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 EXECUTIVO
SALVADOR, QUINTA-FEIRA,  DE FEVEREIRO DE  - ANO CVI - No .

República Federativa do Brasil - Estado da Bahia

DIÁRIO OFICIAL

ELIEZER SILVA DE SOUZA, Técnico Administrativo, matrícula 10222206, no percentual de 
35%, com fulcro nos art. 84 e 85, da Lei n° 6.677, de 26.09.1994 e Lei Complementar Federal 
n° 173, de 27.05.2020.

RITA DE CÁSSIA DOS SANTOS MAGALHÃES
DIRETORA GERAL

PORTARIA N° 12 DE 23 DE FEVEREIRO DE 2022

A Diretora Geral da Secretaria da Agricultura, Pecuária, Irrigação, Pesca e Aquicultura, no uso 
de suas atribuições e à vista do constante no processo 083.13155.2022.0002254-46, resolve 

ALCIONE DALMO PEREIRA, Técnico Administrativo, matrícula 10224422, no percentual de 
37%, com fulcro nos art. 84 e 85, da Lei n° 6.677, de 26.09.1994 e Lei Complementar Federal 
n° 173, de 27.05.2020.

RITA DE CÁSSIA DOS SANTOS MAGALHÃES
DIRETORA GERAL

<#E.G.B#632057#12#685767/>

Agência Estadual de Defesa
Agropecuária da Bahia – ADAB
<#E.G.B#632125#12#685840>
Extrato de Convênio N° 213/2021. CELEBRAM: Agência Estadual de Defesa Agropecuária da 
Bahia - ADAB e a Prefeitura Municipal de Valença - OBJETO: Cessão de Servidor. VIGÊNCIA: 
A partir da data de assinatura até 31 de Dezembro de 2024 - ASSINATURAS: Oziel Alves de 
Oliveira/Diretor Geral da ADAB e Jairo de Freitas Baptista/Prefeito Municipal de Valença - DATA 
DA ASSINATURA: 15/02/2022   

Extrato de Convênio N° 001/2022. CELEBRAM: Agência Estadual de Defesa Agropecuária da 
Bahia - ADAB e a Prefeitura Municipal de Guanambi - OBJETO: Cessão de Servidor. VIGÊNCIA: 
A partir da data de assinatura até 31 de Dezembro de 2024 - ASSINATURAS: Oziel Alves de 
Oliveira/Diretor Geral da ADAB e Nilo Augusto Moraes Coelho/Prefeito Municipal de Guanambi 
- DATA DA ASSINATURA: 23/02/2022               
<#E.G.B#632125#12#685840/>
<#E.G.B#632168#12#685888>
PORTARIA Nº 012  DE 22 DE FEVEREIRO DE 2022
O DIRETOR GERAL DA AGÊNCIA ESTADUAL DE DEFESA AGROPECUÁRIA DA BAHIA - 
ADAB, conforme atribuições conferidas pelo Art. 23, I b do Regimento aprovado pelo Decreto nº 
9.023 de 15 de março de 2004,
RESOLVE:
Instaurar Processo Administrativo de Reparação de Danos com fundamento no Art. 146 e 
seguintes da Lei Estadual nº 12.209/11 e Art. 32 do Decreto Estadual nº 15.805/14, destinado a 
apurar, determinar e cobrar os danos decorrentes à suposta acumulação indevida de cargos do 
servidor da ADAB, conforme elementos constantes do Processo SEI nº 006.0419.2021.0023385-
08, que instrui esse expediente, designando, para tanto, o servidor MARCOS SANTOS PRINZ, 
matrícula 83.373.738, para conduzir o expediente, devendo concluir os seus trabalhos no prazo 
de 60 dias a contar da instauração.
Oziel Oliveira
Diretor Geral

PORTARIA Nº 013 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2022
O DIRETOR GERAL DA AGÊNCIA ESTADUAL DE DEFESA AGROPECUÁRIA DA BAHIA - 
ADAB, conforme atribuições conferidas pelo Art. 23, I b do Regimento aprovado pelo Decreto nº 
9.023 de 15 de março de 2004,
RESOLVE:
Instaurar Processo Administrativo de Reparação de Danos com fundamento no Art. 146 e 
seguintes da Lei Estadual nº 12.209/11 e Art. 32 do Decreto Estadual nº 15.805/14, destinado a 
apurar, determinar e cobrar os danos decorrentes do Contrato de Locação do município de Várzea 
do Poço, conforme elementos constantes do Processo SEI nº 083.0440.2019.0001068-81, que 
instrui esse expediente, designando, para tanto, a servidora LAURIDES PEREIRA GRAVATA, 
matrícula 10.263.244, para conduzir o expediente, devendo concluir os seus trabalhos no prazo 
de 60 dias a contar da instauração.
Oziel Oliveira
Diretor Geral
<#E.G.B#632168#12#685888/>

SECRETARIA DE CULTURA
<#E.G.B#631912#12#685606>
APOSTILA Nº 25-27 / 2022
A Exma. Sra. Secretária de Cultura do Estado da Bahia, no uso de suas atribuições, autorizado 
pelo Decreto publicado no D.O.E., edição 12 de outubro de 2017 e considerando o disposto no 
§ 8º, do art. 143 da Lei 9.433/05,
RESOLVE
Tendo em vista o parecer favorável da PGE Nº 000237/2018, acerca das possibilidades de 
apostilamento, e a solicitação formulada pela Superintendente de Promoção Cultural, expedir a 

- Apoio a Ações Continuadas de Instituição Culturais, conforme descrito no quadro abaixo.

Número do Aposti-
lamento

Número 
Siic

Proposta Proponente TAC Ano 
TAC

Objeto do Apostila-
mento

25/2022 16417 Ações Continuadas 
em Desenvolvimento 
na Fundação Anísio 
Teixeira.

Fundação 
Anísio Teixeira

65 2017 Prorrogação da 

31/03/2022. 

26/2022 16459 Projeto CultAS - 
Cultura Ativa no Sisal

F. de Apoio ao 
Des. Sust. e 
Sold. da Rg. 
Sisaleira

62 2017 Prorrogação da 

31/03/2022.

27/2022 16472 O Patrimônio de Pierre 
Verger em dialógo: 

Educação

Fundação 
Pierre Verger

257 2017 Prorrogação da 

31/03/2022.

ARANY SANTANA
Secretária de Cultura do Estado da Bahia
<#E.G.B#631912#12#685606/>

<#E.G.B#632054#12#685765>

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA 
SECRETARIA DE CULTURA DO ESTADO DA BAHIA 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO EDITAL DE ABERTURA DE INSCRIÇÕES  nº 001/2022 

A SECRETÁRIA DE CULTURA DO ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais e com vistas ao atendimento da necessidade de serviço 
temporário e excepcional, torna pública a realização do Processo Seletivo Simplificado para contratação de pessoal, por tempo determinado, em Regime 
Especial de Direito Administrativo  REDA, observado o disposto no inciso IX, do art. 37 da Constituição Federal, na forma prevista nos artigos 252 a 255 
da Lei estadual nº 6.677 de 26 de setembro de 1994, regulamentada pelo Decreto estadual nº 11.571 de 03 de junho de 2009, pela Lei estadual nº 12.209 
de 20 de abril de 2011, regulamentada pelo Decreto estadual nº 15.805 de 30 de dezembro de 2014, alterado pelo Decreto estadual n° 16.290 de 24 de 
agosto de 2015 e de acordo com a Instrução Normativa n° 009 de 09 de maio de 2008 e a Instrução Normativa nº 014 de 28 de dezembro de 2012, 
consoante às normas contidas neste Edital. 

1. DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

1.1. O Processo Seletivo Simplificado será coordenado, supervisionado e realizado pela Secretaria de Cultura do Estado da Bahia, por meio de Comissão 
Examinadora criada conforme Portaria conjunta SECULT/SETRE nº 001 de 27 de dezembro de 2021, publicada no Diário Oficial do Estado da Bahia de 
29 de dezembro de 2022, obedecidas as normas deste Edital. 
1.2. O Processo Seletivo Simplificado será constituído de 01 (uma) única etapa, Avaliação Curricular de caráter eliminatório e classificatório para as 
funções temporárias conforme constante no item 2.1 do Capítulo 2 deste Edital. 
1.3. O prazo de validade do Processo Seletivo Simplificado será de 01 (um) ano, contado da data da Homologação do seu Resultado Final, podendo antes 
de esgotado esse prazo, ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração, por ato expresso do (a) Secretário (a) de Cultura do 
Estado da Bahia. 
1.4. O Processo Seletivo Simplificado visa à contratação pelo prazo determinado de até 36 (trinta e seis) meses, com possibilidade de renovação por igual 
período, uma única vez. 
1.5. Não poderão ser contratados candidatos que já tiveram 72 (setenta e dois) meses de Contrato REDA com o Poder Executivo do Estado da Bahia, 
salvo as exceções previstas no art. 82 do Decreto Estadual nº 15.805, de 30 de dezembro de 2014. 
1.6. O Cronograma provisório do Processo Seletivo Simplificado encontra-se no Anexo I deste Edital. 

2. DAS VAGAS

2.1. As vagas ofertadas neste Processo Seletivo Simplificado serão distribuídas por função temporária/território de Cultura/municípios de atuação do RTC 
(Representantes Territoriais de Cultura), conforme quantitativo indicado na tabela seguinte: 

QUADRO 1: VAGAS TÉCNICO NÍVEL SUPERIOR  REPRESENTANTES TERRITORIAIS DE CULTURA 

CÓDIGO DE 
INSCRIÇÃO

TERRITÓRIO 
DE CULTURA

MUNICÍPIO 
SEDE DO 

RTC
MUNICÍPIOS DE ATUAÇÃO

VAGAS 
AMPLA

VAGAS 
DEFICIENTES*

VAGAS 
NEGROS**

01 Bacia do Jacuípe 
Baixa 

Grande 

Baixa Grande - Capela do Alto Alegre - 
Capim Grosso - Gavião - Ipirá - Mairi - 
Nova Fátima - Pé de Serra - Pintadas - 
Quixabeira - Riachão do Jacuípe - São 
José do Jacuípe - Serra Preta - Várzea 

da Roça - Várzea do Poço. 

1  0  0 

02
Bacia do 

Paramirim Macaúbas 
Boquira  Botupora Caturama - Erico 

Cardoso - Ibipitanga  Macaúbas 
Paramirim - Rio Do Pires. 

1  0  0 

03
Bacia do Rio 

Corrente 
Santa Maria 

da Vitória 

Brejolandia  Canapolis  Cocos 
Coribe  Correntina  Jaborandi - Santa 
Maria Da Vitoria  Santana - Sao Felix 
Do Coribe  Serra Dourada - Tabocas 

Do Brejo Velho. 

1  0  0 

04
Bacia do Rio 

Grande Barreiras 

Angical  Baianopolis  Barreiras 
Buritirama  Catolandia - Cotegipe 
Cristopolis - Formosa Do Rio Preto - 

Luís Eduardo Magalhaes  Mansidão - 
Riachão Das Neves - Santa Rita De 
Cassia - São Desiderio - Wanderley. 

1  0  0 

05 Baixo Sul Valença 

Aratuípe - Cairu - Camamu - Gandu - 
Ibirapitanga - Igrapiúna - Ituberá - 

Jaguaripe - Nilo Peçanha - Piraí do 
Norte - Presidente Tancredo Neves - 

Taperoá - Teolândia - Valença - 
Wenceslau Guimarães. 

1  0  0 

06
Chapada 

Diamantina Lençóis 

Abaíra - Andaraí - Barra da Estiva - 
Boninal - Bonito - Ibicoara - Ibitiara - 

Iramaia - Iraquara - Itaetê - Jussiape - 
Lençóis - Marcionílio Souza - Morro do 
Chapéu - Mucugê - Nova Redenção - 

Novo Horizonte - Palmeiras - Piatã - Rio 
de Contas - Seabra - Souto Soares - 

Utinga  Wagner. 

1  0  0 

07
Costa do 

Descobrimento Porto Seguro 
Belmonte - Eunápolis - Guaratinga - 
Itabela - Itagimirim - Itapebi - Porto 

Seguro - Santa Cruz Cabrália. 
1  0  0 

08 Extremo Sul Teixeira de 
Freitas 

Alcobaça - Caravelas - Ibirapoã - 
Itamaraju - Itanhém - Jucuruçu - Lajedão 
- Medeiros Neto - Mucuri - Nova Viçosa - 

Prado - Teixeira de Freitas  Vereda. 

