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COMUNICADO DE PRORROGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES DO 
PROCESSO SELETIVO EMERGENCIAL EDITAL 006/2020 PARA 
O MUNICÍPIO DE POJUCA/BA. 

 
O MUNICÍPIO DE POJUCA, ESTADO DA BAHIA, decidiu PRORROGAR até 21 de 
agosto de 2020 o prazo para inscrições no Processo Seletivo Emergencial conforme 
Edital 006/2020. 
 
As inscrições deverão ser realizadas via e-mail, através do endereço eletrônico: 
selecao@pojuca.ba.gov.br com o assunto: NOME COMPLETO E CARGO 

ESCOLHIDO, com os seguintes anexos:  
a)  Formulário de Inscrição devidamente preenchido, datado e assinado. 
b) Curriculum Vitae completo e atualizado. 
c) Documento de identificação oficial com foto, CPF, PIS/PASEP, comprovante de 

residência, comprovante de escolaridade e de registro no conselho de classe (caso 
necessário). 

d) Documentos comprobatórios de experiências profissionais e de cursos de 
qualificação na sua área de atuação.  

Todos os documentos devem ser anexados e enviados em uma única mensagem 
eletrônica em formato .pdf. 
Todas as informações relativas a esse Processo Seletivo Emergencial que tem por 
objetivo o preenchimento de vaga e formação de cadastro de reserva de Médico 
Plantonista de Urgência para atendimento direto ou indireto aos pacientes 
confirmados ou suspeitos do novo coronavírus (COVID-19), podem ser consultadas 
no Edital 006/2020. 
Os esclarecimentos e informações adicionais poderão ser obtidos, exclusivamente, 
através do e-mail: selecao@pojuca.ba.gov.br. 

 
Pojuca/BA, 17 de agosto de 2020. 

 
 

Carlos Eduardo Bastos Leite 
Prefeito Municipal 
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ANEXO I 

FICHA DE INSCRIÇÃO 

FUNÇÃO/CARGO (CÓDIGO E NOMENCLATURA)  

Portador de 

deficiência 

O Não 

O Sim 

Qual______________

_______ 

Dados Pessoais 

Nome:  

Data de Nascimento:  Sexo:  Masculino (   )    Feminino (   )  

Tel. Residencial: (     )  Tel. Celular: (     )  

CPF:  RG:  

PIS/PASEP: Registro Profissional: 

Nome do Pai: Nome da Mãe: 

E-mail:  

Endereço:  

Cidade:  Estado:  CEP:  

O proponente acima qualificado requer, através do presente documento, a sua Inscrição no Processo 

Seletivo Emergencial Edital nº 006/2020 para a prestação de serviços conforme Edital publicado por este 

Município, declarando, sob as penas da lei, que:  

a) as informações prestadas neste pedido de inscrição são verdadeiras;  

b) qualquer fato superveniente impeditivo de inscrição ou de contratação será informado;  

c) conhece os termos do Edital, bem assim das informações e condições para o cumprirem e todas as 

obrigações objeto do credenciamento, com as quais concorda;  

d) está de acordo com as normas e tabela de valores definidos;  

e) não se enquadra nas situações de impedimentos previstos no edital;  

f) os serviços pleiteados na inscrição são compatíveis com o registro no Conselho profissional competente, 

com a experiência, e esta, de acordo à prestação dos serviços conforme exigido;  

g) realizará todas as atividades a que se propõe.  

Anexando ao presente requerimento o currículo solicitado no edital, devidamente assinado e rubricado, 

pede deferimento. 

_________________(cidade), _______(data) de agosto de 2020. 

 

 

____________________________________________ 

Assinatura do candidato 
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ANEXO II 
 

CRONOGRAMA PREVISTO 
 

FASE / ATIVIDADE DATA PROVÁVEL 

Inscrição e Entrega dos Documentos 12/08/2020 a 21/08/2020 

Resultado  24/08/2020 

Recurso 25/08/2020 

Homologação do Resultado Final 26/08/2020 

 
 
 
 
 


