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PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 01/2021 

 

ATA DA REUNIÃO ANÁLISE DOS RECURSOS E DA NOTA FINAL DE 

CLASSIFICAÇÃO DA ETAPA DE ENTREVISTA, CONVOCAÇÃO E 

DESIGNAÇÃO DE LOCAL PARA PROVA PRATICA 

 

Aos trinta e um dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte um, as 

09h00min, no Município de Eunápolis, Estado da Bahia, na sede do CONDESC, 

situado na Rua Florianópolis, nº 295, Centauro, reuniu-se a Comissão 

Julgadora do Processo Seletivo Simplificado nº. 01/2021 visando a contratação 

temporária para atender a execução da Prestação de Serviços, conforme termo 

firmado entre o Estado da Bahia, através da Secretaria de Infraestrutura – 

SEINFRA e o Consórcio de Desenvolvimento Sustentável do Território da Costa 

do Descobrimento – CONDESC, para o cumprimento da segunda etapa do 

processo Seletivo referido, constante no Item 4.9, que trata da análise dos 

recursos e a divulgação final das notas e classificação da etapa de entrevista 

para as funções de:  DE ENCARREGADO DE TERRAPLANAGEM, SERVIÇOS 

GERAIS, VIGIA, OPERADOR MÁQUINAS PESADAS (MOTONIVELADORA), 

OPERADOR MÁQUINAS PESADAS (ESCAVADEIRA HIDRÁULICA), 

OPERADOR DE EQUIPAMENTOS PESADOS (PÁ CARREGADEIRA), 

OPERADOR DE EQUIPAMENTOS PESADOS (RETROESCAVADEIRA), 

OPERADOR DE EQUIPAMENTOS PESADOS (ROLO 

COMPACTADOR/TRATORISTA) E MOTORISTA DE CAMINHÃO. Após 

verificação do e-mail disponibilizado para o protocolo dos recursos, não foram 

identificados recursos, mantendo-se as notas lançadas na análise preliminar 

ao final da etapa de entrevista. Deliberou a Comissão pela divulgação do 

resultado final da etapa de entrevista, sugerindo a homologação parcial do 

resultado do processo seletivo para os cargos de ENCARREGADO DE 

TERRAPLANAGEM, SERVIÇOS GERAIS e VIGIA, tendo em vista não 
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existirem etapas a serem cumpridas, com sugestão de convocação imediata.  

Por fim, deliberou pela convocação dos classificados para a prova pratica que 

ocorrerá dia 01.09.2021, conforme previsão do item 4.6 do edital. A etapa da 

prova pratica será realizada no endereço situado à Avenida Manoel Carneiro, 

nº. 859, Bairro Centro, Itabela – Bahia (Ponto de Apoio do CONDESC), que 

iniciarão a partir das 8:30 horas. Ainda, para melhor desenvolvimento dos 

trabalhos da etapa prova pratica, a comissão deliberou que as provas ocorrerão 

por horários determinados para cada grupo de inscritos por cargos. Nada mais 

havendo a ser tratado, foi encerrada a reunião, e, lavrada a presente Ata depois 

de lida e aprovada, segue assinada pelos membros da Comissão. 

 

  

Rodrigo Baiôco   Nilo Carneiro Dias       Marcio Brandão Costa. 

 

 

 


