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t) certidão negativa do Conselho de Classe ou órgão profissional competente;
u) 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 tráfico de entorpecentes e drogas afins, 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 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;
v) procuração para os candidatos que optem por se fazerem representados por terceiro, com
firma devidamente reconhecida em cartório.
2 - O candidato deverá comparecer, munido da documentação em original e fotocópia listada
no item 1 deste Edital, no Núcleo Territorial da Educação - NTE 22: Jequié situada à Av. José
Moreira Sobrinho, nº 348 - Bairro Jequiezinho, no prazo de 10 (dez) dias úteis, a partir da data
desta publicação, no horário das 8h30 ás 11h30 e das 14:00h ás 17h30.
3 - Ao comparecer para entrega dos documentos listados no item 1, o candidato receberá oficio
de encaminhamento para realização da avaliação pré-admissional na Junta Médica Oficial do
Estado da Bahia, oportunidade em que deverá apresentar os seguintes exames:
EXAMES
Hemograma
Glicemia
Sumário de Urina
Parasitológico de Fezes
Acuidade Visual (emitida por médico Oftalmologista)
Raios-X de Tórax (PA) com laudo
Mamografia com laudo (mulheres a partir dos 40 anos)
PSA (Homens a partir dos 40 anos)
Eletrocardiograma com laudo (a partir dos 40 anos)
Videolaringoscopia com laudo
Audiometria Tonal e Vocal

VALIDADE DO EXAME
3 meses
3 meses
3 meses
3 meses
3 meses
6 meses
12 meses
6 meses
6 meses
6 meses
6 meses

4 - O candidato que não atender a presente convocação, na forma e prazo determinado, seja
qualquer o motivo alegado, perderá o direito a nomeação.
NTE - 22 JEQUIÉ
MUNICIPIO
Jequié

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PENITENCIÁRIA E RESSOCIALIZAÇÃO
<#E.G.B#192643#11#214845>
Portaria nº. 064, de 23 de janeiro de 2018.
O Secretário de Administração Penitenciária e Ressocialização - SEAP, no uso das suas atribuições,
RESOLVE:
1. DO TESTE DE APTIDÃO FÍSICA (TAF) E DA CONVOCAÇÃO PARA AVALIAÇÃO
PSICOLÓGICA
1.1. Tornar público resultado do candidato TIAGO SOSTENES MIRANDA DE MATOS,
considerado Apto nas etapas de Avaliação dos Exames Médicos, e do Teste de Aptidão Física TAF, convocada através da Portaria nº 21/2018, publicada no DOE de 16.01.2018, ao tempo em
que resolve convocar para a Avaliação Psicológica conforme o item 12.1 do Edital SAEB/03/2014,
com fulcro no Mandado de Segurança sob Nº. 0005565- 37. 2017.2017.8.05.0000.
1.2.Para a Avaliação Psicológica, a ser realizada na data de 24 de janeiro de 2018, o candidato
deverá observar todas as instruções contidas nos itens 5 e 6 da Portaria nº 91, publicada em
Diário Oficial do Estado da Bahia, de 03 de fevereiro de 2015, cujos critérios de avaliação foram
aqui transcritos em atendimento ao quanto determinado no respectivo mandado de segurança.
1.2.1. A Avaliação Psicológica consistirá na aplicação de um conjunto de procedimentos objetivos
e científicos que permitam identificar aspectos psicológicos do candidato, para fins de prognóstico
de desempenho das atividades exercidas inerentes ao cargo de Agente Penitenciário. Nessa
Avaliação Psicológica poderão ser utilizados testes, questionários ou inventários aprovados pelo
Conselho Federal de Psicologia e realizados por psicólogos registrados no Conselho Regional
de Psicologia e credenciado pelo Departamento da Polícia Federal - DPF.
1.2.2. O Perfil Profissiográfico para o desempenho das atividades de Agente Penitenciário
consiste em características compreendidas de: Controle Emocional, Ansiedade, Impulsividade, Atenção, Liderança, Agressividade, Disposição para o Trabalho, Iniciativa, Relacionamento
Interpessoal, Flexibilidade, Responsabilidade, Disciplina, Raciocínio Lógico e Percepção.
1.2.3. Os testes psicométricos são baseados em processamentos estatísticos, assim como a
elaboração dos dados da investigação. A metodologia empregada para a obtenção de dados é
quantitativa, o que quer dizer que o resultado é um número ou medida. Os itens desses testes
são objetivos e possibilitarão a aferição de suas capacidades cognitivas.
1.2.4. O teste projetivo é aquele cujas normas são qualitativas. O resultado se expressa mediante
uma tipologia. O teste projetivo possibilitará uma visão bastante clara da personalidade humana,
sua estrutura dinâmica, mostrando como o candidato se comporta e reage em contato com o
meio com o qual interage.
1.2.5. Os resultados da avaliação psicológica serão decorrentes da análise conjunta, pelos
Psicólogos responsáveis pela avaliação, de todas as técnicas e instrumentos psicológicos
utilizados, relacionando-os ao o perfil profissiográfico de Agente de Penitenciário.
1.2.6. Os instrumentos utilizados para avaliar o perfil psicológico do candidato, a fim de verificar
sua capacidade de adaptação e seu potencial de desempenho positivo, serão definidos pelas
características abaixo:
CARACTERÍSTICA

