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Candidatos eliminados por não atenderem aos requisi tos exigidos na forma dos itens 2 e 4.2 do 
Comunicado 01/2016. 
 

Espaço Ocupacional: 100 -AN01 - Analista Técnico II  - Área de atuação - Unidade de Educação 
Empreendedora - Salvador/BA 

Nº Inscrição MOTIVO DA ELIMINA ÇÃO 

0115000683 

Declaração sem firma reconhecida, conforme item 4.2 .3. A comprovação do exercício 
da atividade profissional, conforme item 2, deveria  ser por meio da apresentação dos 
seguintes documentos (fotocópias autenticadas e dec laração (ões) com firma (s) 
reconhecida (s)).  

0115000237 Curso de pós-graduação não atende ao exigido no ite m 2 do Comunicado 01/2016. 

0115000531 
Não apresentou diploma ou certificado de Pós -Graduação conforme item 2 do 
Comunicado 01/2016 . 

0115000344 
Não apresentou diploma ou certificado de Pós -Graduação conforme item 2 do 
Comunicado 01/2016; não enviou CTPS contendo a part e de identificação do 
candidato.  

 
Espaço Ocupacional: 101 -AN02 - Analista Técnico II  - Área de atuação - Unidade de  Marketing 
e Comunicação - Salvador/BA 

Nº Inscrição MOTIVO DA ELIMINA ÇÃO 

0115000040 

Declaração sem firma reconhecida, conforme item 4.2 .3. A comprovação do exercício 
da atividade profissional, conforme item 2, deveria  ser por meio da apresentação dos 
seguintes documentos (fotocópias autenticadas e dec laração (ões) com firma (s) 
reconhecida  (s)). 

0115000623 Curso de pós-graduação não atende ao exigido no ite m 2 do Comunicado 01/2016. 

0115000273 
Não comprovou Curso de Pós -Graduação conforme exigido no item 2 do Comunicado 
01/2016. 

0115000794 
Cursos de Graduação e Pós -graduação não atendem ao exigido no item 2 do 
Comunicado 01/2016. 

0115000704 
Declaração sem firma reconhecida, conforme item 4.2 .3. A comprovação do exercício da 
atividade profissional, conforme item 2, deveria se r por meio da apresentação dos seguintes 
documentos (fotocópias autenticadas e declaração (õ es) com firma (s) reconhecida (s)).  

0115000660 
Não enviou declaração do empregador com firma recon hecida, em papel timbrado, que 
informe o período (com início e fim, se for o caso)  e a espécie do (s) serviço (s) realizado 
(s), com a descrição das atividades desenvolvidas. 

0115000278 

Não enviou CTPS contendo a parte de identificação d o candidato, acrescida de 
declaração do empregador com firma reconhecida, em papel timbrado, que informe o 
período (com início e fim, se for o caso) e a espéc ie do (s) serviço (s) realizado (s), com 
a descrição das atividades desenvolvidas, conforme item 4.2.3.1 do Comunicado 
01/2016. 

0115000698 
Não enviou declaração do empregador com firma reconhecid a, em papel timbrado, que 
informe o período (com início e fim, se for o caso)  e a espécie do (s) serviço (s) realizado 
(s), com a descrição das atividades desenvolvidas.  

0115000008 
Cursos de Graduação e Pós-graduação não atendem ao exigido no item 2 do 
Comunicado 01/2016; Declarações sem firma reconheci da, conforme item 4.2.3 

0115000707 Não comprovou Curso de Pós-Graduação conforme exigi do no item 2 do Comunicado.  

0115000516 
Não comprovou Curso de Pós -Graduação conforme exigido no item 2 do Comunicado 
01/2016. 

0115000457 Não atendeu ao item 2 "experiência" do Comunicado 0 1/2016. 

0115000714 

Não comprovou Curso de Pós -Graduação conforme exigido no item 2 do Comunicado 
01/2016; Não enviou declaração do empregador com fi rma reconhecida, em papel 
timbrado, que informe o período (com início e fim, se for o caso) e a espécie do (s) 
serviço (s) realizado (s), com a descrição das ativ idades desenvolvidas.   

0115000554 Declaração do empregador sem descrição das atividad es desenvolvidas. 
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0115000348 

Declaração sem firma reconhecida, conforme item 4.2 .3. A comprovação do exercício 
da atividade profissional, conforme item 2, deveria  ser por meio da apresentação dos 
seguintes documentos (fotocópias autenticadas e dec laração (ões) com firma (s) 
reconhecida (s)).  