1  0  0 

09 Irecê Irecê 

América Dourada -Barra do Mendes -
Barro Alto -Cafarnaum -Canarana -

Central -Gentio do Ouro -Ibipeba -Ibititá -
Ipupiara -Irecê -Itaguaçu da Bahia -João 
Dourado -Jussara -Lapão -Mulungu do 
Morro -Presidente Dutra -Uibaí -São 

Gabriel -Xique-Xique. 

1  0  0 

10 Itaparica Paulo Afonso 
Abaré - Chorrochó - Glória - Macururé - 

Paulo Afonso - Rodelas. 1  0  0 

11
Litoral Norte e 
Agreste Baiano 

Alagoinhas 

Acajutiba - Alagoinhas - Aporá - Araçás - 
Aramari - Cardeal da Silva - Catu - 
Conde - Crisópolis - Entre Rios - 

Esplanada - Inhambupe - Itanagra - 
Itapicuru - Jandaíra - Olindina - 

Ouriçangas - Pedrão - Rio Real - Sátiro 
Dias. 

1  0  0 

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA 
SECRETARIA DE CULTURA DO ESTADO DA BAHIA 
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12 Litoral Sul Itabuna 

Almadina - Arataca - Aurelino Leal - 
Barro Preto - Buerarema - Camacan - 
Canavieiras - Coaraci - Floresta Azul - 

Ibicaraí - Ilhéus - Itabuna - Itacaré - Itaju 
do Colônia - Itajuípe - Itapé - Itapitanga - 
Jussari - Maraú - Mascote - Pau-Brasil - 

Santa Luzia - São José da Vitória - 
Ubaitaba - Una  Uruçuca. 

1  0  0 

13 
Médio Rio de 

Contas Jequié 

Aiquara - Apuarema - Barra do Rocha - 
Boa Nova - Dário Meira - Gongogi - 

Ibirataia - Ipiaú - Itagi - Itagibá - Itamari - 
Jequié - Jitaúna - Manoel Vitorino - Nova 

Ibiá  Ubatã. 

1  0  0 

14 
Médio Sudoeste 

da Bahia Itapetinga 

Caatiba - Firmino Alves - Ibicuí - Iguaí - 
Itambé - Itapetinga - Itarantim - Itororó - 
Macarani - Maiquinique - Nova Canaã - 

Potiraguá - Santa Cruz da Vitória. 

1  0  0 

15 

Metropolitano de 
Salvador 

Lauro de 
Freitas 

Camaçari - Lauro de Freitas - Mata de 
São João - Pojuca - São Sebastião do 

Passé - Simões Filho - 
1  0  0 

16 Salvador 
Candeias - Dias D'Ávila - Itaparica - 

Madre de Deus  Salvador - São 
Francisco do Conde - Vera Cruz. 

1  0  0 

17 Piemonte da 
Diamantina 

Jacobina 
Caém - Jacobina - Miguel Calmon - 
Mirangaba - Ourolândia - Saúde - 

Serrolândia - Umburanas - Várzea Nova. 
1  0  0 

18 
Piemonte do 
Paraguaçu Itaberaba 

Boa Vista do Tupim - Iaçu - Ibiquera - 
Itaberaba - Itatim - Lajedinho - Macajuba 

- Mundo Novo - Piritiba - Rafael 
Jambeiro - Ruy Barbosa - Santa 

Terezinha  Tapiramutá. 

1  0  0 

19 
Piemonte Norte 

do Itapicuru 
Senhor do 

Bonfim 

Andorinha - Antônio Gonçalves - 
Caldeirão Grande - Campo Formoso - 

Filadélfia - Jaguarari - Pindobaçu - Ponto 
Novo - Senhor do Bonfim. 

1  0  0 

20 Portal do Sertão 
Feira de 
Santana 

Água Fria - Amélia Rodrigues - Anguera 
- Antônio Cardoso - Conceição da Feira - 

Conceição do Jacuípe - Coração de 
Maria - Feira de Santana - Ipecaetá - 
Irará - Santa Bárbara - Santanópolis - 

Santo Estêvão - São Gonçalo dos 
Campos - Tanquinho - Teodoro Sampaio 

- Terra Nova. 

1  0  0 

21 Recôncavo Cachoeira 

Cabaceiras do Paraguaçu - Cachoeira - 
Castro Alves - Conceição do Almeida - 
Cruz das Almas - Dom Macedo Costa - 
Governador Mangabeira - Maragogipe - 

Muniz Ferreira - Muritiba - Nazaré - 
Salinas da Margarida - Santo Amaro - 

1  0  0 

Santo Antônio de Jesus - São Felipe - 
São Félix - Sapeaçu - Saubara - 

Varzedo. 

22 
Semiárido 
Nordeste II 

Ribeira do 
Pombal 

Adustina - Antas - Banzaê - Cícero 
Dantas - Cipó - Coronel João Sá - 

Euclides da Cunha - Fátima - Heliópolis - 
Jeremoabo - Nova Soure - Novo Triunfo 
- Paripiranga - Pedro Alexandre - Ribeira 
do Amparo - Ribeira do Pombal - Santa 

Brígida - Sítio do Quinto. 

1  0  0 

23 
Sertão do São 

Francisco Juazeiro 

Campo Alegre de Lourdes - Canudos - 
Casa Nova - Curaçá - Juazeiro - Pilão 

Arcado - Remanso - Sento Sé - 
Sobradinho  Uauá. 

1  0  0 

24 Sertão Produtivo Guanambi 

Brumado - Caculé - Caetité - Candiba - 
Contendas do Sincorá - Dom Basílio - 
Guanambi - Ibiassucê - Ituaçu - Iuiu - 
Lagoa Real - Livramento de Nossa 

Senhora - Malhada de Pedras - Palmas 
de Monte Alto - Pindaí - Rio do Antônio - 

Sebastião Laranjeiras - Tanhaçu - 
Tanque Novo  Urandi. 

1  0  0 

25 Sisal 
Conceição 
do Coité 

Araci - Barrocas - Biritinga - Candeal - 
Cansanção - Conceição do Coité - Ichu - 

Itiúba - Lamarão - Monte Santo - 
Nordestina - Queimadas - Quijingue - 

Retirolândia - Santaluz - São Domingos - 
1Serrinha - Teofilândia - Tucano - 

Valente. 

1  0  0 

26 Sudoeste Baiano 
Vitória da 
Conquista 

Anagé - Aracatu - Barra do Choça - Belo 
Campo - Bom Jesus da Serra - 

Caetanos - Cândido Sales - Caraíbas - 
Condeúba - Cordeiros - Encruzilhada - 

Guajeru - Jacaraci - Licínio de Almeida - 
Maetinga - Mirante - Mortugaba - Piripá - 

Planalto - Poções - Presidente Jânio 
Quadros - Ribeirão do Largo - Tremedal 

- Vitória da Conquista. 

1  0  0 

27 Vale do Jiquiriçá Mutuipe 

Amargosa - Brejões - Cravolândia - 
Elísio Medrado - Irajuba - Itaquara - 

Itiruçu - Jaguaquara - Jiquiriçá - 
Lafayette Coutinho - Laje - Lajedo do 

Tabocal - Maracás - Milagres - Mutuípe - 
Nova Itarana - Planaltino - Santa Inês - 

São Miguel das Matas  Ubaíra. 

1  0  0 

28 Velho Chico 
Bom Jesus 

da Lapa 

Barra - Bom Jesus da Lapa - Brotas de 
Macaúbas - Carinhanha - Feira da Mata 
- Ibotirama - Igaporã - Malhada - Matina 
- Morpará - Muquém do São Francisco - 

Oliveira dos Brejinhos - Paratinga - 
Riacho de Santana - Serra do Ramalho - 

Sítio do Mato. 

1  0 0  

TOTAL DE VAGAS 28*** 

(*) Reserva de vagas específicas para pessoas com deficiência em atendimento a Lei estadual nº 6.677, de 26 de setembro de 1994, a Lei estadual nº 
12.209, de 20 de abril de 2011, regulamentada pelo Decreto estadual nº 15.805, de 30 de dezembro de 2014, e ao Decreto federalnº 3.298, de 20 de 
dezembro de 1999, e alterações posteriores.  
(**) Reserva de vagas para população negra em atendimento à Lei estadual nº 13.182, de 06 de junho de 2014, e ao Decreto estadual nº 15.353, de 08 
de agosto de 2014. 
(***) Total de vagas incluindo as reservadas para candidatos com deficiência e as reservadas para candidatos negros. 
 

3. ESPECIFICAÇÕES DAS FUNÇÕES TEMPORÁRIAS DO REPRESENTANTE TERRITORIAL DE CULTURA 
 
3.1. REQUISITO: Diploma, devidamente registrado de conclusão de curso superior em HISTÓRIA; CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS; CIÊNCIAS 
HUMANAS; COMUNICAÇÃO COM HABILIDADES EM PRODUÇÃO CULTURAL; BACHARELADO INTERDISCIPLINAR EM HUMANIDADES; 
BACHARELADO INTERDISCIPLINAR EM ARTES; LICENCIATURAS OU BACHARELADOS EM TEATRO; DANÇA; MÚSICA; ARTES VISUAIS, em 
instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação  MEC. 
3.2. ATRIBUIÇÕES: Executar atividades de suporte técnico nos processos de trabalhos, programas, projetos e ações governamentais direcionadas às 
artes e à cultura do Estado da Bahia; representar a SECULT-BA nos Colegiados Territoriais, bem como, articular e dinamizar as Câmaras Temáticas de 
Cultura; mobilizar públicos e redes específicos para as ações e projetos da SECULT-BA no Território de Identidade de atuação; difundir e divulgar projetos 

e ações da SECULT-BA; participar do levantamento de informações e dados no Território de Identidade de atuação; realizar visitas, acompanhamentos e 
fiscalizações aos projetos da SECULT-BA; recepcionar e encaminhar demandas do campo cultural local à Superintendência de Desenvolvimento 
Territorial da Cultura da Secretaria de Cultura da Bahia; estimular a gestão participativa da cultura nos municípios do território; prestar assessoria aos 
dirigentes municipais de cultura para a implantação dos Sistemas, Conselhos e Planos Municipais de Cultura; promover e apoiar a articulação e o diálogo 
contínuos com representações do Estado e organizações da sociedade civil no Território; trabalhar conjuntamente com os Equipamentos Culturais da 
SECULT-BA; articular com as redes territoriais do âmbito artístico e cultural. 
3.3. A programação do trabalho dos RTC (Representante Territorial de Cultura) será definida pela Superintendência de Desenvolvimento Territorial da 
Cultura (SUDECULT) e pela Diretoria de Territorialização da Cultura (DTC), de acordo com o conjunto de ações territoriais da cultura da SECULT  BA, 
abarcando todos os municípios de atuação de cada um dos 27 territórios de identidade da Bahia, e considerando que, os RTC deverão ter nos municípios 
base dos seus territórios, de acordo com o QUADRO 1 deste edital, a sede fixa de trabalho em equipamentos culturais da SECULT - BA, quando não 
houver agendas de trabalho nos demais municípios do território. 
3.4. REMUNERAÇÃO: A remuneração é constituída pelo vencimento básico no valor de R$ 1.388,35 (um mil trezentos e trinta e oito reais e trinta e cinco 
centavos), acrescido de Gratificação de Função equivalente a R$ 1.814,99 (um mil oitocentos e quatorze reais e noventa e nove centavos), perfazendo um 
total de R$ 3.203,34 (três mil duzentos e três reais e trinta e quatro centavos), quando submetidos à carga horária de 40 (quarenta) horas semanais.  
3.5. Para todas as Funções Temporárias submetidas à jornada de trabalho de 40 (quarenta) horas semanais poderá haver na remuneração, o acréscimo 
por dia útil trabalhado, de auxílio refeição e auxílio transporte, conforme legislação vigente. 
3.6. Para todas as Funções Temporárias será oferecida, de forma facultativa, a assistência médica do Estado somente para o titular, mediante 
contribuição mensal, conforme a faixa de renda salarial. 
3.7. CARGA HORÁRIA: 40 (quarenta) horas semanais. Quando o exercício das atividades exigir o deslocamento do município em que o representante 
territorial será lotado, o servidor fará jus ao recebimento de diárias correspondentes ao período do afastamento. 
 
