Processo Seletivo - SEBRAE/BA
Comunicado nº 01/2016 - Convocação em 24/05/2019

O SERVIÇO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO ESTADO DA BAHIA –
SEBRAE/BA, entidade associativa de direito privado, sem fins lucrativos, instituído sob a forma de
serviço social autônomo, CONVOCA o candidato abaixo nominado, habilitado e classificado na forma
do resultado final divulgado no dia 23 de maio de 2017 e homologado em 26 de maio de 2017, para
entrega da documentação abaixo relacionada, na Unidade de Gestão de Pessoas do SEBRAE/BA, Rua
Horácio Cesar, 64, Dois de Julho, Salvador/BA, no período de 27 a 29 de maio de 2019, das 09:00 às
17:30horas.
Documentação original ou cópias autenticadas:
a) Currículo Vitae;
b) Carteira de Trabalho e Previdência Social;
c) CPF;
d) Certidão de casamento (se casado) ou de nascimento (se solteiro);
e) Certidão de nascimento dos filhos;
f) Carteira de vacinação de filhos (menores de 05 anos);
g) Certificado de Reservista, para brasileiros de sexo masculino;
h) Carteira de Identidade;
i) Título de Eleitor, com comprovantes da última votação ou Certidão de Quitação eleitoral, para
brasileiros;
j) Cartão de inscrição PIS/PASEP;
k) Comprovante(s) de escolaridade, conforme exigido no Edital;
l) Duas (02) fotos 3X4 recentes;
m) Comprovante de residência.
O candidato que deixar de apresentar qualquer um dos documentos exigidos estará automaticamente
eliminado.
O Exame Médico Admissional será realizado por empresa contratada pelo SEBRAE/BA mediante Guia
de Encaminhamento autorizada pelo SEBRAE/BA.
O candidato que deixar de realizar os exames médicos será considerado desistente/eliminado.
Durante a Avaliação Médica poderão ser solicitados outros exames complementares, a depender da
necessidade de esclarecimento de diagnóstico.
O empregado passará por um treinamento introdutório que será realizado pelo SEBRAE/BA, em data a
ser definida posteriormente.
Espaço Ocupacional: 100-AN01 - Analista Técnico II - Área de atuação - Unidade de
Educação Empreendedora - Salvador/BA
Nº
Candidato
Classificação
Inscrição
1°
0115000294 PAULO SERGIO SOUZA VASCONCELOS
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O SERVIÇO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO ESTADO DA BAHIA –
SEBRAE/BA, entidade associativa de direito privado, sem fins lucrativos, instituído sob a forma de
serviço social autônomo, CONVOCA o candidato abaixo nominado, habilitado e classificado para
preenchimento da vaga reservada à Pessoa com Deficiência (PCD), na forma do resultado final
divulgado no dia 23 de maio de 2017 e homologado em 26 de maio de 2017, para ser submetido à
avaliação médico-pericial especificada no item 11 (Da Perícia Médica) do Comunicado do Processo
Seletivo n° 01.2016.
Espaço Ocupacional: 101-AN02 - Analista Técnico II - Área de atuação - Unidade de
Marketing e Comunicação - Salvador/BA
Nº
Candidato
Classificação
Inscrição
1°
0115000263 ITALO ANGELO DOS SANTOS LORETO

O candidato deverá comparecer à Clínica Santa Helena – Grupo SH Brasil, localizada no Edf. Salvador
Prime - Av. Tancredo Neves, 2227, 1º Andar, Caminho das Árvores, Salvador/BA, CEP 41820-021, no
dia 29/05/19 às 13h30m, munido de documento de identidade original e laudo médico que ateste a
espécie, o grau ou o nível de deficiência, com expressa referência ao Código Internacional de Doença CID, bem como a provável causa da deficiência.
O não comparecimento ou a reprovação na perícia médica acarretará a perda do direito à vaga
reservada à pessoa com deficiência, conforme subitem 11.1.1. do Comunicado do Processo Seletivo nº
01/2016.
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