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RECURSOS IMPROCEDENTES 
 
 

Inscrição Código  Motivo / Procedimento 

0114000365 100 Não atendimento conforme Comunicado 01/2016 
item 2. Não enviou a Carteira de Habilitação – Categoria B conforme item 2. 

0114000404 100 Não atendimento conforme Comunicado 01/2016 
Item 4.1.4. Não descreveu as atividades na declaração do empregador. 

0114000013 101 
Documentação recebida. Não atendimento conforme Comunicado 01/2016 Item 4.1.4. Não 
apresentou a declaração do empregador com a descrição das atividades desenvolvidas. 

0114000015 101 
Experiência comprovada fora da estabelecida para o espaço ocupacional pretendido. 
Apresentou declaração de estágio. Conforme Comunicado 01/2016 item 4.1.5.1 não serão 
considerados como experiência, o tempo de estágio. 

0114000174 101 
O candidato apresentou declaração de estágio. Conforme Comunicado 01/2016 item 4.1.5.1. 
Não serão considerados como experiência, o tempo de estágio curricular, de monitoria, de 
bolsa de estudo ou de prestação de serviços como voluntário. 

0114000235 101 Documentação recebida. Não atendimento conforme Comunicado 01/2016 Item 4.1.4. Não 
apresentou a declaração do empregador com a descrição das atividades desenvolvidas. 

0114000414 101 
Declaração não determinou período, citando apenas 6 meses em substituição. Não atendeu o 
item 4.1.4.4 deixando de apresentar declaração do contratante com firma reconhecida, que 
informe o período (início e fim, se for o caso) e a espécie das atividades realizadas. 

0114000461 101 Não atendimento conforme Comunicado 01/2016 Item 4.1.4. Não descreveu as atividades na 
declaração do empregador.  

0114000026 102 Não atendimento conforme Comunicado 01/2016 
Item 4.1.4. Enviou a declaração do empregador sem a descrição das atividades desenvolvidas. 

0114000037 102 Não atendimento conforme Comunicado 01/2016 
Item 4.1.4. Enviou a declaração do empregador sem a descrição das atividades desenvolvidas. 

0114000075 102 Não atendimento conforme Comunicado 01/2016 
Item 4.1.4. Enviou a declaração do empregador sem a descrição das atividades desenvolvidas. 

0114000120 102 
Declaração do empregador sem firma reconhecida conforme item 4.1.4 do comunicado 
01/2016; declaração do empregador sem firma reconhecida e sem autenticação conforme item 
4.1.4 do comunicado 01/2016. 

0114000126 102 Declaração do empregador sem firma reconhecida e não descreve as atividades desenvolvidas 
conforme item 4.1.4 do comunicado 01/2016. 

0114000130 102 

Documentação não remetida. Não atendimento conforme Comunicado 01/2016 item 4.1.1 A 
documentação comprobatória conforme itens 4.1.2.3 a 4.1.4 deverá ser enviada no período de 
06 a 28 de dezembro de 2016, via SEDEX para a empresa Concepção Consultoria Técnica 
Especializada LTDA, no seguinte endereço: Avenida Professor Magalhães Neto, nº 1856, Ed. 
TK Tower, sala 617, Pituba, Salvador/BA - CEP 41810-012. 

0114000233 102 
Documentação recebida. Não atendimento conforme Comunicado 01/2016 Item 4.1.4. Não 
enviou parte da CTPS que identifica o profissional; não enviou declaração do empregador com 
a descrição das atividades desenvolvidas. 

0114000285 102 
Não atendimento conforme Comunicado 01/2016 
Item 4.1.4. Declaração do empregador sem firma reconhecida, sem estar autenticada conforme 
item 4.1.4 do comunicado 01/2016. 

0114000380 102 Não comprovou o exercício da atividade profissional conforme item 4.1.4 do Comunicado 
01/2016. 

0114000408 102 

Documentação não remetida. Não atendimento conforme Comunicado 01/2016 
item 4.1.1 A documentação comprobatória conforme itens 4.1.2.3 a 4.1.4 deverá ser enviada no 
período de 06 a 28 de dezembro de 2016, via SEDEX para a empresa Concepção Consultoria 
Técnica Especializada LTDA, no seguinte endereço: Avenida Professor Magalhães Neto, nº 
1856, Ed. TK Tower, sala 617, Pituba, Salvador/BA - CEP 41810-012. 
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Inscrição Código  Motivo / Procedimento 

0114000131 103 Não atendimento conforme Comunicado 01/2016 
item 2. Não enviou a Carteira de Habilitação – Categoria B conforme item 2. 

0114000140 103 
Não atende ao item 4.1.5. A comprovação do exercício da atividade profissional deverá ser como 
profissional de nível superior para o cargo de Analista I e como profissional de nível médio para 
o cargo de Assistente I; não enviou a declaração do empregador com a descrição das atividades 
desenvolvidas da instituição que assinou a carteira como nível superior. 