4. DOS REQUISITOS PARA A ADMISSÃO NA FUNÇÃO TEMPORÁRIA 
 
4.1. São requisitos e condições para a contratação nas funções temporárias: 
a) ter nacionalidade brasileira ou portuguesa e, no caso de nacionalidade portuguesa, estar amparado pelo estatuto de igualdade entre brasileiros e 
portugueses, com reconhecimento do gozo dos direitos políticos, nos termos do § 1º do artigo 12 da Constituição Federal; 
b) ter idade mínima de 18 (dezoito) anos; 
c) estar em pleno gozo e exercício dos direitos políticos; 
d) estar em dia com as obrigações eleitorais; 
e) estar em dia com os deveres do Serviço Militar para os candidatos do sexo masculino; 
f)  ter aptidão física e mental para o exercício das atribuições das funções temporárias; 
g) possuir idoneidade moral comprovada pela inexistência de antecedentes criminais, atestados por certidões negativas expedidas por órgãos policiais e 
judiciais, estaduais e federais; 
h) não ter perdido cargo eletivo, o governador e o vice-governador do Estado, e o prefeito e o vice-prefeito, por infringência ao dispositivo da Constituição 
Estadual ou da Lei Orgânica do Município, nos últimos 08 (oito) anos; 
i) não ter contra si, representação julgada procedente pela justiça eleitoral em decisão transitada em julgado, em processo de apuração de abuso de poder 
econômico ou político nos últimos 08 (oito) anos; 
j) não ter contra si, decisão condenatória transitada em julgado ou proferida por órgão judicial colegiado, desde a condenação até o transcurso do prazo de 
08 (oito) anos após o cumprimento da pena pelos crimes: 

i. contra a economia popular, a fé pública, a administração pública e o patrimônio público; 
ii. contra o patrimônio privado, o sistema financeiro, o mercado de capitais e os previstos na lei que regula a falência;  
iii. contra o meio ambiente e à saúde pública; 
iv. eleitorais, para os quais a lei comine pena privativa de liberdade; 
v. de abuso de autoridade, nos casos em que houver condenação a perda do cargo ou a inabilitação para o exercício da função pública; 
vi. de lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores; 
vii. de tráfico de entorpecentes e drogas afins, de racismo, tortura, terrorismo e hediondos; 
viii. de redução à condição análoga à de escravo; 
ix. contra a vida e a dignidade sexual; 
x. praticados por organização criminosa, quadrilha ou bando. 

l) não ter contra si, decretação da suspensão dos direitos políticos, em decisão transitada em julgado ou por órgão judicial colegiado, por ato doloso e de 
improbidade administrativa que importe lesão ao patrimônio público e enriquecimento ilícito, desde a condenação ou o trânsito em julgado até o transcurso 
do prazo de 08 (oito) anos após o cumprimento da pena; 
m) não ter sido excluído do exercício da profissão, por decisão sancionatória do órgão profissional competente, em decorrência de infração ético-
profissional, pelo prazo de 08 (oito) anos, salvo se o ato houver sido anulado ou suspenso pelo Poder Judiciário; 
n) não ter sido demitido do serviço público em decorrência de processo administrativo ou judicial, pelo prazo de 08 (oito) anos, contados da decisão, salvo 
se o ato houver sido suspenso ou anulado pelo Poder Judiciário; 
o) no caso de Magistrado e de membro do Ministério Público que não tenha sido aposentado compulsoriamente por decisão sancionatória, que não tenha 
perdido o cargo por sentença, ou que não tenha pedido exoneração, ou aposentadoria voluntária na pendência de processo administrativo disciplinar, pelo 
prazo de 08 (oito)anos; 
p) apresentar os documentos comprobatórios da escolaridade e pré-requisitos constantes no Capítulo 3 deste Edital; 
q) possuir e comprovar documentalmente ter residência fixa em município de atuação do território, definido no QUADRO 1, Item 2.1 deste Edital, para o 
cargo que deseja concorrer; 
r) não ter firmado contrato REDA anterior com o Poder Executivo do Estado por período igual ou superior a 72 (setenta e dois) meses, salvo as exceções 
previstas no art. 82 do Decreto estadual nº 15.805, de 30 de dezembro de 2014; 
4.2. A não apresentação dos documentos comprobatórios dos requisitos exigidos para a admissão da função temporária/território de Cultura/municípios de 
atuação do RTC (Representantes Territoriais de Cultura) importará na perda do direito de contratação do candidato. 
 
5. DAS INSCRIÇÕES 
 
5.1. A inscrição do candidato implicará o conhecimento e a tácita aceitação das normas e condições estabelecidas neste Edital, em relação às quais não 
poderá alegar desconhecimento. 
5.2. Fica assegurada aos/às candidatos/as travestis e transexuais, a inscrição e identificação neste Processo Seletivo Simplificado pelo nome social, além 
do nome civil, de acordo com o art. 69 do Decreto estadual nº 15.805, de 30 de dezembro de 2014. 
5.2.1. Será considerado, em todas as publicações, o nome civil dos/as candidatos/as travestis e transexuais. 
5.3. Antes de realizar a inscrição, o candidato deverá certificar-se que preenche todos os requisitos exigidos para a participação no Processo Seletivo 
Simplificado estabelecido neste Edital. Será cancelada a inscrição se for verificado, a qualquer tempo, o não atendimento a todos os requisitos fixados 
neste Edital. 
5.4. É de inteira responsabilidade do candidato inscrito o acompanhamento da divulgação das informações referentes a este Processo Seletivo 
Simplificado. 
5.5. O candidato, ao efetuar a inscrição, não poderá utilizar abreviaturas quanto ao nome, idade e endereço. 
5.6. Para inscrever-se via Internet, o candidato deverá acessar no site selecao.ba.gov.br durante o período das inscrições de 07/03/2022 a 18/03/2022, por 
meio dos links referentes a este Processo Seletivo Simplificado, efetuar sua inscrição, conforme o cronograma do ANEXO I deste edital, e os 
procedimentos estabelecidos abaixo: 
5.6.1. Ler e aceitar o Requerimento da Inscrição, preencher o Formulário de Inscrição e transmitir os dados pela Internet. 
5.6.2. Ao inscrever-se, o candidato deverá optar no Formulário de Inscrição, ao código de inscrição correspondente à função temporária/território de 
Cultura/município de atuação do RTC (Representantes Territoriais de Cultura), para a qual pretende concorrer. 
5.6.3. A inscrição somente será confirmada se o candidato preencher de forma completa e correta e assinalar todos os campos eletrônicos. Somente 
serão processadas as inscrições preenchidas eletronicamente e de forma correta, o candidato somente terá a sua inscrição efetivada se forem realizados 
todos os procedimentos previstos no item 5.8 e respectivos sub-itens deste Capítulo. 
5.6.4. É dever do candidato manter sob sua guarda o Aviso Eletrônico gerado ao término da sua inscrição. 
5.7. O candidato inscrito não deverá enviar qualquer documento de identificação, sendo de sua exclusiva responsabilidade, a informação dos dados 
cadastrais no ato da inscrição, sob as penas da lei. 
5.8. A Secretaria de Cultura do Estado da Bahia não se responsabilizará por solicitações de inscrição não recebidas por motivo de ordem técnica dos 
computadores, falhas de comunicação, congestionamento das linhas de comunicação, falta de energia elétrica, bem como outros fatores que 
impossibilitem a transferência de dados.  
5.9. As inscrições poderão ser prorrogadas por necessidade de ordem técnica e/ou operacional. 
5.10. A prorrogação das inscrições de que trata o item anterior poderá ser feita sem prévio aviso, bastando, para todos os efeitos legais, a comunicação de 
prorrogação feita no site da Secretaria de Cultura. 
5.11. O candidato inscrito por terceiro assume total responsabilidade pelas informações prestadas por seu representante, arcando com as consequências 
de eventuais erros no procedimento do Formulário de Inscrição disponível por via eletrônica. 
5.12. Ao inscrever-se para a função temporária de Representante Territorial da Cultura, o candidato deverá indicar o código da opção da função 
temporária/território de Cultura/ Município de atuação do RTC (Representantes Territoriais de Cultura), conforme tabelas constantes no item 2.1 do 
Capítulo 2 deste Edital e da barra de opções do Formulário de Inscrição. 
5.13. O candidato deverá efetuar uma única inscrição no Processo Seletivo Simplificado de que trata este Edital. 
5.14. O candidato que efetivar mais de uma inscrição no Processo Seletivo Simplificado, terá a(s) primeira(s) cancelada(s), sendo considerada validada a 
última inscrição. Não sendo possível identificar a última inscrição efetivada, todas serão canceladas. 
5.14.1. A comprovação da data e horário da inscrição dar-se-á mediante aferição da data e horário dos dados gerados e gravados quando da conclusão 
da inscrição feita pelo candidato 
5.15. Efetivada a inscrição, não serão aceitos pedidos para alteração de opção de função temporária/território de Cultura/ Municípios de atuação do RTC 
(Representantes Territoriais de Cultura) 
5.16. Declaração falsa ou inexata dos dados constantes no Formulário de Inscrição determinará o cancelamento da inscrição e a anulação de todos os 
atos dela decorrentes, em qualquer época, sem prejuízo das sanções penais cabíveis. 
5.17. Não haverá, sob qualquer pretexto, inscrição provisória, condicional ou extemporânea. 
5.18. O candidato que exerceu efetivamente a função de jurado no período entre a data de publicação da Lei federal nº 11.689, de 09 de junho de 2008, e 
a data de publicação deste Edital, deverá prestar esta informação no ato da inscrição para utilização como um dos critérios de desempate, conforme item 
9.3, a  
 
6. DAS VAGAS RESERVADAS AOS CANDIDATOS NEGROS 
 
6.1. Às pessoas negras que pretendam fazer uso da prerrogativa que lhes é facultada no artigo 49 da Lei estadual nº 13.182 de 06 de junho de 2014, é 
assegurado o direito da inscrição no presente Processo Seletivo Simplificado nessa condição. 
6.1.1. Os candidatos negros com deficiência poderão se inscrever concomitantemente para as vagas reservadas às pessoas negras nos termos da Lei 
estadual nº 13.182 de 06 de junho de 2014, e para as vagas reservadas à pessoa com deficiência, nos termos do art. 8º, §2º, da Lei estadual nº 6.677 de 
26 de setembro de 1994. 
6.2. Do total de vagas que vierem a ser oferecidas durante o prazo de validade deste Processo Seletivo Simplificado, 30% (trinta por cento) serão 
reservadas aos candidatos negros, por função temporária /território de Cultura/ Municípios de atuação do RTC (Representantes Territoriais de Cultura), 
em cumprimento ao disposto no artigo 49 da Lei estadual nº 13.182 de 06 de junho de 2014, bem como às disposições do Decreto estadual nº 15.353 de 
08 de agosto de2014. 
 