0115000488 
Não enviou declaração do empregador com firma recon hecida, em papel timbrado, que 
informe o período (com início e fim, se for o caso)  e a espécie do (s) serviço (s) realizado 
(s), com a descrição das atividades desenvolvidas. 

0115000624 
Não comprovou Curso de Pós -Graduação conforme exigido no item 2 do Comunicado 
01/2016; Declaração sem firma reconhecida conforme item 4.2.3 e sem descrição das 
atividades desenvolvidas. 

0115000043 
Não enviou declaração do empregador com firma recon hecida, em papel timbrado, que 
informe o período (com início e fim, se for o caso)  e a espécie do (s) serviço (s) realizado 
(s), com a descrição das atividades desenvolvidas. 

0115000515 

Não comprovou Cu rso de Pós -Graduação conforme exigido no item 2 do Comunicado;  
Não enviou declaração do empregador com firma recon hecida, em papel timbrado, que 
informe o período (com início e fim, se for o caso)  e a espécie do (s) serviço (s) realizado 
(s), com a descriç ão das atividades desenvolvidas.  

0115000773 
Não comprovou Curso de Pós -Graduação conforme exigido no item 2 do Comunicado 
01/2016. 

0115000390 
Não comprovou Curso de Pós -Graduação conforme exigido no item 2 do Comunicado 
01/2016. 

0115000603 
Não comprovo u Curso de Pós -Graduação conforme exigido no item 2 do Comunicado 
01/2016; contrato social cujo objeto social não gua rde relação com a experiência 
requerida para a vaga a que se candidata, conforme subitem 4.2.3.3. 

0115000369 
Não comprovou Curso de Pós -Graduação conforme exigido no item 2 do Comunicado 
01/2016. 

0115000018 

Curso de Pós -graduação não atende ao exigido no Comunicado 01/20 16; Não enviou 
declaração do empregador com firma reconhecida, em papel timbrado, que informe o 
período (com início e fim, se for o caso) e a espéc ie do (s) serviço (s) realizado (s), com 
a descrição das atividades desenvolvidas. 

0115000243 
Declarações sem firma reconhecida e/ou sem autentic ação e sem descrição das 
atividades desenvolvidas, conforme subitem 4.2.3.1.  

0115000035 
Não comprovou Curso de Pós -Graduação conforme exigido no item 2 do Comunicado;  
Não enviou CTPS contendo a parte de identificação d o candidato; Declarações sem 
firma reconhecida e sem autenticação . 

0115000449 
Não comprovou Curso de Pós -Graduaçã o conforme exigido no item 2 do Comunicado; 
Não enviou CTPS contendo a parte de identificação d o candidato.  

0115000583 

Declaração sem firma reconhecida, conforme item 4.2 .3. A comprovação do exercício 
da atividade profissional, conforme item 2, deverá ser por meio da apresentação dos 
seguintes documentos (fotocópias autenticadas e dec laração (ões) com firma (s) 
reconhecida  (s)). 

0115000051 
Não enviou declaração do empregador com firma recon hecida, em papel timbrado, que 
informe o período (com início e fim, se for o caso)  e a espécie do (s) serviço (s) realizado 
(s), com a descrição das atividades desenvolvidas.  

0115000319 Cursando a Pós-graduação MBA em Marketing. 

0115000316 
Não enviou declaração do empregador com firma recon hecida, em papel timbrado, que 
informe o período (com início e fim, se for o caso)  e a espécie do (s) serviço (s) realizado 
(s), com a descrição das atividades desenvolvidas.  

0115000088 
Curso de Pós -graduação não atende ao exigido no Comunicado 01/20 16; Não serão 
considerados como experiência, o tempo de estágio c urricular, de monitoria, de bolsa 
de estudo ou de prestação de serviços como voluntár io. 

0115000650 
Não atende ao item 2 do Comunicado 01/2016; Declara ções sem firma reconhecida 
conforme item 4.2.3 do Comunicado 01/2016 . 

0115000594 

Declaração sem firma reconhecida, conforme item 4.2 .3. A comprovação do exercício 
da atividade profissional, conforme item 2, deveria  ser por meio da apresentação dos 
seguintes documentos (fotocópias autenticadas e dec laração (ões) com firma (s) 
reconhecida  (s)). 