DESCRIÇÃO

DIMENSÃO

Controle Emocional

Habilidade de reconhecer as próprias emoções diante de um
estímulo, controlando-as de forma que não interfiram em seu
comportamento.
Aceleração das funções orgânicas, causando agitação emocional
que pode afetar a capacidade cognitiva do candidato.
Incapacidade de controlar as emoções e tendências a reagir de
forma brusca e intensa diante de um estímulo interno ou externo.
Atenção às atividades profissionais bem como a percepção
de elementos ou de riscos que possam vir a prejudicar o bom
desempenho da função.
Capacidade de conduzir as pessoas influenciando de forma
positiva para que contribuam voluntariamente com os objetivos da
instituição.
Manifestação de tendência ao ataque em oposição à fuga de
perigos ou enfrentamento de dificuldades.
Capacidade para lidar, de maneira produtiva, com tarefas sob sua
responsabilidade, participando delas de maneira construtiva.
Capacidade de agir adequadamente sem depender de ordem ou
decisão superior em situações específicas.
Capacidade de relacionar-se com outras pessoas, percebendo
e reagindo adequadamente às necessidades, sentimentos e
comportamentos dos outros.
Capacidade de diversificar seu comportamento, de modo
adaptativo, atuando adequadamente, de acordo com as exigências
de cada situação em que estiver inserido.
Capacidade do indivíduo em tomar decisões, assumindo suas
consequências.
Capacidade de seguir um método, uma ordem, uma maneira de ser
e de agir.
É a capacidade de identificar fatos isolados, perceber o conteúdo
de um conceito em toda a sua extensão, estabelecendo relações
entre os dados analisados.
Corresponde a um aumento voluntário e direcionado da atenção
onde se busca prestar atenção em tudo o que está ocorrendo
ao redor e, ao mesmo tempo, lavar ao máximo a capacidade
perceptiva.

Superior

Ansiedade
Impulsividade
Atenção
Liderança
Agressividade
Disposição para o
trabalho
Iniciativa
Relacionamento
Interpessoal
Flexibilidade
Responsabilidade
Disciplina

CARGO
Coordenador Pedagógico

CANDIDATO
CLASSIF.
Igor Fernandes Ferreira Alves 2º

Salvador, 23 de janeiro de 2018
EDELVINO DA SILVA GÓES FILHO
Secretário da Administração
<#E.G.B#192738#11#214948/>