6.2.1. Caso a aplicação do percentual de que trata o item anterior resulte em número fracionado, este deverá ser elevado até o primeiro número inteiro 
subsequente, em caso de fração superior a 0,5 (cinco décimos), ou diminuído para o primeiro número inteiro antecedente, em caso de fração igual ou 
inferior a 0,5 (cinco décimos). 
6.3. Poderão concorrer às vagas reservadas a candidatos negros aqueles que se autodeclararem pretos ou pardos no ato da inscrição do Processo 
Seletivo Simplificado, conforme o quesito cor ou raça utilizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística  IBGE, sendo vedada qualquer 
solicitação por parte do candidato após a conclusão da inscrição. 
6.3.1. No ato da inscrição, o candidato deverá declarar, em campo específico, ser negro (preto/pardo) e indicar se deseja concorrer às vagas reservadas. 
6.3.2. A autodeclaração é facultativa. Caso o candidato não opte pela reserva de vagas, concorrerá apenas às vagas destinadas à ampla concorrência. 
6.3.3. Na hipótese de constatação de declaração falsa, o candidato será excluído do Processo Seletivo Simplificado e, se houver sido contratado, ficará 
sujeito à anulação da sua admissão a função temporária, após procedimento administrativo em que lhe sejam assegurados o contraditório e a ampla 
defesa, sem prejuízo de outras sanções cabíveis. 
6.4. Presumir-se-ão verdadeiras as informações prestadas pelo candidato no ato da inscrição, sem prejuízo da apuração das responsabilidades 
administrativa, civil e penal. 
6.5. O candidato negro que não realizar a inscrição conforme instruções constantes deste Capítulo, não poderá impetrar recurso administrativo em favor 
de sua condição. 
6.6. O candidato que optar por concorrer às vagas destinadas aos negros, ainda que aprovado dentro do número de vagas oferecidas à ampla 
concorrência, deverá participar de procedimento de heteroidentificação, que ocorrerá após divulgação do resultado parcial e antes da homologação do 
resultado final do concurso em data, hora e local que será informado ao candidato por meio de comunicado e da publicação da relação dos convocados no 
endereço eletrônico da Secretaria de Cultura (www.cultura.ba.gov.br). 
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endereço eletrônico da Secretaria de Cultura (www.cultura.ba.gov.br). 
6.7. O candidato negro, se classificado na forma deste Edital, além de figurar na lista de ampla concorrência, terá seu nome constante da lista específica 
de candidatos negros, por função temporária/território de Cultura/ Municípios de atuação do RTC (Representantes Territoriais de Cultura) 
6.8. As vagas definidas no item 7.2 deste Capítulo que ao forem providas por falta de candidatos negros ou por reprovação no Processo Seletivo 
Simplificado, esgotada a lista específica, serão preenchidas pelos demais candidatos com estrita observância à ordem classificatória. 
6.9. Em caso de desistência de candidato negro aprovado em vaga reservada, a vaga será preenchida pelo candidato negro posteriormente classificado. 
6.10. A não observância, pelo candidato, de qualquer das disposições deste Capítulo, implicará a perda do direito a ser contratado para as vagas 
reservadas aos candidatos negros. 
6.11. O candidato negro concorrerá concomitantemente às vagas a ele reservadas e às vagas destinadas à ampla concorrência, de acordo com a sua 
ordem de classificação no Processo Seletivo Simplificado. 
6.11.1. O candidato negro aprovado dentro do número de vagas oferecido à ampla concorrência não será computado para efeito de preenchimento das 
vagas reservadas a candidatos negros. 
6.12. A contratação dos candidatos aprovados respeitará os critérios de alternância e de proporcionalidade, que consideram a relação entre o número total 
de vagas e o número de vagas reservadas a candidatos com deficiência e a candidatos negros. 
6.13. O candidato inscrito como negro participará do Processo Seletivo Simplificado em igualdade de condições com os demais candidatos, à avaliação e 
aos critérios de aprovação e à nota exigida para todos os demais candidatos. 
6.14. A comissão de heteroidentificação utilizará, exclusivamente, o critério fenotípico para aferição da condição declarada pelo candidato no concurso 
público. 
6.15. Não serão considerados, para os fins do caput, quaisquer registros ou documentos pretéritos, eventualmente apresentados, inclusive imagens e 
certidões referentes à confirmação em procedimentos de heteroidentificação realizados em concursos públicos federais, estaduais, distritais e municipais. 
6.16. O procedimento de heteroidentificação será filmado para efeito de registro e avaliação. 
6.17. O candidato que se recusar a ser filmado ou que não prestar os esclarecimentos solicitados pela comissão será eliminado da etapa de 
heteroidentificação da condição de candidato negro e, consequentemente, do concurso público. 
6.18. O candidato apresentar-se-á para o procedimento de heteroidentificação às suas expensas. 
6.19. A Comissão Específica, constante do subitem 6.5, será composta por 4 (quatro) membros e seus suplentes, que serão distribuídos por gênero, cor e 
naturalidade, a serem nomeados, exclusivamente, para avaliação dos candidatos concorrentes às vagas reservadas aos negros que forem aprovados e 
classificados neste concurso. 
6.20. Em caso de impedimento ou suspeição, nos termos dos artigos 18 a 21 da Lei nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999, o membro da comissão de 
heteroidentificação será substituído por suplente. 
6.21. O candidato que aprovado às vagas destinadas aos negros, quando do comparecimento para o procedimento de heteroidentificação, deverá assinar 
formulário padrão, em que se declare pessoa preta ou parda (autodeclaração). 
6.22. A comissão de heteroidentificação deliberará pela maioria dos seus membros, sob forma de parecer motivado. 
6.23. O candidato será considerado não enquadrado na condição de negro se:  
a) não comparecer ao procedimento constante do item 6.18;  
b) não assinar o documento informado no item 6.21;  
c) a Comissão, em sua maioria, considerar o não atendimento do quesito cor ou raça por parte do candidato. 
6.23. As deliberações da comissão de heteroidentificação terão validade apenas para o concurso público para o qual foi designada, não servindo para 
outras finalidades.  
6.24. É vedado à comissão de heteroidentificação deliberar na presença dos candidatos. 
6.25. O teor do parecer motivado será de acesso restrito, nos termos do art. 31 da Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011.  
6.26. O resultado provisório do procedimento de heteroidentificação será publicado no endereço eletrônico (http://www.cultura.ba.gov.br/), do qual 
constarão os dados de identificação do candidato, a conclusão do parecer da comissão de heteroidentificação a respeito da confirmação da 
autodeclaração, e as condições para exercício do direito de recurso pelos interessados.  
6.27. Das decisões da comissão de heteroidentificação caberá recurso dirigido à comissão recursal, que será composta por três (03) integrantes distintos 
dos membros da comissão de heteroidentificação.  
6.28. Em suas decisões, a comissão recursal deverá considerar a filmagem do procedimento para fins de heteroidentificação, o parecer emitido pela 
comissão e o conteúdo do recurso elaborado pelo candidato. 
6.29. Das decisões da comissão recursal não caberá recurso.  
6.30. O resultado definitivo do procedimento de heteroidentificação será publicado no endereço eletrônico (http://www.cultura.ba.gov.br/), do qual 
constarão os dados de identificação do candidato e a conclusão final a respeito da confirmação da autodeclaração.  
6.31. O candidato que se autodeclarar preto ou pardo, se aprovado, além de figurar na classificação geral, será classificado em relação à parte, 
disputando o total de vagas reservadas aos negros.  
6.32. O candidato aprovado e não enquadrado na condição de negro com base nos sub-itens do ponto 6.23, será eliminado do concurso público, ainda 
que tenha obtido nota suficiente para aprovação na ampla concorrência e independentemente de alegação de boa-fé. 
 
7. DAS VAGAS RESERVADAS ÀS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA 
 
7.1. Às pessoas com deficiência é assegurado o percentual de 5% (cinco por cento) das vagas existentes ou das que vierem a surgir no prazo de validade 
do Processo Seletivo Simplificado, por função temporária/território de Cultura/ Município Sede do RTC (Representantes Territoriais de Cultura), desde que 
as funções temporárias pretendidas sejam compatíveis com a deficiência que possuem,conforme estabelece o artigo 37, inciso VIII, da Constituição 
Federal; Lei estadual nº 6.677, de 26 de setembro de 1994; Lei estadual nº 12.209 de 20 de abril de 2011; regulamentada pelo Decreto estadual n 15.805, 
de 30 de dezembro de 2014, Lei federal nº 7.853 de 24 de outubro de 1989, regulamentada pelo Decreto federal nº 3.298 de 20 de dezembro de 1999, 
alterado pelo Decreto federal nº 5.296 de 02 de dezembro de 2004. 
7.2. Caso a aplicação do percentual de que trata o item 7.1 resulte em número fracionado, este deverá ser elevado até o primeiro número inteiro 
subsequente, desde que a fração obtida deste cálculo seja superior a 0,5 (cinco décimos), conforme previsto no Decreto estadual nº 15.805, de 30 de 
dezembro de 2014. 
7.3. Considera-se pessoa com deficiência aquela que se enquadrar na definição do artigo 1º da Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência 
da Organização das Nações Unidas (Decreto legislativo nº 186/2008 e Decreto federal nº 6.949, 25 de agosto de 2009) combinado com os artigos 3º e 4º, 
do Decreto federal nº 3.298, de 20 de dezembro de 1999, da Súmula 377 do Superior Tribunal de Justiça  STJ, do Decreto federal nº 8.368, 02 de 
dezembro de 2014, da Lei federal nº 13.146, 06 de julho de 2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência). 
7.4. Não obsta a inscrição ou o exercício das atribuições pertinentes as funções temporárias a utilização de material tecnológico ou habitual. 
7.5. Às pessoas com deficiência, que pretendam fazer uso das prerrogativas que lhes são facultadas pela legislação, é assegurado o direito de inscrição 
para a reserva de vagas em Processo Seletivo Simplificado, devendo ser observada a compatibilidade das atribuições com a deficiência de que são 
portadoras. 
7.6. O candidato que, no ato do preenchimento do Formulário de Inscrição, não indicar sua condição de pessoa com deficiência e não cumprir o 
determinado neste Edital terá a sua inscrição processada como candidato de ampla concorrência e não poderá alegar posteriormente essa condição para 
reivindicar a prerrogativa legal. 
7.7. As pessoas com deficiência, resguardadas as condições especiais previstas no Decreto federal nº 3.298, de 20 de dezembro de 1999, particularmente 
em seu artigo 40, participarão do Processo Seletivo Simplificado de que trata este Edital em igualdade de condições com os demais candidatos no que se 
refere à avaliação e aos critérios de aprovação e à nota mínima exigida para aprovação. 
7.8. O candidato deverá declarar, quando da inscrição, ser pessoa com deficiência, especificando-a no Formulário de Inscrição, e que deseja concorrer às 
vagas reservadas. Para tanto, deverá encaminhar, de segunda-feira à sexta-feira, das 8h30min às 17h30min, no período de 04/04/2022 até 08/04/2022, a 
documentação relacionada abaixo, que deverá ser encaminhada presencialmente ou via SEDEX, para o Protocolo da SECULT/BA, no 
endereço: Secretaria de Cultura do Estado da Bahia, Palácio Rio Branco, Praça Thomé de Souza, s/n  Centro, CEP 40.020-010 - Salvador  Bahia 
(Horário de funcionamento: 8h30min às 17h30min) 
 
8. DA AVALIAÇÃO 
 
8.1. O Processo Seletivo Simplificado será constituído de uma única etapa, Avaliação Curricular, de caráter eliminatório e classificatório. 
8.2. A Avaliação Curricular será realizada pela Comissão Examinadora, conforme o item 1.1 do capítulo 1 deste Edital, através da análise das informações 
prestadas por meio da Ficha de Inscrição preenchida através do site selecao.ba.gov.br, dos documentos apresentados conforme Edital publicado no Diário 
Oficial do Estado da Bahia por meio de link disponibilizado no site da Secretaria de Cultura do Estado da Bahia (http://www.cultura.ba.gov.br/). 
8.3. A Avaliação Curricular visa aferir o perfil do candidato a partir do nível de escolaridade; conhecimentos específicos e experiência profissional; Cursos 
de Qualificação, Atualização, Capacitação ou Aperfeiçoamento, Pós-Graduação, Mestrado e Doutorado, a partir da análise dos comprovantes submetidos 
para a Comissão do Processo Seletivo Simplificado. 
8.4. Obrigatoriamente, a experiência relacionada às atribuições da função temporária/território de Cultura/ Municípios de atuação do RTC (Representantes 
Territoriais de Cultura) deverá ser considerada nos últimos 10 (dez) anos contados da publicação deste Edital. 
8.5. Serão considerados como comprovantes válidos na Avaliação Curricular para aperfeiçoamento relacionado à função temporária/território de Cultura/ 
Municípios de atuação do RTC (Representantes Territoriais de Cultura), os títulos de cursos de qualificação, atualização, capacitação ou aperfeiçoamento; 
pós-graduação, mestrado ou doutorado, seguindo os critérios do item 8.6. 
8.6. CRITÉRIOS DA AVALIAÇÃO CURRICULAR - REPRESENTANTES TERRITORIAIS DE CULTURA (RTC) 

Critério I FORMAÇÃO* PONTUAÇÃO COMPROVAÇÃO 

Item 1 Graduação nas áreas especificadas no item 3.1 desse edital 1,0 

Certificado, Declaração ou 
Certidão oficial da Instituição de 
Ensino Superior - IES, reconhecida 
pelo MEC onde concluiu a 
formação. Sendo permitido 
apresentar somente 01 (um) 
comprovante por Item 

Item 2 
Especialização em Área da Cultura e/ou afins, correlacionadas às 
atribuições da função 0,5 

Item 3 Mestrado em Área da Cultura e/ou afins, correlacionadas às atribuições 
da função 

0,5 

Item 4 
Doutorado na Área da Cultura e/ou afins, correlacionadas às 
atribuições da função 0,5 

*Os itens deste critério são cumulativos, sendo a pontuação máxima 2,5 (2 pontos e meio). 
 