0115000817 Cursando a Pós-graduação MBA em Comunicação Corpora tiva. 
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0115000443 
Declaração sem firma reconhecida, conforme item 4.2. 3. A comprovação do exercício da 
atividade profissional, conforme item 2, deverá ser  por meio da apresentação dos seguintes 
documentos (fotocópias autenticadas e declaração (õ es) com firma (s) reconhecida (s)).  

0115000343 
Não comprovou Curso de Pós -graduação conforme exigido no item 2 do Comunicado 
01/2016. 

0115000308 Não enviou CTPS contendo a parte de identificação d o candidato. 

0115000655 
Não atende ao item 2 "escolaridade" do Comunicado 0 1/2016 -  Habilitaç ão em 
Comunicação visual com ênfase em meios digitais. 

 

Espaço Ocupacional: 102-AN03 - Analista Técnico I -  Área de atuação - Gestão de Projetos - Ilhéus/BA  

Nº Inscrição MOTIVO DA ELIMINAÇÃO 

0115000015 Declaração sem firma reconhecida conforme item 4.2. 3 do Comunicado 01/2016. 

0115000134 
Comprovação do exercício da atividade profissional não atende ao exigido no item 2 do 
Comunicado 01/2016 . 

0115000131 
Não atendeu ao item 4.2.3 do Comunicado 01/2016 . Não enviou CTPS  ou exercício da 
atividade em empresa/instituição pública: apresenta ção do ato de nomeação ou 
exercício da atividade/serviço  (s) prestado  (s) como sócio ou administrador de empresa . 

0115000060 
Comprovação do exercício da atividade profissional não atende ao exigido no i tem 2 do 
Comunicado 01/2016 . 

0115000378 
Não enviou declaração do empregador com firma recon hecida, em papel timbrado, que 
informe o período (com início e fim, se for o caso)  e a espécie do (s) serviço (s) realizado 
(s), com a descrição das atividades desenvolvidas. 

0115000463 
Não atendeu ao item 4.2.3 do Comunicado 01/2016 . Não enviou CTPS  ou exercício da 
atividade em empresa/instituição pública: apresenta ção do ato de nomeação ou 
exercício da atividade/serviço (s) prestado (s) com o sócio ou administrador de empresa.  

0115000387 
Não enviou declaração do empregador com firma recon hecida, em papel timbrado, que 
informe o período (com início e fim, se for o caso)  e a espécie do (s) serviço (s) realizado 
(s), com a descrição  das atividades desenvolvidas.  

 

Espaço Ocupacional: 103-AN04 - Analista Técnico I -  Área de atuação - Gestão de Projetos - Seabra/BA  

Nº Inscrição MOTIVO DA ELIMINAÇÃO 

0115000656 
Não enviou declaração do empregad or com firma reconhecida, em papel timbrado, que 
informe o período (com início e fim, se for o caso)  e a espécie do (s) serviço (s) realizado 
(s), com a descrição das atividades desenvolvidas. 

0115000622 Declaração do empregador sem firma reconhecida e sem autenticação conforme i tem 4.2.3 do 
Comunicado 01/2016; Cursando pós-graduação MBA em G erenciamento de Projetos 13 MOC. 

0115000392 
Não enviou declaração do empregador com firma recon hecida, em papel timbrado, que 
informe o período (com início e fim, se for o caso)  e a espécie do (s) serviço (s) realizado 
(s), com a descrição  das atividades desenvolvidas.  

0115000156 

Comprovação do exercício da atividade profissional não atende ao exigido no item 2 do 
Comunicado 01/2016. Não enviou declaração do empreg ador com firma reconhecida, em 
papel timbrado, que informe o período (com início e  fim, se for o caso) e a espécie do (s) 
serviço (s) realizado (s), com a descrição das ativ idades desenvolvidas. 

 

Espaço Ocupacional: 104-AN05 - Analista Técnico I  - Área de atuação - Gestão de Projetos - Feira 
de Santana/BA 

Nº 
Inscrição 

MOTIVO DA ELIMINAÇÃO 

0115000399 
Não apresentou o comprovante de inscrição como autô nomo e declaração do contratante 
que informe a espécie do serviço realizado e o perí odo (com início e fim, se for o caso).  