Raciocínio Lógico
Percepção

WALTER PINHEIRO
Secretário da Educação

Médio
Inferior
Superior
Médio Superior
Médio
Superior
Superior
Médio
Médio
Superior
Superior
Médio
Médio
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1.2.7. Da análise resultará o parecer de “Indicado” para o candidato que apresente características compatíveis com o perfil profissiográfico de Agente Penitenciário, parecer de “Não indicado”
para o candidato que apresente características incompatíveis com o perfil profissiográfico do
Agente Penitenciário, ou “Ausente” para o candidato que não for avaliado em razão de não ter
comparecido a uma ou a todas as fases da Avaliação Psicológica.
1.2.8. O candidato será considerado “Indicado” ao obter escores que atendam as condições
mínimas adequadas ao cargo, apresentados nos testes/instrumentos utilizados para avaliar
personalidade, aptidão/habilidades específicas e inteligência, escores padronizados mínimos e
avaliação no conjunto dos testes/instrumentos adequados às exigências do cargo.
1.2.9. Os candidatos “Não indicados” na Avaliação Psicológica serão convocados para uma
reavaliação (reteste) antes da publicação final do resultado da Avaliação Psicológica.
1.2.10. O candidato “Não indicado” ou “Ausente”, não estará apto para realizar matrícula no Curso
de Formação.
1.2.11. Será facultado ao candidato considerado “Não indicado” e somente a este, tomar
conhecimento das razões de sua contra-indicação, por meio de entrevista devolutiva a ser
solicitada à Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização - SEAP.
1.2.12. No comparecimento à entrevista devolutiva, o candidato pode ou não estar acompanhado
de um Psicólogo; caso esteja, esse deverá, obrigatoriamente, estar inscrito no Conselho Regional
de Psicologia - CRP. A entrevista devolutiva será exclusivamente de caráter informativo, para
esclarecimento do motivo da contra-indicação do candidato ao propósito seletivo, não sendo,
em hipótese alguma, considerada como recurso ou nova oportunidade de realização do teste.
1.2.13. As informações técnicas relativas ao perfil só poderão ser discutidas com o Psicólogo que
acompanhar o candidato, conforme a legislação vigente da classe. Caso o candidato compareça
sozinho à sessão de conhecimento das razões, tais aspectos técnicos não serão discutidos.
1.2.14. Após a realização da entrevista devolutiva, será facultado ao candidato interpor recurso
administrativo no prazo de 02 (dois) dias úteis.
1.2.15. A contra-indicação na Avaliação Psicológica não pressupõe a existência de transtornos
mentais; indica, tão somente, que o avaliado não atendeu, à época da avaliação, aos parâmetros
exigidos para o exercício das funções do cargo de Agente Penitenciário.
1.2.16. O candidato que não comparecer à qualquer teste da Avaliação Psicológica será
considerado ausente e, conseqüentemente, eliminado do certame.
1.2.17. Nos dias de realização do teste de aptidão física e da avaliação psicológica não serão
fornecidas, por qualquer membro da equipe de aplicação das provas, ou pelas autoridades
presentes, informações referentes aos critérios de avaliação destas.
1.2.18. Poderá ser realizado, por amostragem, exame antidoping junto aos candidatos em qualquer
momento do certame, sendo eliminado o candidato escolhido que se recusar a realizá-lo.
1.2.19.O candidato deverá comparecer à 3º Avenida, nº 310, Bairro; Centro Administrativo da
Bahia - CAB, Salvador-BA, CEP: 41.745-005, sala de treinamento, 4ª andar, com 30 minutos de
antecedência, na data e horário determinados nesta Portaria.
1.2.20.Não será admitido, em hipótese alguma, o ingresso de candidato no local de realização