 

Critério II 
PARTICIPAÇÕES EM ORGANIZAÇÃO E ATIVIDADES CULTURAIS 

NACIONAIS E INTERNACIONAIS** PONTUAÇÃO COMPROVAÇÃO 

Item 1 
Participação em atividades que promovam a organização social na 
área da Cultura: Conferências, Seminários, Fóruns, Eleições de 
Conselhos.   

1,0 
Documento oficial da Instituição 
responsável pela 
atividade(declaração em papel 

Item 7 
Direção, presidência ou gestão de Organizações Sociais que 
promovam a Cultura da Bahia. 

1,0 

**Os itens deste critério são cumulativos, sendo a pontuação máxima 5,5 (cinco pontos e meio). 
 
 

Critério III 
ATUAÇÃO EM ATIVIDADES NO ÂMBITO TERRITORIAL*** 

PONTUAÇÃO COMPROVAÇÃO 

Item 1 
Participação em representações de segmentos da sociedade civil no 
território de identidade. 

1,0 
Documento oficial da Instituição 
responsável pela atividade 
(Certificado, Declaração, Certidão) 
contendo endereço e CNPJ, 
assinado pelo responsável legal 
da instituição no ato da emissão, 
observado o conceito de política 
territorial de acordo com a Lei Nº 
13.214 de 29 de dezembro de 
2014, que valida o documento. 
Sendo permitido apresentar 
somente 01 (um) documento por 
Item. 

Item 2 
Participação ou desenvolvimento de atividades que articulem a 
integração das políticas públicas culturais no âmbito territorial e do 
estado. 

1,0 

***Os itens deste critério são cumulativos, sendo a pontuação máxima 2,0 (dois pontos). 
 
8.6.1. A pontuação máxima obtida na Avaliação Curricular será de 10,00 (dez) pontos e considerar-se-ão habilitados os candidatos com pontuação igual 
ou superior a 5,00 (cinco) pontos, desde que atendidas às exigências dos Capítulos 2, 3, 4, 5 e 8.6.1 deste Edital. 
8.6.2. Os candidatos que obtiverem pontuação inferior a 5,00 (cinco) pontos na Avaliação Curricular serão excluídos do Processo Seletivo Simplificado. 
8.7. A Comissão divulgará através do site da Secretaria de Cultura do Estado da Bahia (http://www.cultura.ba.gov.br/), lista provisória dos candidatos 
habilitados na Avaliação Curricular por ordem de classificação, por função temporária/território de Cultura/ Municípios de atuação do RTC (Representantes 
Territoriais de Cultura), de acordo com a pontuação obtida no Formulário de Inscrição, conforme Cronograma Provisório constante Anexo I deste Edital. 
8.7.1. Os candidatos que obtiverem pontuação igual ou superior a 5,00 (cinco) pontos, estarão habilitados na Avaliação Curricular e classificados 
provisoriamente neste Edital e serão convocados para apresentar os documentos comprobatórios dos dados informados no Formulário de Inscrição,  
com vistas a validar a classificação, ficando os demais candidatos reprovados e eliminados do Processo Seletivo Simplificado para todos os efeitos.  
8.7.2. Os candidatos habilitados na Avaliação Curricular e classificados provisoriamente em até 10 (dez) vezes o número de vagas previstas neste Edital, 
incluindo os empatados na última posição para ampla concorrência, serão convocados para apresentar os documentos comprobatórios dos dados 
informados no Formulário de Inscrição, com vistas a validar a classificação, ficando os demais candidatos reprovados e eliminados do Processo Seletivo 
Simplificado para todos os efeitos.  
8.7.3. Dentre os candidatos que concorrerem às vagas reservadas a candidatos negros, serão convocados para apresentar documentos os candidatos 
habilitados e melhores classificados, considerando o limite de 10 (dez) vezes o número de vagas reservadas, conforme distribuição no quadro abaixo, 
incluindo os empatados na última posição, ficando os demais candidatos reprovados e eliminados do Processo Seletivo Simplificado para todos os efeitos. 
8.7.4. Dentre os candidatos que concorrerem às vagas reservadas a candidatos com deficiência, serão convocados para apresentar documentos os 
candidatos habilitados e melhores classificados, considerando o limite de 10 (dez) vezes o número de vagas reservadas, conforme distribuição no quadro 
abaixo, incluindo os empatados na última posição, ficando os demais candidatos reprovados e eliminados do Processo Seletivo Simplificado para todos os 
efeitos. 
 

CÓDIGO DE 
INSCRIÇÃO 

TERRITÓRIO DE 
CULTURA 

MUNICÍPIOS DE ATUAÇÃO DO RTC 
VAGAS 
AMPLA 

VAGAS 
DEFICIENTES* 

VAGAS 
NEGROS** 

01 Bacia do Jacuípe 

Baixa Grande - Capela do Alto Alegre - Capim 
Grosso - Gavião - Ipirá - Mairi - Nova Fátima - Pé de 
Serra - Pintadas - Quixabeira - Riachão do Jacuípe - 
São José do Jacuípe - Serra Preta - Várzea da Roça 

10 10  10 

Item 2 
Ter curso de informática básica e em programas de edição de texto, de 
edição de planilhas e criação de gráficos  

0,5 
timbrado, contendo endereço e 
CNPJ da Instituição em que atuou, 
assinado pelo responsável legal 
da instituição no ato da emissão 
da declaração),Carteira de 
Trabalho e Previdência Social, 
Contrato de Trabalho, Certidão de 
Tempo de Serviço). 

Item 3 

Realização de atividades que promovam a organização social na área 
da Cultura: Conferências, Seminários, espaços de participação e 
controle social, e experiência em produção de atividades e eventos 
culturais. 

1,0 

Item 4 
Experiência em espaços de participação e controle social: integrante de 
fóruns, comitês, câmaras técnicas da área da Cultura nos últimos 10 
(dez) anos, contados da publicação deste Edital.  

1.0 

Item 5 Atuação como Gestor Cultural. 0,5 

Item 6 Atuação como Coordenador de Projetos Culturais. 0,5 

- Várzea do Poço. 

02 
Bacia do 

Paramirim 
Boquira  Botupora Caturama - Erico Cardoso - 

Ibipitanga  Macaúbas  Paramirim - Rio Do Pires. 10 10  10 

03 Bacia do Rio 
Corrente 

Brejolandia  Canapolis  Cocos  Coribe  
Correntina  Jaborandi - Santa Maria Da Vitoria  
Santana - Sao Felix Do Coribe  Serra Dourada - 

Tabocas Do Brejo Velho. 

10  10 10 

04 Bacia do Rio 
Grande 

Angical  Baianopolis  Barreiras  Buritirama  
Catolandia - Cotegipe  Cristopolis - Formosa Do Rio 

Preto - Luís Eduardo Magalhaes  Mansidão - 
Riachão Das Neves - Santa Rita De Cassia - São 

Desiderio - Wanderley. 

10  10 10 

05 Baixo Sul 

Aratuípe - Cairu - Camamu - Gandu - Ibirapitanga - 
Igrapiúna - Ituberá - Jaguaripe - Nilo Peçanha - Piraí 
do Norte - Presidente Tancredo Neves - Taperoá - 

Teolândia - Valença - Wenceslau Guimarães. 

10  10 10 

06 Chapada 
Diamantina 

Abaíra - Andaraí - Barra da Estiva - Boninal - Bonito - 
Ibicoara - Ibitiara - Iramaia - Iraquara - Itaetê - 

Jussiape - Lençóis - Marcionílio Souza - Morro do 
Chapéu - Mucugê - Nova Redenção - Novo 

Horizonte - Palmeiras - Piatã - Rio de Contas - 
Seabra - Souto Soares - Utinga  Wagner. 

10 10 10 

07 
Costa do 

Descobrimento 

Belmonte - Eunápolis - Guaratinga - Itabela - 
Itagimirim - Itapebi - Porto Seguro - Santa Cruz 

Cabrália. 
10  10 10 

08 Extremo Sul 
Alcobaça - Caravelas - Ibirapoã - Itamaraju - Itanhém 
- Jucuruçu - Lajedão - Medeiros Neto - Mucuri - Nova 

Viçosa - Prado - Teixeira de Freitas  Vereda. 
10  10 10 

09 Irecê 

América Dourada -Barra do Mendes -Barro Alto -
Cafarnaum -Canarana -Central -Gentio do Ouro -

Ibipeba -Ibititá -Ipupiara -Irecê -Itaguaçu da Bahia -
João Dourado -Jussara -Lapão -Mulungu do Morro -
Presidente Dutra -Uibaí -São Gabriel -Xique-Xique. 

10 10   10 

10 Itaparica 
Abaré - Chorrochó - Glória - Macururé - Paulo 

Afonso  Rodelas. 10  10 10 

11 
Litoral Norte e 
Agreste Baiano 

Acajutiba - Alagoinhas - Aporá - Araçás - Aramari - 
Cardeal da Silva - Catu - Conde - Crisópolis - Entre 

Rios - Esplanada - Inhambupe - Itanagra - Itapicuru - 
Jandaíra - Olindina - Ouriçangas - Pedrão - Rio Real 

- Sátiro Dias. 

10 10  10 

12 Litoral Sul 

Almadina - Arataca - Aurelino Leal - Barro Preto - 
Buerarema - Camacan - Canavieiras - Coaraci - 

Floresta Azul - Ibicaraí - Ilhéus - Itabuna - Itacaré - 
Itaju do Colônia - Itajuípe - Itapé - Itapitanga - Jussari 

- Maraú - Mascote - Pau-Brasil - Santa Luzia - São 
José da Vitória - Ubaitaba - Una  Uruçuca. 

10  10  10 

13 
Médio Rio de 

Contas 

Aiquara - Apuarema - Barra do Rocha - Boa Nova - 
Dário Meira - Gongogi - Ibirataia - Ipiaú - Itagi - 

Itagibá - Itamari - Jequié - Jitaúna - Manoel Vitorino - 
Nova Ibiá  Ubatã. 

10  10  10 

14 
Médio Sudoeste da 

Bahia 

Caatiba - Firmino Alves - Ibicuí - Iguaí - Itambé - 
Itapetinga - Itarantim - Itororó - Macarani - 

Maiquinique - Nova Canaã - Potiraguá - Santa Cruz 
da Vitória. 

10  10 10 
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EXECUTIVO 
SALVADOR, QUINTA-FEIRA,  DE FEVEREIRO DE  - ANO CVI - No .

República Federativa do Brasil - Estado da Bahia

DIÁRIO OFICIAL

Identificação do Candidato: 

1) Processo Seletivo Simplificado: SECRETARIA DE CULTURA DO ESTADO DA BAHIA 

2) Função temporária/território de Cultura/ Municípios de atuação do RTC (Representantes Territoriais de Cultura):  

3) Nome do Candidato:  

4) Número do Documento de Identidade:  

5) Número de inscrição:  

Tapiramutá. 

19 Piemonte Norte do 
Itapicuru 

Andorinha - Antônio Gonçalves - Caldeirão Grande - 
Campo Formoso - Filadélfia - Jaguarari - Pindobaçu - 

Ponto Novo - Senhor do Bonfim. 
10  10  10 

20 Portal do Sertão 

Água Fria - Amélia Rodrigues - Anguera - Antônio 
Cardoso - Conceição da Feira - Conceição do 

Jacuípe - Coração de Maria - Feira de Santana - 
Ipecaetá - Irará - Santa Bárbara - Santanópolis - 

Santo Estêvão - São Gonçalo dos Campos - 
Tanquinho - Teodoro Sampaio - Terra Nova. 

10  10  10 

21 Recôncavo 

Cabaceiras do Paraguaçu - Cachoeira - Castro Alves 
- Conceição do Almeida - Cruz das Almas - Dom 

Macedo Costa - Governador Mangabeira - 
Maragogipe - Muniz Ferreira - Muritiba - Nazaré - 

Salinas da Margarida - Santo Amaro - Santo Antônio 
de Jesus - São Felipe - São Félix - Sapeaçu - 

Saubara  Varzedo. 