0115000031 
Comprovação do exercício da atividade profissional não atende ao exigido no item 2 do 
Comunicado 01/2016. 

0115000381 
Declaração do empregador sem firma reconhecida, con forme item 4.2.3 e sem a descrição 
das atividades desenvolvidas conforme subitem 4.2.3 .2 do Comunicado 01/2016. 
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Espaço Ocupacional: 105 -AN06 - Analista Técnico I  - Área de atuação - Atendimento e Orientação 
Empresarial - Itapetinga/BA 

Nº Inscrição MOTIVO DA ELIMINAÇÃO 

0115000685 
Não atende ao requisito exigido no item 2 "escolari dade" e "experiência" do Comunicado 
01/2016. 

0115000408 
Não enviou declaração do empregador com firma recon hecida, em papel timbrado, que 
informe o período (com início e fim, se for o caso)  e a espécie do (s) serviço (s) realizado 
(s), com a descrição das atividades desenvolvidas c onforme subitem 4.2.3.1 e 4.2.3.4. 

0115000797 Não comprovou experiência. 

0115000324 
Não atende ao requisito e xigido no item 2 "experiência" do Comunicado 01/201 6. Não 
comprovou experiência em orientação empresarial e/o u gestão de projetos. 

0115000776 
Não atende ao requisito exigido no item 2 "escolari dade" do Comunicado 01/2016.  
Apresentou diploma de bacharel em Comunicação Socia l.  

0115000194 
Não atende ao item 4.2.3 e seus subintes . Declar ações em papel sem  timbre , não 
comprovando experiência nas áreas de atendimento ao  público em geral, orientação 
empresarial e/ou gestão de projetos. 

 

Espaço Ocupacional: 106 -AN07 - Analista Técnico I  - Área de atuação - Suporte Administrativo e 
Financeiro - Teixeira de Freitas/BA 

Nº Inscrição MOTIVO DA ELIMINAÇÃO 

0115000024 Não comprovou escolaridade conforme item 4.2.2.1 do  Comunicado 01/2016. 
0115000793 Não comprovou experiência. 

 

Portador de Deficiência - Decreto Federal nº 3298 d e e 20/12/1999, alterado pelo Decreto Federal nº 
5296 de 02/12/2004. 
 

Espaço Ocupacional: 101 -AN02 - Analista Técnico II  - Área de atuação - Unidade de  Marketing e 
Comunicação - Salvador/BA 

Nº Inscrição  MOTIVO DA ELIMINAÇÃO 

0115000516 
Não comprovou Curso de Pós -Graduação conforme exigido no item 2 do Comunicado 
01/2016. 

0115000594 
Declaração sem firma reconhecida, conforme item 4.2 .3. A comprovação do exercício da 
atividade profissional, conforme item 2, deveria se r por meio da apresentação dos seguintes 
documentos (fotocópias autenticadas e declaração (õ es) com firma (s) reconhecida (s)).  

 

Documentação não recebida na forma do item 4.2.4.8 do Comunicado 01/2016. 
Espaço Ocupacional: 101 -AN02 - Analista Técnico II  - Área de atuação - Unidade de  Marketing 
e Comunicação - Salvador/BA 

Nº Inscrição Nº Inscrição Nº Inscrição Nº Inscrição 
0115000480 0115000248 0115000730 0115000082 
0115000331 0115000745 0115000689 0115000239 
0115000818 0115000002 0115000367 0115000373 
0115000642 0115000235 0115000764 0115000029 
0115000012 0115000064 0115000380 0115000680 
0115000260 0115000406 0115000266 0115000571 
0115000299 0115000310 0115000489 0115000596 
0115000253 0115000412 0115000684 0115000325 
0115000731 0115000812 0115000690 0115000283 
0115000495 0115000719 0115000679 0115000056 
0115000451 0115000632 0115000376 0115000651 
0115000078 0115000055 0115000722 0115000124 
0115000070 0115000244 0115000275 0115000749 
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Documentação não recebida na forma do item 4.2.4.8 do Comunicado 01/2016. 

 

Espaço Ocupacional: 102-AN03 - Analista Técnico I -  Área de atuação - Gestão de Projetos - Ilhéus/BA  

Nº Inscrição 
0115000388 
0115000532 

 
Espaço Ocupacional: 103 -AN04 - Analista Técnico I  - Área de atuação - Gestão de Projetos - 
Seabra/BA 

Nº Inscrição 
0115000752 

 
Espaço Ocupacional: 104 -AN05 - Analista Técnico I  - Área de atuação - Gestão de Projetos - 
Feira de Santana/BA 

Nº Inscrição 
0115000058 
0115000687 
0115000437 
0115000059 

 
 