da Avaliação Psicológica após os horários fixados para o seu início.
1.2.21.No dia de realização da Avaliação Psicológica, o candidato deverá comparecer no local
e nos horários predeterminados nesta Portaria, munido do documento de identidade original, ou
qualquer documento válido que bem o identifique.
1.2.22.Em hipótese alguma, será aplicado os testes fora do espaço físico, da data e dos horários
determinados nesta Portaria.
1.2.23.No dia de realização da Avaliação Psicológica não será permitida a entrada de candidatos
portando qualquer tipo de armas de fogo, branca e não letal.
1.3.O candidato, ao terminar os testes, entregará ao psicólogo todo o seu material de exame.
1.3.1.Será excluído do Concurso Público o candidato que:
a) não comparecer, seja qual for o motivo alegado;
b) apresentar-se após o horário estabelecido, inadmitindo-se qualquer tolerância;
c) não apresentar o documento de identidade que bem o identifique;
d) ausentar-se, ainda que momentaneamente, da sala de testes sem o acompanhamento do fiscal;
e) retirar-se do local de realização da Avaliação Psicológica antes de decorrida 01 (uma) hora
de seu início;
f) lançar mão de meios ilícitos para execução da avaliação;
g) perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos, incorrendo em comportamento indevido;
h) estiver portando armas, mesmo que possua o respectivo porte;
i) for surpreendido em comunicação com outras pessoas;
j) estiver fazendo uso de qualquer tipo de aparelho eletrônico de comunicação (bip, telefone
celular, relógios digitais, walkman, agenda eletrônica, notebook, palmtop, receptor, gravador ou
outros equipamentos similares), bem como protetores auriculares durante a avaliação;
l) não entregar ao Psicólogo todo o seu material de exame.
1.4. No dia de realização da Avaliação Psicológica, o candidato deverá comparecer no local e
nos horários predeterminados nesta Portaria, munido do documento de identidade original, ou
qualquer documento válido que bem o identifique.
1.4.1. Somente será admitido à Avaliação Psicológica o candidato que apresentar documento que bem
o identifique, como: Carteiras e/ou Cédulas de Identidade expedidas pelas Secretarias de Segurança
Pública, pelas Forças Armadas, pela Polícia Militar, pelo Ministério das Relações Exteriores, Cédulas
de Identidade fornecidas por Órgãos ou Conselhos de Classe, que por Lei Federal, valem como
documento de identidade, como, por exemplo, as Carteiras do CRM, CRA, OAB, CRC, etc., Carteira
de Trabalho e Previdência Social, bem como a Carteira Nacional de Habilitação (com fotografia), na
forma da Lei Federal nº 9.503, de 23.09.1997. Os documentos deverão estar em perfeitas condições,
de forma a permitir, com clareza, a identificação do candidato.
1.4.2. Caso o candidato esteja impossibilitado de apresentar, no dia de realização da avaliação, documento
de identidade original, por motivo de perda, roubo ou furto, deverá ser apresentado documento que ateste
o registro da ocorrência em órgão policial, expedido há, no máximo, 30 (trinta) dias.
1.5. É recomendado que o candidato durma bem na noite anterior ao dia de realização da
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Avaliação Psicológica, alimente-se adequadamente, não ingira bebidas alcoólicas e nem faça uso
de substâncias químicas, a fim de estar em boas condições para a realização da referida fase.
AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA
DATA: 24/01/2018
HORÁRIO DE INÍCIO: 13:30, impreterivelmente.
AGENTE PENITENCIÁRIO MASCULINO - SALVADOR/RMS - AMPLA CONCORRÊNCIA
Inscrição
Nome
6010216-0
TIAGO SOSTENES MIRANDA DE MATOS
Mandado de Segurança nº. 0005565-37.2017.8.05.0000