0114000220 103 
Não atende ao item 4.1.5. A comprovação do exercício da atividade profissional deverá ser como 
profissional de nível superior para o cargo de Analista I e como profissional de nível médio para 
o cargo de Assistente I. 

0114000231 103 Não atende ao item 2 do comunicado "experiência"; Declaração do empregador sem firma 
reconhecida conforme item 4.1.4. 

0114000264 103 
Não atende ao item 4.1.5. A comprovação do exercício da atividade profissional deverá ser como 
profissional de nível superior para o cargo de Analista I e como profissional de nível médio para 
o cargo de Assistente I. 

0114000280 103 
Não atende ao item 4.1.5. A comprovação do exercício da atividade profissional deverá ser 
como profissional de nível superior para o cargo de Analista I e como profissional de nível 
médio para o cargo de Assistente I. 

0114000349 103 Não atende ao item 4.1.4 do Comunicado 01/2016. Declaração do empregador sem firma 
reconhecida. 

0114000069 104 
Não atende ao item 2 do comunicado "experiência". Atividades em planejamento, 
implementação e gestão de projetos, com mobilização de pessoas e articulação junto a 
terceiros. 

0114000110 104 
Não comprovou escolaridade conforme item 2 do comunicado 01/2016. 4.1.5. A comprovação 
do exercício da atividade profissional deverá ser como profissional de nível superior para o 
cargo de Analista I e como profissional de nível médio para o cargo de Assistente I. 

0114000195 104 Não atende ao item 2 do comunicado "experiência". A Declaração não comprova experiência. 

0114000303 104 Não atende aos itens 2 e 4 "experiência e comprovação profissional" do comunicado 01/2016. 
As Declarações não comprovam a experiência requerida. 

0114000352 104 Não atende ao item 2 do comunicado "experiência". A Declaração não comprova experiência. 

0114000413 104 
Não enviou a parte da CTPS com a identificação do candidato; não atende ao item 4.1.5 A 
comprovação do exercício da atividade profissional deverá ser como profissional de nível 
superior para o cargo de Analista I e como profissional de nível médio para o cargo de 
Assistente I. 

0114000436 104 Não atende ao item 2 do Comunicado "experiência". Carta de Referência não descreve as 
atividades desenvolvidas. 

0114000076 105 
Não enviou a carteira de habilitação categoria B conforme item 2 "experiência" do comunicado 
01/2016. 

0114000077 105 
Não enviou a carteira de habilitação categoria B conforme item 2 "experiência" do comunicado 
01/2016; não enviou a CTPS; enviou declarações do empregador sem a descrição das 
atividades desenvolvidas e sem firma reconhecida conforme item 4.1.4. 

0114000161 105 
Não enviou a CTPS com a parte de identificação do candidato; conforme item 4.1.5.1. Não 
serão considerados como experiência, o tempo de estágio curricular, de monitoria, de bolsa de 
estudo ou de prestação de serviços como voluntário; declaração do empregador sem firma 
reconhecida conforme item 4.1.4. 

0114000095 105 Não atende ao item 2 do comunicado "experiência". A Declaração não comprova experiência 
requerida. 

0114000127 105 Declarações sem firma reconhecidas conforme item 4.1.4 do comunicado 01/2016. 
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Inscrição Código  Motivo / Procedimento 

0114000209 105 
Declaração do empregador sem autenticação conforme item 4.1.4 A comprovação do exercício 
da atividade profissional deverá ser por meio da apresentação dos seguintes documentos 
(cópia autenticada e declaração (ões) com firma (s) reconhecida s). 

0114000210 105 Declaração do empregador sem a descrição das atividades desenvolvidas conforme item 4.1.4. 

0114000248 105 Não enviou parte da CTPS contendo a identificação do candidato e declaração do empregador 
sem firma reconhecida conforme item 4.1.4. 

0114000253 105 Não enviou a carteira de habilitação categoria B conforme item 2; não comprovou escolaridade 
conforme item 2; não enviou CTPS conforme item 4.1.4.1. 

0114000363 105 
Não atende ao item 4.1.5. 4.1.5. A comprovação do exercício da atividade profissional deverá 
ser como profissional de nível superior para o cargo de Analista I e como profissional de nível 
médio para o cargo de Assistente I. A Declaração não comprova experiência requerida. 

0114000446 105 Declaração do empregador sem a descrição das atividades desenvolvidas conforme item 4.1.4. 

0114000451 105 
Enviou declaração de estágio, de acordo com o item 4.1.5.1. 4.1.5.1. Não serão considerados 
como experiência, o tempo de estágio curricular, de monitoria, de bolsa de estudo ou de 
prestação de serviços como voluntário; não atende ao item 2 "experiência" do comunicado 
01/2016. 

0114000455 105 Declaração do empregador não está autenticada e sem firma reconhecida conforme item 4.1.4. 

 


