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O CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DA BAHIA – CRA-BA, Autarquia 
Federal, com personalidade jurídica de direito público, autonomia administrativa e 
financeira, com a função precípua de fiscalizar o exercício profissional de Administração, 
assessorado pela empresa Concepção Consultoria Técnica Especializada LTDA, torna 
público a REABERTURA das inscrições para o Processo Seletivo Simplificado Cargos 
Comissionados – Comunicado nº 01/2018, destinado ao preenchimento de 05 (cinco) 
vagas, bem como formação de Cadastro Reserva - CR, que será regido pelas 
disposições deste Comunicado. 
 

1. Para se inscrever o candidato deverá: 
 

Acessar o site www.concepcaoconcursos.com.br durante o período de 8h00min do 
dia 27 de novembro de 2018 às 23h59min do dia 30 de novembro de 2018, 
conhecer o Comunicado publicado no dia 26 de outubro de 2018, ficar ciente das 
normas estabelecidas e seguir as orientações contidas na tela. 
 
 

a) Digitar corretamente os dados cadastrais. Indicar a formação acadêmica, 
descrever a experiência profissional, indicando as principais atividades 
exercidas, fazer a opção do código referente ao cargo comissionado que 
deseja concorrer e efetivar a inscrição. 
 

b) Enviar a documentação comprobatória conforme itens 4.1.3 a 4.1.4 do 
Comunicado de 26 de outubro de 2018, no período de 29 de novembro a 04 
de dezembro de 2018, via SEDEX, para a empresa Concepção Consultoria 
Técnica Especializada LTDA, no endereço: Av. Magalhaes Neto, 1856, Ed. 
TK Tower, salas 604/617, Pituba, Salvador/BA - CEP: 41810-012. 
 

2. Ficam mantidas as inscrições realizadas no período de 30 de outubro de 2018 a 
09 de novembro de 2018. 

2.1. Os candidatos inscritos no período acima mencionado que não 
postaram a documentação na forma dos itens 4.1.3 a 4.1.4 poderão, se 
assim desejarem, fazer a postagem no período de 29 de novembro a 
04 de dezembro de 2018. 
 

3. Divulgação das fases e resultados do processo seletivo. 
 

3.1. Os resultados de todas as fases serão divulgados pela internet, no 
endereço eletrônico http://www.concepcaoconcursos.com.br sendo de 
inteira responsabilidade do candidato acompanhar a publicação de 
todos os resultados e atos decorrentes deste Edital e nas datas 
prováveis, conforme cronograma a seguir: 

 
 

http://www.conepcaoconcurso.com.br/
http://www.concepcaoconcursos.com.br/
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CRONOGRAMA 

 

ETAPAS/FASES/ATIVIDADES DATA PROVÁVEL 

1. Período de reabertura de inscrição  27/11 a 30/11/2018 

2. Encaminhamento da documentação 29/11 a 04/12/2018 

3. Resultado da fase de análise de avaliação curricular experiência 14/12/2018 

4. Prazo para interposição de recursos contra o resultado da fase de 
análise de avaliação curricular experiência 17 e 18/12/2018 

5. Convocação para avalição técnica situacional 08/01/2019 

6. Aplicação da avalição técnica situacional 13/01/2019 

7. Resultado da avalição técnica situacional 18/01/2019 

8. Convocação para Entrevista Individual por Competências 18/01/2019 

9. Realização da Entrevista Individual por Competências A definir 

10. Resultado da Entrevista Individual por Competências A definir 

11. Avaliação de Habilidades e Perfil A definir 

12. Resultado final  A definir 

 
 

4. Ficam mantidas as demais disposições do Comunicado 01/2018 publicado no 
dia 26 de outubro de 2018. 
 
 

 
Salvador, 26 de novembro de 2018 

 
 

Adm. Roberto Ibrahim Uehbe 
Presidente do CRA-BA 

CRA-BA nº 4.324 
 
 
 
 


