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ERRATA 

EDITAL DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO N.º 001/2021 

 

PREFEITO MUNICIPAL DE BOM JESUS DA SERRA no uso de suas 

atribuições legais, faz saber que retifica o Edital do Processo Seletivo Simplificado nº. 

001/2021, no que tange aos seguintes itens: 

Nos itens 8.2 e 8.3 onde se lê: 

8.2 Será considerado classificado o candidato que obtiver, na prova de redação, 

média igual ou superior a 50% (cinquenta por cento). 

8.3 Os candidatos que obtiverem nota superior a 50% (cinquenta por cento) na 

prova de redação, terão seus currículos e seus títulos (nível superior) analisados e pontuados 

conforme critérios estabelecidos no subitem 7.5. 

Leia-se: 

8.2 Será considerado classificado o candidato que obtiver, no somatório geral 

das questões da prova, média igual ou superior a 50% (cinquenta por cento) considerando 

os critérios previstos no item 7.3.4 deste edital. 

8.3 Os candidatos para cargos de nível superior que obtiverem nota superior a 

50% (cinquenta por cento) na prova, terão seus currículos e seus títulos analisados e 

pontuados conforme critérios estabelecidos no subitem 7.5. 

Gabinete do Prefeito Municipal de Bom Jesus da Serra, 08 de Setembro de 2021. 

JORNANDO VILASBOAS ALVES 

PREFEITO MUNICIPAL 

ELENILDO MOREIRA DE ARAÚJO 

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE 

ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 

 



QuartaFeira

08 de Setembro de 2021

Edição nº 123

ESTADO DA BAHIA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DA SERRA 
         Praça Vitorino José Alves, S/N, Centro. Fone: (77) 3461-1012  
           E-mail: bjsprefeitura@bomjesusdaserra.ba.gov.br 

 

 

 

 

 

 

COMUNICADO 

EDITAL DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO N.º 001/2021 

 

PREFEITO MUNICIPAL DE BOM JESUS DA SERRA torna público que as 

provas do Processo Seletivo Simplificado Nº. 001/2021 serão realizadas na ESCOLA 

MUNICIPAL VITORINO JOSÉ ALVES, localizada na Avenida Deocleciano Teixeira Lopes, 

Bairro Recreio, no dia 12 de setembro de 2021, e terá duração de 4 horas, no período da 

manhã (08:00h as 12:00h), devendo o candidato observar os procedimentos a seguir 

estabelecidos para a verificação de seu local de realização das provas, conforme consta no 

Edital de abertura – item 7.2. 

1 - O candidato deverá comparecer ao local designado para a realização da prova com 

antecedência mínima de uma hora do horário fixado para o seu início, munido de caneta 

esferográfica de tinta preta ou azul, de comprovante de inscrição e de documento de 

identidade original. 

 

2 - Ao chegar ao local de prova o candidato deverá consultar a sua sala de realização de 

prova que corresponderá ao seu número de inscrição. Esta informação será exibida na 

entrada do local de prova devendo os candidatos evitarem se aglomerar durante a consulta. 

3 - Por ocasião da realização das provas, e tendo em vista as medidas de proteção à 

transmissão do coronavírus, o candidato devera: 

a) comparecer ao local de aplicação usando máscara e portando máscaras 

reservas, se necessário, de modo a possibilitar a troca de sua máscara a cada duas 

horas; 

b) armazenar as máscaras usadas em saco plástico transparente, que deverá ser 

trazido pelo candidato; 
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c) permanecer de máscara durante todo o tempo em que estiver nas 

dependências dos locais de aplicação de provas; 

d) submeter-se à verificação da temperatura corporal para acesso ao local de 

aplicação, observado o subitem 7.2.2.6 deste edital; 

e) observar o distanciamento adequado, conforme demarcação do piso com fita 

adesiva em frente ao portão de acesso ao local de aplicação, na entrada das salas de 

