auxiliar, 
orientando a correta utilização e manipulação de materiais, instrumentos e 
equipamentos, de acordo com normas de higiene e segurança para garantir a 
qualidade do serviço; participar no desenvolvimento de ações de investigação 
epidemiológica, organizando e orientando na coleta, acondicionamento e envio de 
amostras para análise laboratorial; realizar estudos de pesquisas microbiológicas, 
imunológicas, químicas, físico-químicas relativas a quaisquer substâncias ou produto 
que interesse a saúde pública; participar da previsão, provisão e controle de materiais 
e equipamentos opinando tecnicamente na aquisição dos mesmos; participar de 
equipes multidisciplinares no planejamento, elaboração e controle de programas de 
saúde pública; realizar treinamento na área de atuação, quando solicitado; executar, 
propor outras atividades que contribuam para a eficiência de seu trabalho; atuar, na 
qualidade de instrutor de treinamentos e outros eventos de igual natureza, mediante 