10         10 10 

22 
Semiárido 
Nordeste II 

Adustina - Antas - Banzaê - Cícero Dantas - Cipó - 
Coronel João Sá - Euclides da Cunha - Fátima - 

Heliópolis - Jeremoabo - Nova Soure - Novo Triunfo - 
Paripiranga - Pedro Alexandre - Ribeira do Amparo - 
Ribeira do Pombal - Santa Brígida - Sítio do Quinto. 

10  10 10 

23 Sertão do São 
Francisco 

Campo Alegre de Lourdes - Canudos - Casa Nova - 
Curaçá - Juazeiro - Pilão Arcado - Remanso - Sento 

Sé - Sobradinho  Uauá. 
10 10 10 

24 Sertão Produtivo 

Brumado - Caculé - Caetité - Candiba - Contendas 
do Sincorá - Dom Basílio - Guanambi - Ibiassucê - 
Ituaçu - Iuiu - Lagoa Real - Livramento de Nossa 
Senhora - Malhada de Pedras - Palmas de Monte 

Alto - Pindaí - Rio do Antônio - Sebastião Laranjeiras 
- Tanhaçu - Tanque Novo  Urandi. 

10 10  10 

25 Sisal 

Araci - Barrocas - Biritinga - Candeal - Cansanção - 
Conceição do Coité - Ichu - Itiúba - Lamarão - Monte 

Santo - Nordestina - Queimadas - Quijingue - 
Retirolândia - Santaluz - São Domingos - 1Serrinha - 

Teofilândia - Tucano  Valente. 

10  10 10 

26 Sudoeste Baiano 

Anagé - Aracatu - Barra do Choça - Belo Campo - 
Bom Jesus da Serra - Caetanos - Cândido Sales - 
Caraíbas - Condeúba - Cordeiros - Encruzilhada - 

Guajeru - Jacaraci - Licínio de Almeida - Maetinga - 
Mirante - Mortugaba - Piripá - Planalto - Poções - 
Presidente Jânio Quadros - Ribeirão do Largo - 

Tremedal - Vitória da Conquista. 

10  10  10 

27 Vale do Jiquiriçá 

Amargosa - Brejões - Cravolândia - Elísio Medrado - 
Irajuba - Itaquara - Itiruçu - Jaguaquara - Jiquiriçá - 

Lafayette Coutinho - Laje - Lajedo do Tabocal - 
Maracás - Milagres - Mutuípe - Nova Itarana - 

Planaltino - Santa Inês - São Miguel das Matas  
Ubaíra. 

10 10  10 

28 Velho Chico 

Barra - Bom Jesus da Lapa - Brotas de Macaúbas - 
Carinhanha - Feira da Mata - Ibotirama - Igaporã - 

Malhada - Matina - Morpará - Muquém do São 
Francisco - Oliveira dos Brejinhos - Paratinga - 

Riacho de Santana - Serra do Ramalho - Sítio do 
Mato. 

10  10 10 

 
8.7.5. Para a função temporária/território de Cultura/Municípios de atuação do RTC (Representantes Territoriais de Cultura), que não há vagas reservadas 
aos candidatos negros ou com deficiência, serão convocados para avaliação curricular os 10 primeiros candidatos habilitados, e os empatados na 
colocação, se for o caso, por função temporária//território de Cultura/Municípios de atuação do RTC (Representantes Territoriais de Cultura), considerando 
a classificação das listas de candidatos negros ou com deficiência. Os candidatos que não atingirem o limite estabelecido nos itens 8.6.1, 8.6.2 e 8.7.1 e 
8.7.2 deste Capítulo, serão reprovados e eliminados do Processo Seletivo Simplificado. 
8.8. A cópia dos documentos deverá ser enviada exclusivamente em via SEDEX ou presencialmente no Protocolo da SECULT/BA (Palácio Rio Branco, 
Praça Thomé de Souza, s/n  Centro, CEP 40.020-010 - Salvador  Bahia), de segunda-feira à sexta-feira, das 8h30min às 17h30min, no período de 
04/04/2022 até 08/04/2022, com a referência: Avaliação Curricular/Processo Seletivo Simplificado 001/2022. 
8.9. Os documentos a serem enviados deverão estar rubricados e numerados por página, em ordem sequencial, conforme estiverem 
de Documentos para a Avaliação Curricular/P  

: 
Relação De Documentos Para Avaliação Curricular/Processo Seletivo Simplificado 001/2022 
 
 
 
 
 
 

15 
Metropolitano de 

Salvador 

Camaçari - Lauro de Freitas - Mata de São João - 
Pojuca - São Sebastião do Passé - Simões Filho - 

10 10  10 

16 
Candeias - Dias D'Ávila - Itaparica - Madre de Deus 

 Salvador - São Francisco do Conde - Vera Cruz. 10  10 10 

17 
Piemonte da 
Diamantina 

Caém - Jacobina - Miguel Calmon - Mirangaba - 
Ourolândia - Saúde - Serrolândia - Umburanas - 

Várzea Nova. 
10  10  10 

18 Piemonte do 
Paraguaçu 

Boa Vista do Tupim - Iaçu - Ibiquera - Itaberaba - 
Itatim - Lajedinho - Macajuba - Mundo Novo - Piritiba 
- Rafael Jambeiro - Ruy Barbosa - Santa Terezinha  

10  10  10 

pontuação igual ou superior a 5,00 (cinco) pontos após comprovação da documentação. 
8.17.1. Os candidatos que obtiverem nota inferior a 5,00 (cinco) pontos, após comprovação da documentação da Avaliação Curricular, serão reprovados e 
eliminados do Processo Seletivo Simplificado. 
8.18. Comprovada, em qualquer tempo, irregularidade ou ilegalidade nos Dados Curriculares, comprovada a culpa do mesmo, o candidato será excluído 
do Processo Seletivo Simplificado, sem prejuízo das medidas penais cabíveis. 
8.19. Quando o nome do candidato for diferente do constante nos documentos apresentados, deverá ser anexado comprovante de alteração do nome (por 
exemplo: certidão de casamento). 
8.20. Os documentos relativos à Avaliação Curricular, apresentados pelo candidato, terão validade somente para o Processo Seletivo Simplificado de que 
trata este Edital. 
8.21. Todos os documentos referentes a Avaliação Curricular, não retirados no prazo de 120 (cento e vinte) dias da homologação final do Processo 
Seletivo Simplificado, poderão ser inutilizados pela Secretaria de Cultura do Estado da Bahia. 
 
9. DA CLASSIFICAÇÃO FINAL DOS CANDIDATOS 
 
9.1. A pontuação final dos candidatos habilitados em todas as funções/curso será igual a nota obtida na Avaliação Curricular.  
9.2. Os candidatos habilitados serão classificados por ordem decrescente da nota final, observada a lista correspondente à reserva de vagas aos 
candidatos negros e com deficiência. 
9.3. Para a função temporária/território de Cultura/ Municípios de atuação do RTC (Representantes Territoriais de Cultura), na hipótese de igualdade de 
nota final, terá preferência, para fins de desempate, após a observância do disposto no parágrafo único do artigo 27 da Lei federal nº 10.741, de 01 de 
outubro de 2003 (Estatuto do Idoso)  considerada, para esse fim, a data limite para correção de dados cadastrais  sucessivamente, o candidato que: 
a) tiver idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, completos, conforme a Lei federal nº 10.741, de 01 de outubro de 2003, (Estatuto do Idoso);  
b) obtiver maior nota no critério Experiência Profissional; 
c) obtiver maior nota no critério Atuação em Atividades no Âmbito Territorial; 
d) obtiver maior nota no critério Participações em Organização e Atividades Culturais Nacionais e Internacionais; 
e) tiver maior idade, considerando dia, mês e ano;  
f) tiver exercido efetivamente a função de jurado no período entre a data da publicação da Lei federal nº 11.689, de 09 de junho de 2008 e a data de 
publicação deste Edital, desde que tenha informado no ato de inscrição, conforme o item 5.18 deste Edital. 
9.4. Em caso de utilização do critério de desempate previsto no subitem 9.3 deste Capítulo, o candidato será convocado posteriormente para envio da 
certidão comprobatória. 
9.5. Os candidatos aprovados neste Processo Seletivo Simplificado serão classificados em ordem decrescente de nota final, por função 
temporária/território de Cultura/ Municípios de atuação do RTC (Representantes Territoriais de Cultura). 
9.6. O Resultado Final deste Processo Seletivo Simplificado será publicado no Diário Oficial do Estado da Bahia e disponibilizando site da Secretaria de 
Cultura do Estado da Bahia (http://www.cultura.ba.gov.br/) onde constarão as notas finais dos candidatos habilitados, por ordem decrescente de nota final, 
por função temporária, assim como a classificação por eles obtida. 
9.6.1. O Resultado Final do Processo Seletivo Simplificado será divulgado por meio de 03 (três) listas, a saber: 

 
8.11. O período de apresentação dos documentos será divulgado por meio de Edital de Convocação, publicado no Diário Oficial do Estado da Bahia e 
divulgado no site da Secretaria da Secretaria de Cultura do Estado da Bahia (www.cultura.ba.gov.br), conforme Cronograma provisório constante no 
Anexo I deste Edital.  
8.12. Os documentos consistentes em declarações ou certidões devem ser apresentados em papel timbrado, redigidos de forma legível e com todos os 
dados necessários tanto a identificação das respectivas instituições ou órgãos expedidores como dos responsáveis pelas mesmas, sob pena de não 
reconhecimento dos mesmos. 
8.13. A experiência profissional considerada dos últimos 10 (dez) anos contados da publicação deste Edital, deverá ser comprovada através de um dos 
seguintes documentos: 
a) Carteira de Trabalho e Previdência Social  CTPS devidamente assinado pelo antigo empregador (s) onde constem as datas de admissão e demissão e 
anotações pertinentes a situações legais de suspensão do respectivo contrato de trabalho. 
b) Contrato de Trabalho acompanhado dos contracheques dos três últimos meses contados da data do desligamento, Contrato de Prestação de Serviços 
acompanhado do comprovante do pagamento respectivo, ou outro instrumento equivalente. 
c) Certidão de tempo de serviço emitida pelo INSS ou por órgãos ou entidades da Administração Pública. 
8.13.1. A experiência profissional poderá ser comprovada de forma complementar através de Declaração da Instituição em que prestou serviço, no que se 
refere às atividades desenvolvidas a partir de Documento oficial da Instituição responsável pela atividade (declaração em papel timbrado, contendo 
endereço e CNPJ da Instituição em que atuou, assinado pelo responsável legal da instituição no ato da emissão da declaração). 
8.13.2. Será considerado como tempo de Experiência Profissional somente aquelas experiências comprovadamente relacionadas com a formação exigida 
neste Edital para a função temporária/território de Cultura/ Municípios de atuação do RTC (Representantes Territoriais de Cultura), para o qual está 
concorrendo. 
8.14. Para comprovação dos Cursos de Qualificação, Atualização, Capacitação, Aperfeiçoamento, Pós-graduação, Mestrado e Doutorado; serão aceitos 
certificados ou declarações de conclusão, nos quais deverão constar a carga horária; período do curso; nome da Instituição com timbre ou carimbo 
impresso; assinatura do responsável pela Instituição, com identificação e/ou carimbo e conteúdo programático, não sendo permitido o fracionamento ou a 
soma da carga horária de um outro título para o mesmo item.  
8.15. Não serão aceitos documentos enviados por outros meios que não os estabelecidos neste Edital. Expirado o período de envio por SEDEX e de 
protocolo presencial na SECULT/BA, dos documentos, não serão aceitos pedidos de inclusão de documentos, sob qualquer hipótese ou alegação, 
valendo para tanto a hora e data do envio ou protocolo. 
8.16. A irregularidade ou ilegalidade constatada em relação a algum dos documentos apresentados acarretará a desconsideração do mesmo. 
Comprovada a responsabilidade do candidato, será o mesmo excluído do Processo Seletivo Simplificado. 
 