Documento
20074775280

Pontuação
152

Class.
264

2. DA DISPOSIÇÃO FINAL
2.1.O resultado da Avaliação Psicológica será publicado no Diário Oficial do Estado da Bahia
http://http/www.egba.ba.gov.br e divulgado na internet, no endereço eletrônico http://www.portaldoservidor.ba.gov.br/.
Esta Portaria terá vigência a partir da data de sua publicação.
Nestor Duarte Neto
Secretário
Portaria nº. 065, de 23 de janeiro de 2018.
O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA E RESSOCIALIZAÇÃO, no uso de
suas atribuições legais,
RESOLVE:
Conceder menção de elogio aos servidores Aurino Brandão, matrícula nº. 16.258.027-9 (CMP);
Carla Amélia Mota Pellegrini Freitas, matrícula nº. 23.530.401-7 (CMP); Cláudia Graça Chagas,
matrícula nº. 16.304.306-8 (CMP); Edésio Sacramento de Jesus, matrícula nº. 23.525.120-6
(CMP); Eduardo Paolo Silva Ferreira Santos, matrícula nº. 23.544.966-3 (CMP); Eliene Rodrigues
do Nascimento Santos, matrícula nº. 19.467.797-1 (CMP); Flordenice de Souza Costa, matricula
nº. 19.229.217-3 (CMP); Jaciara Pereira Gomes, matrícula nº. 19.468.188-1 (CMP); Ronilde
Lacerda de Farias Filho, matrícula nº. 16.229.903-0 (CMP); Valdimir Santos de Sousa, matrícula
nº. 16.280.716-8 (CMP); Jorge Ramalho dos Santos Neto (Empresa Lemos Passos) e Ualex
Moreira Silva (Empresa Lemos Passos), como forma de reconhecimento à honrosa atuação no
incêndio ocorrido em 06/05/2017, na Central Médica Penitenciária.
NESTOR DUARTE NETO
Secretário
Portaria nº. 066, de 23 de janeiro de 2018.
O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA E RESSOCIALIZAÇÃO, no uso de
suas atribuições legais,
RESOLVE:
Considerar designado, nos termos do art. 30, § 1º., do Decreto nº. 16.457 de 09 de dezembro
de 2015 (Regimento Interno), VILMARA SOUZA BASTOS, cadastro nº. 16.373.429-5, Auxiliar
Administrativo, para substituir KARINE DOS SANTOS SOUZA, cadastro nº. 23.523.574-7,
Coordenador V, DAI-6, referente ao período aquisitivo de 2016, pelo período de 01/02/2018 a
02/03/2018. em decorrência de suas férias regulamentares.
NESTOR DUARTE NETO
Secretário
Portaria nº. 067, de 23 de janeiro de 2018.
O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA E RESSOCIALIZAÇÃO, no uso de
suas atribuições legais,
RESOLVE:
Considerar designado, nos termos do art. 30, § 1º., do Decreto nº. 16.457 de 09 de dezembro de
2015 (Regimento Interno), NIVALDINO PIRES MACHADO, cadastro nº. 16.226.967-9, Agente
Penitenciário, para substituir FRANCISCO CARLOS CONCEIÇÃO ALMEIDA, cadastro nº.
16.142.502-8, Coordenador V, DAI-6, referente ao período aquisitivo de 2016, pelo período de
01/02/2018 a 02/03/2018. em decorrência de suas férias regulamentares.
NESTOR DUARTE NETO
Secretário
Portaria nº. 068, de 23 de janeiro de 2018.
O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA E RESSOCIALIZAÇÃO, no uso de
suas atribuições legais,
RESOLVE:
Considerar designado, nos termos do art. 30, § 1º., do Decreto nº. 16.457 de 09 de dezembro
de 2015 (Regimento Interno),PEDRO PAULO GOMES RIBEIRO, cadastro nº. 23.550.1318, Coordenador IV, DAI-5, para substituir MARIVALDO DE OLIVEIRA SANTOS, cadastro nº.
16.307.472-6, Diretor Adjunto, DAS-3, referente ao período aquisitivo de 2016, pelo período de
05/02/2018 a 06/03/2018. em decorrência de suas férias regulamentares.
NESTOR DUARTE NETO
Secretário
Portaria nº. 069, de 23 de janeiro de 2018.
O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA E RESSOCIALIZAÇÃO, no uso de
suas atribuições legais,
RESOLVE:
Considerar designado, nos termos do art. 30, § 1º., do Decreto nº. 16.457 de 09 de dezembro
de 2015 (Regimento Interno), EDER GIL DA ROCHA FERRAZ, cadastro nº. 16.282.1120, Coordenador V - DAI-6, para substituir ELTON DE JESUS, cadastro nº. 23.561.315-7,
Coordenador IV, DAI-5, referente ao período aquisitivo de 2017, pelo período de 01/02/2018 a
02/03/2018. em decorrência de suas férias regulamentares.
NESTOR DUARTE NETO
Secretário
<#E.G.B#192643#12#214845/>
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