provas e dos banheiros; 

f) observar o distanciamento mínimo exigido na legislação aplicável entre os 

candidatos e entre membros da equipe de aplicação nas salas de aplicação das provas; 

g) submeter-se a pré-identificação realizada pela equipe de campo na chegada 

dos candidatos ao local de aplicação, sem contato físico e sem o manuseio de 

documentos ou de qualquer outro objeto dos candidatos, podendo ser solicitado que o 

candidato abaixe a sua máscara, de modo a permitir a visualização do seu rosto - 

concedendo-se somente ao candidato a manipulação de sua máscara -, mantendo-se o 

distanciamento mínimo exigido na legislação aplicável de qualquer outro candidato ou 

membro da equipe de aplicação; 

h) permanecer de máscara ao se retirar de sala para uso dos banheiros e observar 

os procedimentos de higienização das mãos nesses ambientes; 

i) submeter-se ao controle de saída dos candidatos ao término das provas para 

evitar aglomeração. 

4 - Somente será permitido o ingresso de candidato ao local de aplicação usando máscara. 

5 - As máscaras poderão ser descartáveis, de tecido ou de qualquer outro material. 

6 - Caso deseje, o candidato poderá comparecer ao local de aplicação usando, além da 

máscara, protetor facial transparente (estilo viseira), vestimentas descartáveis (macacão 

impermeável), luvas descartáveis (desde que tenham coloração leitosa ou 

semitransparente), óculos de proteção transparente e toalhas de papel para higienização de 

mãos e objetos. O candidato também deverá levar o seu próprio recipiente contendo álcool 

em gel, desde que esse recipiente seja transparente. 

7 - As máscaras e os frascos de álcool em gel 70% deverão ser de uso individual e não 

poderão ser compartilhados entre os candidatos. 
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8 - Não serão fornecidas máscaras nem frascos de álcool em gel 70% aos candidatos, 

exceto na forma do subitem 7.2.2.7 do edital. 

9 - Caso a temperatura corporal do candidato, aferida no momento de sua chegada ao local 

de aplicação, for igual ou inferior a 37,5 °C, será permitido o seu ingresso ao local de 

aplicação. Se a temperatura corporal do candidato, aferida no momento de sua chegada ao 

local de aplicação, for superior a 37,5 °C, será imediatamente realizada uma segunda 

aferição; se a segunda aferição confirmar que o candidato se encontra com temperatura 

corporal superior a 37,5 °C, o candidato poderá ser encaminhado para realizar as provas 

em sala especial. 

10 - Serão disponibilizados frascos de álcool em gel 70% nas salas e nos locais de 

circulação, bem como sabão líquido e papel toalha nos banheiros. 

11 - Não será permitido o ingresso de candidatos, no local de realização das provas, após 

o horário fixado para o seu início. 

12 - Não haverá segunda chamada para realização das provas. O não comparecimento 

para realização das provas implicará a eliminação automática do candidato. 

13 - Caso o candidato esteja impossibilitado de apresentar, no dia de realização das 

provas, documento de identidade original, por motivo de perda, furto ou roubo, deverá ser 

apresentado documento que ateste o registro da ocorrência em órgão policial, expedido há, 

no máximo, trinta dias. 

14 - O candidato que testou positivo para a Covid-19 não poderá realizar as 

provas, haja vista a necessidade de isolamento, de acordo com a Lei 

13979/2020, podendo em caso de desobediência incorrer no crime tipificado no 

artigo 268 do Código Penal, com pena de prisão até um ano. 

 

Gabinete do Prefeito Municipal de Bom Jesus da Serra, 08 de Setembro de 2021. 

JORNANDO VILASBOAS ALVES 

PREFEITO MUNICIPAL 

 

 

ELENILDO MOREIRA DE ARAÚJO 

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 


		2021-09-08T16:35:43-0300
	VITÓRIA DA CONQUISTA
	PUBLICAÇÃO