8.17. A Secretaria de Cultura do Estado da Bahia divulgará, através da Comissão, no Diário Oficial do Estado da Bahia, relação contendo apenas os 
candidatos habilitados na Avaliação Curricular por ordem decrescente de pontuação, por função temporária/território de Cultura/ Município de atuação do 
RTC (Representantes Territoriais de Cultura), até o limite de 10 (dez) vezes o número de vagas previstas no Quadro 1 do Capítulo 2 e que obtiverem 
pontuação igual ou superior a 5,00 (cinco) pontos após comprovação da documentação. 
8.17.1. Os candidatos que obtiverem nota inferior a 5,00 (cinco) pontos, após comprovação da documentação da Avaliação Curricular, serão reprovados e 

Processo Seletivo Simplificado: 

Candidato: 

Código de inscrição e opção da função temporária / Área de atuação:  

Número da inscrição: 

Número do documento de identidade: 

Fundamentação e argumentação lógica: 

Data e assinatura: 

a) lista contendo a classificação de todos os candidatos habilitados, por função temporária, inclusive os inscritos como candidatos com deficiência e 
negros; 
b) lista contendo a classificação exclusivamente dos candidatos habilitados com deficiência, por função temporária; 
c) lista contendo a classificação exclusivamente dos candidatos habilitados negros, por função temporária. 
9.7. Da divulgação dos resultados no Diário Oficial do Estado da Bahia constarão somente os candidatos habilitados.  
9.8. O candidato não habilitado nos termos deste Edital será excluído do Processo Seletivo Simplificado e não constará da lista de classificação final. 
 
10. DOS RECURSOS  
 
10.1. Será admitido recurso quanto ao Resultado Provisório da Avaliação Curricular do Processo Seletivo Simplificado.  
10.2. Os recursos deverão ser interpostos no prazo de 02 (dois) dias úteis após a ocorrência do evento que lhes der causa, tendo como termo inicial o 1ª 
dia útil subsequente à data do referido evento.  
10.3. Somente serão considerados os recursos interpostos no prazo estipulado para a fase a que se referem. 
10.4. Não serão aceitos os recursos interpostos em prazo destinado a evento diverso do questionado.  
10.5. Os recursos deverão ser dirigidos à Comissão e enviados por SEDEX ou presencial no Protocolo da SECULT/BA (Palácio Rio Branco, Praça Thomé 
de Souza, s/n  Centro, CEP 40.020-010 - Salvador  Bahia), de segunda-feira à sexta-feira, das 8h30min às 17h30min, no período estipulado para cada 
fase segundo Cronograma do ANEXO I desse edital, com a referência: Recurso/Processo Seletivo Simplificado 001/2022. 
10.6. O candidato deverá ser claro, consistente e objetivo em seu pleito.  
10.7. Não serão aceitos recursos interpostos por fax, telegrama ou outro meio que não seja o especificado neste Edital.  
10.8. Cada item deverá ser apresentado em folha separada, identificada conforme modelo a seguir: 
 
Modelo de Identificação de Recurso: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10.9. Serão indeferidos os recursos:  
 
a) que estejam em desacordo com as especificações contidas neste Capítulo;  
b) cuja fundamentação não corresponda fase recorrida;  
c) sem fundamentação e/ou com fundamentação inconsistente, incoerente ou os intempestivos;  
d) contra terceiros;  

 
10.10. Admitir-se-á um único recurso por candidato para cada evento referido no item 11.1 deste Capítulo, devidamente fundamentado, sendo 
desconsiderado recurso de igual teor.  
10.11. Em hipótese alguma será aceita revisão de recurso e/ou recurso do recurso.  
10.12. A Comissão Examinadora constitui última instância para recurso, sendo soberana em suas decisões, razão pela qual não caberão recursos 
adicionais.  
10.13. As respostas a todos os recursos, quer procedentes ou improcedentes, serão levadas ao conhecimento de todos os candidatos inscritos no 
Processo Seletivo Simplificado por meio do site da Secretaria de Cultura do Estado da Bahia (www.cultura.ba.gov.br),não tendo qualquer caráter didático, 
e ficarão disponíveis pelo prazo de até 07 (sete) dias a contar da data de sua divulgação.  
10.14. Após análise dos recursos será disponibilizado no site da Secretaria de Cultura do Estado da Bahia (www.cultura.ba.gov.br) o resultado dos 
recursos. 
 
11. DA DIVULGAÇÃO DO RESULTADO  
 
11.1. A Secretaria de Cultura do Estado da Bahia, por meio da Comissão Examinadora, publicará em Diário Oficial do Estado da Bahia de acordo com o 
Decreto estadual nº 16.732, de 19 de maio de 2016, o Resultado Provisório da Avaliação Curricular, contendo a relação dos candidatos habilitados em 
ordem decrescente de pontuação final, por função temporária/território de Cultura/ Municípios de atuação do RCT (Representantes Territoriais de Cultura), 
de acordo com a opção declarada no ato da inscrição.  
11.2. A Secretaria de Cultura do Estado da Bahia através do seu Titular, publicará o Resultado Final e a Homologação do Processo Seletivo Simplificado, 
no Diário Oficial do Estado da Bahia de acordo com o Decreto estadual nº 16.732, de 19 de maio de 2016, contendo a relação dos candidatos habilitados 
em ordem decrescente de pontuação final, por função temporária/território de Cultura/ Municípios de atuação do RTC (Representantes Territoriais de 
Cultura), de acordo com a opção declarada no ato da inscrição.  
11.3. A publicação de todos os resultados do Processo Seletivo Simplificado será feita em 3 (três) listas, por função temporária/território de Cultura/ 
Municípios de atuação do RTC (Representantes Territoriais de Cultura), contendo: 
a) a primeira, todos os candidatos aprovados, inclusive os candidatos inscritos como negros e os candidatos inscritos como candidatos com deficiência; 
b) a segunda, apenas os candidatos aprovados inscritos como candidatos com deficiência; 
c) a terceira, apenas os candidatos aprovados inscritos como candidatos negros.  
 
12. DA CONTRATAÇÃO 
 
12.1. Após a publicação do Resultado Final do Processo Seletivo Simplificado e da sua Homologação, o(a) Secretário(a) da Cultura do Estado da Bahia 
convocará os candidatos aprovados, conforme distribuição de vagas disposta no Capítulo 2 deste Edital, por meio de Edital de Convocação, publicado no 
Diário Oficial do Estado da Bahia, de acordo com o Decreto estadual nº 16.732, de 19 de maio de 2016, segundo a opção de função temporária/território 
de Cultura/ Municípios de atuação do RTC (Representantes Territoriais de Cultura), observando rigorosamente, a ordem de classificação final do Processo 
Seletivo Simplificado (lista de ampla concorrência, lista de candidatos negros e lista de candidatos com deficiência) para apresentação dos seguintes 
documentos: 
a) Original e cópia do diploma, devidamente registrado de conclusão do curso de nível superior para a função temporária que concorreu expedido por 
instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação - MEC; 
b) Original e cópia do certificado, devidamente registrado, de conclusão de curso de ensino médio expedido por Instituição de Ensino reconhecida pelo 
Ministério da Educação ou formação técnica profissionalizante de nível médio;  
c) Original e cópia dos títulos obtidos no exterior revalidados no Brasil, se for o caso; 
d) Original e cópia da carteira de identidade, CPF, certidão de nascimento ou de casamento, se for o caso; 
e) Original e cópia do título de eleitor e dos comprovantes dos dois últimos pleitos ou certidão de quitação eleitoral fornecida pelo respectivo cartório 
eleitoral; 

f) Original e cópia do ato de exoneração ou do requerimento no ato da posse para o candidato que ocupe cargo, emprego ou função pública inacumulável 
na forma do art. 37, inciso XVI, da Constituição Federal; 
g) declaração de bens; 
h) Original e cópia do PIS/PASEP; 
i) Atestado de Saúde Ocupacional  ASO, expedido por Médico do Trabalho ou Serviço Médico Especializado em Medicina Ocupacional; 
j) declaração de não-acumulação de cargos, empregos e funções, ainda que não remunerados; 
k) Original e cópia do certificado de reservista para os homens; 
l) 03 (três) fotos 3x4 (recentes e idênticas); 
m) Original e cópia do comprovante de residência dos últimos 08 (oito) anos; 
n) certidão negativa dos setores de distribuição dos foros criminais dos lugares em que tenha residido, nos últimos 08 (oito) anos, da Justiça Federal; 
o) certidão negativa dos setores de distribuição dos foros criminais dos lugares em que tenha residido, nos últimos 08 (oito) anos, da Justiça Estadual; 
p) folha de antecedentes da Polícia Federal de onde tenha residido nos últimos 08 (oito) anos, expedida, no máximo, há 06 (seis) meses; 
q) folha de antecedentes da Polícia do(s) Estado(s) onde tenha residido nos últimos 08 (oito) anos, expedida, no máximo, há 06 (seis) meses; 
r) certidão negativa da Justiça Militar Federal, inclusive para os candidatos do sexo feminino; 
s) certidão negativa da Justiça Militar Estadual ou do Distrito Federal, inclusive para os candidatos do sexo feminino; 
t) certidão negativa da Justiça Eleitoral; 
u) certidão negativa do Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa do Conselho Nacional de Justiça; 
v) declaração de que:   
I - não tenha contra si decisão condenatória transitada em julgado ou proferida por órgão judicial colegiado, desde a condenação até o transcurso do prazo 
de 08 (oito) anos após o cumprimento da pena pelos crimes contra a economia popular, a fé pública, a administração pública e o patrimônio público; 
contra o patrimônio privado, o sistema financeiro, o mercado de capitais e os previstos na lei que regula a falência; contra o meio ambiente e a saúde 
pública; eleitorais, para os quais a lei comine pena privativa de liberdade; de abuso de autoridade, nos casos em que houver condenação a perda do cargo 
ou a inabilitação para o exercício da função pública; de lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores; de racismo, tortura, terrorismo e hediondos; de 
redução à condição análoga a de escravo; contra a vida e a dignidade sexual; praticados por organização criminosa, quadrilha ou bando; 
II - não tenha perdido cargo eletivo de governador e de vice-governador do Estado e de prefeito e de vice-prefeito, por infringência a dispositivo da 
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Constituição Estadual ou da Lei Orgânica do Município, nos últimos 08 (oito) anos; 
III - não tenha contra si representação julgada procedente pela justiça eleitoral em decisão transitada em julgado, em processo de apuração de abuso de 
poder econômico ou político nos últimos 08 (oito) anos; 
IV - não tenha contra si decretação da suspensão dos direitos políticos, em decisão transitada em julgado ou por órgão judicial colegiado, por ato doloso e 
de improbidade administrativa que importe lesão ao patrimônio público e enriquecimento ilícito, desde a condenação ou o trânsito em julgado até o 
transcurso do prazo de 08 (oito) anos após o cumprimento da pena; 
V - não tenha sido excluído do exercício da profissão, por decisão sancionatória do órgão profissional competente, em decorrência de infração ético-
profissional, pelo prazo de 08 (oito) anos, salvo se o ato houver sido anulado ou suspenso pelo Poder Judiciário; 
VI - não tenha sido demitido do serviço público em decorrência de processo administrativo ou judicial, pelo prazo de 08 (oito) anos, contados da decisão, 
salvo se o ato houver sido suspenso ou anulado pelo Poder Judiciário; 
VII - no caso de Magistrado e de membro do Ministério Público, não tenha sido aposentado compulsoriamente por decisão sancionatória, que não tenha 
perdido o cargo por sentença ou que não tenha pedido exoneração ou aposentadoria voluntária na pendência de processo administrativo disciplinar, pelo 
prazo de 08 (oito) anos; 
VIII - não tenha sido responsável por atos julgados irregulares por decisão definitiva do Tribunal de Contas da União, do Tribunal de Contas de Estado, do 
Distrito Federal ou de Município, ou ainda, por conselho de contas de Município; 
IX - não tenha sido punido, em decisão da qual não caiba recurso administrativo, em processo disciplinar por ato lesivo ao patrimônio público de qualquer 
esfera de governo; 
x) procuração para os candidatos que optem por se fazerem representados por terceiro, com firma devidamente reconhecida em cartório; 
y) comprovação de ter exercido efetivamente a função de jurado, conforme item 5.19 do Capítulo 5, deste Edital. 
z) número de conta corrente do Banco do Brasil; 
aa) Carteira de Trabalho e Previdência Social  CTPS para comprovação da experiência profissional conforme informado na Ficha de Inscrição 
Obrigatória; 
bb) Original e cópia da Certidão de Nascimento ou RG de filho (s) menor (es) de 18 (dezoito) anos, se for o caso; 
12.2. Além da documentação acima mencionada, será exigido o preenchimento de declarações ou formulários fornecidos pela Secretaria da Cultura do 
Estado da Bahia, à época da contratação. 
12.3. Não serão aceitos protocolos dos documentos exigidos, nem fotocópias ou xerocópias não autenticadas. 
12.4. Na contratação serão convocados os candidatos aprovados das 03 (três) listas (ampla concorrência, pessoas com deficiência e candidatos negros), 
de maneira alternada e proporcional, devendo ser observada a seguinte ordem de convocação:  
a) Contratação pelas vagas destinadas à ampla concorrência;  
b) Contratação pelas vagas reservadas aos candidatos negros; 
c) Contratação pelas vagas reservadas às pessoas com deficiência. 
12.5. Não havendo candidatos aprovados para as vagas reservadas, as vagas serão preenchidas por candidatos da lista de ampla concorrência, com 
rigorosa observância da ordem classificatória. 
12.6. No caso de desistência formal da contratação, prosseguir-se-á a contratação dos demais candidatos habilitados, observada a ordem classificatória, 
bem como as disposições referentes às listas geral e específicas. 
12.7. Somente serão contratados os candidatos que tenham apresentado original e cópia de todos os documentos relacionados no item 12.1 deste 
Capítulo. 
12.8. O candidato que, na data da contratação, não reunir os documentos requisitados enumerados acima, perderá o direito ao ingresso na referida função 
temporária. 
12.9. O não comparecimento do candidato no ato da convocação acarretará a perda do direito da contratação na referida função temporária. 
 
13. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
13.1. É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar as publicações de todos os atos, editais, portarias, avisos e comunicados referentes a este 
Concurso Público no Diário Oficial do Estado da Bahia, no site da Secretaria da Cultura do Estado da Bahia (http://www.cultura.ba.gov.br/) 
13.2. Correrão por conta exclusiva do candidato quaisquer despesas com documentação, interposição de recurso, material, exames laboratoriais, laudos 
médicos ou técnicos, atestados, deslocamentos, viagem, alimentação, estadia e outras decorrentes de sua participação no Processo Seletivo Simplificado. 
13.3. Todos os cálculos descritos neste Edital serão realizados com 02 (duas) casas decimais, arredondando-se para cima sempre que a 3ª (terceira) casa 
decimal for maior ou igual a 05 (cinco). 
13.4. Todos os atos relativos ao presente Processo Seletivo Simplificado, editais, convocações, avisos e resultados, serão publicados no Diário Oficial do 
Estado da Bahia e/ou no site da Secretaria da Cultura do Estado da Bahia (http://www.cultura.ba.gov.br/) 
13.5. O acompanhamento das publicações, editais, avisos e comunicados referentes ao Processo Seletivo Simplificado é de responsabilidade exclusiva do 
candidato. Não serão prestadas por telefone informações relativas ao resultado do Processo Seletivo Simplificado. 
13.6. Não serão fornecidos atestados, declarações, certificados ou certidões relativos à habilitação, classificação ou nota de candidatos. 
13.7. Os prazos estabelecidos neste Edital são preclusivos, contínuos e comuns a todos os candidatos, não havendo justificativa para o não cumprimento 
e para a apresentação de documentos após as datas estabelecidas. 
13.8. Não serão considerados requerimentos, reclamações, notificações extrajudiciais ou quaisquer outros instrumentos similares, cujo teor não seja 
objeto de recurso apontado neste Edital. 
13.9. A comissão examinadora, conforme previsto no item 1.1 deste edital, será formada por 05 (cinco) servidores sendo 03(três) lotados na 
Superintendência de Desenvolvimento Territorial da Cultura da Secretaria da Cultura do Estado da Bahia, 01 (um) designado pelo Gabinete do Secretário 
(a) da Secretaria da Cultura do Estado da Bahia e 01(um) designado pelo Gabinete do Secretário (a) da Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e 
Esporte. 
13.10. Em caso de alteração/correção dos dados pessoais (nome, endereço, telefone para contato, sexo, data de nascimento etc.) constantes no 
Formulário de Inscrição, o candidato deverá efetuar a atualização no Protocolo da Secretaria da Cultura do Estado da Bahia, situado à Praça Tomé de 
Souza, s/n, Centro. Cep: 40.020-010, ou remetidas via SEDEX com registro para rastreamento e comprovação de entrega. 

13.11. É responsabilidade do candidato manter seu endereço (inclusive eletrônico) e telefone atualizados, até que se expire o prazo de validade do 
Processo Seletivo Simplificado, para viabilizar os contatos necessários, sob pena de, quando for convocado, perder o prazo para ser contratado, caso não 
seja localizado. 
13.12. A Secretaria da Cultura do Estado da Bahia não se responsabiliza por eventuais prejuízos ao candidato decorrentes de: 
a) endereço eletrônico errado ou não atualizado ou devolvido por qualquer motivo; 
b) endereço residencial errado ou não atualizado; 
c) endereço de difícil acesso; 
d) correspondência devolvida por razões diversas, decorrentes de informação errônea de endereço por parte do candidato; 
e) correspondência recebida por terceiros. 
13.13. As alterações, atualizações e correções dos dados de endereço só poderão ser solicitadas dentro do prazo de validade do Concurso Público. 
Solicitações encaminhadas após este prazo não serão consideradas. 
13.14. A qualquer tempo poder-se-á anular a inscrição, avaliação e/ou tornar sem efeito a contratação do candidato, em todos os atos relacionados a este 
Processo Seletivo Simplificado, quando constatada a omissão, declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com a finalidade de prejudicar direito 
ou criar obrigação, inclusive a prática de qualquer ato ilícito para aprovação no Processo Seletivo Simplificado, assegurando o contraditório a ampla 
defesa. 
 
13.15. Comprovada a inexatidão ou irregularidades descritas no item 13.14 deste Capítulo, o candidato estará sujeito a responder por Falsidade Ideológica 
de acordo com o artigo 299 do Código Penal e outros ilícitos penais cabíveis. 
13.16. Os itens deste Edital poderão sofrer eventuais alterações, atualizações ou acréscimos enquanto não consumada a providência ou evento que lhes 
disser respeito, até a data da convocação dos candidatos para as provas correspondentes, circunstância que será mencionada em Edital ou aviso a ser 
publicado. 
13.17. O não atendimento pelo candidato das condições estabelecidas neste Edital, a qualquer tempo, implicará sua exclusão do Processo Seletivo 
Simplificado. 
13.18. As ocorrências não previstas neste Edital, os casos omissos e os casos duvidosos serão resolvidos, em caráter irrecorrível, pela Secretaria da 
Cultura do Estado da Bahia. 

Arany Santana Neves Santos 
Secretária de Cultura do Estado da Bahia 

 
ANEXO I 

CRONOGRAMA PROVISÓRIO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 

EVENTOS DATA 

Período das Inscrições (exclusivamente via Internet). 07/03/2022 a 18/03/2022 

Divulgação da relação das inscrições deferidas, da condição de candidatos com deficiência e candidatos 
que optaram a concorrer as vagas reservadas aos candidatos negros no site 
(http://www.cultura.ba.gov.br/) 

23/03/2022 

Prazo para recurso quanto ao indeferimento das inscrições deferidas da condição de candidatos com 
deficiência e candidatos que optaram a concorrer às vagas reservadas aos candidatos negros. 

24 e 25/03/2022 

Divulgação das respostas dos recursos quanto ao indeferimento das inscrições deferidas da condição de 
candidatos com deficiência e candidatos que optaram a concorrer as vagas reservadas aos candidatos 
negros no site (http://www.cultura.ba.gov.br/). 

          30/03/20222 

Período para envio da documentação comprobatória dos critérios do BAREMA.  04/04/2022 a 08/04/2022 

Publicação no Diário Oficial do Estado da Bahia da relação provisória dos candidatos habilitados na 
avaliação da documentação comprobatória. 

18/04/2022 

Prazo para interposição de recurso quanto ao resultado da relação provisória dos candidatos habilitados 
na avaliação da documentação comprobatória  18 e 19/04/2022 

Realização da Comissão de Heteroidentificação. 25, 26 e 27/04/2022 

Publicação no Diário Oficial do Estado da Bahia do resultado do julgamento dos recursos à relação 
provisória de candidatos habilitados na avaliação curricular e da Comissão de Heteroidentificação 04/05/2022 

Publicação no Diário Oficial do Estado da Bahia do resultado final dos aprovados para convocação para 
contratação. 

09/05/2022 

 

< # E .
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Fundação Cultural do Estado da Bahia – FUNCEB
<#E.G.B#632126#16#685842>
Portaria Nº 00386442 de 22 de Fevereiro de 2022
O(A) Diretor Geral do(a) FUNDAÇÃO CULTURAL DO ESTADO DA BAHIA - FUNCEB, no 
uso de suas atribuições, resolve designar VANESSA DIAS DA CRUZ, matrícula nº 54630697, 
para, em razão de Gozo Férias Oportuno no período de 16 de Março de 2022 a 25 de Março de 
2022, substituir RENATA DIAS OLIVEIRA, matrícula nº 54627730, no cargo Diretor Geral, do(a) 
DIRETORIA GERAL.

RENATA DIAS OLIVEIRA
FUNDAÇÃO CULTURAL DO ESTADO DA BAHIA
<#E.G.B#632126#16#685842/>
<#E.G.B#632129#16#685846>
Portaria Nº 00330508 de 22 de Fevereiro de 2022
O(A) Diretor Geral do(a) FUNDAÇÃO CULTURAL DO ESTADO DA BAHIA - FUNCEB, no uso 
de suas atribuições, resolve readaptar por prazo determinado, nos termos do(a) art. 43 da Lei nº 
6.677, de 26 de setembro de 1994, o(s) servidor(es) abaixo relacionado(s):

Matrícula Nome Servidor Cargo Data Início Data Fim

 54011941  LEONARD HENRIQUE 
DAS DORES

 Bailarino  06.10.2021  03.04.2022

RENATA DIAS OLIVEIRA
FUNDAÇÃO CULTURAL DO ESTADO DA BAHIA
<#E.G.B#632129#16#685846/>

SECRETARIA DE 
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
<#E.G.B#632238#16#685961>
Portaria Nº 00383435 de 23 de Fevereiro de 2022
O(A) SECRETÁRIO(A) DE ESTADO do (a) SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO 
ECONÔMICO - SDE, no uso de suas atribuições, resolve convocar para Perícia presencial, no 
prazo de 15 (quinze) dias a contar da data de publicação dessa portaria, nos termos do(a) arts. 
145 e 151 da Lei nº n°6.677, de 26 de setembro de 1994, o(s) servidor(es):

Matrícula Nome Data Laudo

 70100743  NELY MARCIA LUZ DE SOUZA E SILVA  15.02.2022

NELSON SOUZA LEAL
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
<#E.G.B#632238#16#685961/>

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
<#E.G.B#631983#16#685680>
PORTARIA Nº 004 DE 08 DE FEVEREIRO DE 2022

O DIRETOR GERAL, DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, no uso de suas 
atribuições,
R E S O L V E

Conceder, nos termos dos artigos 84 e 85 da Lei n° 6.677/1994 a João Paulo Pereira Teixeira, 

Adicional por Tempo de Serviço de 5% (cinco) por cento, calculados sobre o vencimento básico 
do respectivo cargo, a partir de 27/04/2020, por haver completado 05 (cinco) anos de serviço 
público estadual.

DIRETORIA GERAL, em 08 de Fevereiro de 2022.

LUIZ ANTONIO TELLES VIANA
Diretora Geral
<#E.G.B#631983#16#685680/>
<#E.G.B#632008#16#685712>
PORTARIA Nº 003 DE 01 DE FEVEREIRO DE 2022
O DIRETOR GERAL, DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, no uso de suas 
atribuições e tendo em vista o processo nº 077.8551.2022.0000607-77.
R E S O L V E
Conceder Licença Maternidade, pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, a partir de 21/01/2022 
até 19/07/2022, nos termos do artigo 154, da Lei nº 12.214 de 26.05.2011, a Vanessa de 
Andrade Cardoso Conceição dos Santos, matrícula 92.034.713, ocupante do cargo de Assistente 
Orçamentário, símbolo DAI-4, da Diretoria Geral, da Secretaria de Desenvolvimento Rural.
DIRETORIA GERAL, em 01 de Fevereiro de 2022.
LUIZ ANTÔNIO TELLES VIANA
Diretor Geral
<#E.G.B#632008#16#685712/>
<#E.G.B#632191#16#685912>


