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DIÁRIO OFICIAL

1.15.3 Das decisões da comissão recursal não caberá recurso.
1.15.4 O Resultado final do procedimento de heteroidentificação será publicado no Diário Oficial 
do Estado da Bahia e disponibilizado no site da Fundação Carlos Chagas (www.concursosfcc.
com.br) e no site do Portal do Servidor (www.portaldoservidor.ba.gov.br), do qual constarão os 
dados de identificação do candidato e a conclusão final a respeito da confirmação da autode-
claração.
2. INFORMAR que, durante a realização desta etapa serão observadas as normas sanitárias 
dispostas para o restabelecimento gradual das atividades presenciais no âmbito do Estado da 
Bahia, para a cidade de Salvador.
2.1 Nos casos em que haja alteração das condições sanitárias a realização das provas poderá 
ser suspensa, de acordo com as fases estabelecidas pelo Governador do Estado da Bahia, para 
a cidade de Salvador, conforme a evolução da Covid-19.
2.2 No local de realização da avaliação serão observadas as condições sanitárias de segurança, 
como higienização de superfícies, ventilação natural dos ambientes com a abertura de janelas e 
portas, quando possível.
2.3 Recomenda-se que no ingresso e na permanência nas dependências do local de realização 
da entrevista o candidato convocado, evite aglomeração, e observe:
a) o distanciamento social;
b) as regras de higiene pessoal e etiqueta respiratória (cobrir a boca com o braço ao tossir ou 
espirrar);
c) o uso de máscara individual, cirúrgica ou de tecido, de proteção de nariz e boca;
d) a utilização de álcool em gel 70%;
e) a utilização de garrafa de água própria, para uso individual;
f) as orientações determinadas por coordenadores e fiscais da Fundação Carlos Chagas.
2.4 O candidato deverá levar o seu próprio recipiente contendo álcool em gel 70%, desde que 
esse recipiente seja transparente.
2.5 Não será fornecido álcool em gel 70% ao candidato.
2.6 As máscaras e os frascos de álcool em gel 70% deverão ser de uso individual e não poderão 
ser compartilhados.
2.6.1 Não serão fornecidas máscaras de proteção ao candidato, o qual deverá dispor da 
quantidade suficiente para sua reposição, bem como, embalagem plástica para seu descarte e 
manutenção, uma vez que é recomendada a sua troca na entrada do prédio e a cada 2 horas de 
uso, se for o caso.
2.7 No momento da identificação, o fiscal poderá solicitar a retirada da máscara de proteção 
facial, se for o caso.

Local: Escola Municipal Hildete Lomanto
Endereço: Rua Prediliano Pitta s/nº - Garcia - Salvador/BA.
Data: 04/06/2022
Horário de apresentação: 09h00min (horário local).

CARGO/ÁREA DE ATUAÇÃO: A01 - AUDITOR FISCAL - ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E 
CONTROLE INTERNO

NÚMERO NOME                                                   DOCUMENTO       DECISÃO JUDICIAL
0003796f DIEGO SEVERIANO DE AMORIM (SUB 

JUDICE)
0000000996171886 8100441-

97.2021.8.05.0001
01 Candidato(s) nesta opção

Adriano Tambone
Superintendente de Recursos Humanos
<#E.G.B#665403#10#721611/>
<#E.G.B#665511#10#721734>
GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA - SAEB
SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA - SEFAZ
CONCURSO PÚBLICO

EDITAL DE ABERTURA DE INSCRIÇÕES - SAEB Nº 001/2022, DE 25 DE FEVEREIRO 
DE 2022

EDITAL COMPLEMENTAR PARA CANDIDATOS NEGROS INTERESSADOS NA RESERVA 
DE VAGAS

Considerando que a Portaria SGP/SEDGG/ME nº 14.635, de 14 de dezembro de 2021, do 
Ministério da Economia/Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital/
Secretaria de Gestão e Desempenho de Pessoal alterou a Portaria Normativa SGP/MP nº 4, de 
6 de abril de 2018.

Considerando a Retificação publicada em 18 de maio de 2022 que alterou os itens 8.10 e 8.18 e 
incluiu o subitem 8.18.1 do Edital de Abertura de Inscrições - SAEB nº 001/2022.

Considerando o término do período de inscrições em 05 de abril de 2022.

O SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA E O SECRETÁRIO DA 
FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA no uso de suas atribuições, RESOLVEM: conceder prazo 
para os candidatos que tiveram as inscrições homologadas optarem pela reserva de vagas 
destinada aos candidatos negros nos seguintes termos:

1. O candidato que desejar concorrer a reserva de vagas deverá acessar, via Internet, o endereço 
eletrônico da FGV (https://conhecimento.fgv.br/concursos/saebba22), observando o seguinte:
a) acessar o link - autodeclarar negro - que será disponibilizado na página do concurso no 
período de 30 de maio de 2022 a 03 de junho de 2022.

2. A relação preliminar dos candidatos na condição de negros será divulgada no endereço 
eletrônico da FGV (https://conhecimento.fgv.br/concursos/saebba22) e no endereço eletrônico 
do Portal do Servidor (www.portaldoservidor.ba.gov.br) no dia 08 de junho de 2022.
2.1 O candidato poderá interpor recurso no prazo de 02 (dois) dias úteis após a publicação do 
resultado indicado no item 2.
2.2 O Resultado Definitivo está previsto para o dia 15 de junho de 2022.
3. Será aplicado aos candidatos as disposições previstas no Capítulo 8 - DAS VAGAS 
DESTINADAS À CANDIDATO(AS) NEGRO(AS) do Edital de Abertura de Inscrições - SAEB Nº 
001/2022, de 25 de fevereiro de 2022.

EDELVINO DA SILVA GOES FILHO  MANOEL VITORIO DA SILVA FILHO
Secretário da Administração   Secretário da Fazenda
<#E.G.B#665511#10#721734/>

Departamento Estadual de Trânsito – DETRAN
<#E.G.B#665674#10#721898>

EXTRATO DE PORTARIA DE 26 DE MAIO DE 2022 - DIRETORIA GERAL

Outros Atos

Port. Assunto
149/2022 Art. 1º Instaurar Processo Administrativo Disciplinar, designando os servidores Cláudia Cristina de Oliveira 

Silva, matrícula nº 370002871, Napoleão Abreu Reis, matrícula nº 370001736 e Aldaiza da Silva Barbosa, 
matrícula nº 49001113, para, sob a presidência da primeira, no prazo de 60 (sessenta) dias, apurar conduta 
atribuída ao servidor de matrícula nº 49.580.127-5, em virtude de ter aprovado vistoria de veículo com 
adulteração de chassi e motor, comportamento que será detalhado no mandado de citação, podendo esta 
conduta se comprovada, caracterizar violação aos deveres do servidor previstos no Art. 175, incisos I e III da 
Lei Estadual nº 6.677/94, conforme apontado nos autos do Processo SEI nº 049.15411.2021.0024372-61.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Francisco Américo Neves de Oliveira
Diretor-Geral em Exercício.
<#E.G.B#665674#10#721898/>
<#E.G.B#665664#10#721889>
Portaria Nº 00430606 de 26 de Maio de 2022
O(A) Diretor Geral do(a) DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN, no uso 
de suas atribuições e tendo em vista o disposto no(a) Regimento Interno, resolve designar, a 
partir de 26 de Maio de 2022, JESSICA CARVALHO OLIVEIRA, matrícula nº 92027628, para 
responder pelo expediente do cargo em comissão Coordenador II, símbolo DAS-3, no(a) Coord 
De Controle de Habilitação.

RODRIGO PIMENTEL DE SOUZA LIMA
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
<#E.G.B#665664#10#721889/>
<#E.G.B#665686#10#721912>
Portaria Nº 00430830 de 26 de Maio de 2022
O(A) Diretor Geral do(a) DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN, no uso de 
suas atribuições legais, resolve nomear ROBSON NASCIMENTO DE JESUS, para o cargo em 
comissão Coordenador IV, símbolo DAI-5, do(a) 5A Retran - Boa Vista do Tupim, a partir  de 26 
de Maio de 2022.

RODRIGO PIMENTEL DE SOUZA LIMA
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
<#E.G.B#665686#10#721912/>

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 
PENITENCIÁRIA E RESSOCIALIZAÇÃO
<#E.G.B#665578#10#721804>
Portaria Nº 00425618 de 26 de Maio de 2022
O(A) SECRETÁRIO(A) DE ESTADO do(a) SEC. DE ADM PENIT. E RESSOCIALIZAÇÃO - 
SEAP, no uso de suas atribuições e tendo em vista o disposto no(a) art. 107 a art.110, da Lei 
6.677, de 26 de setembro de 1994, e/ou art.3° ao 7° da Lei nº 13.471, de 30 de dezembro de 
2015, resolve conceder o direito à Licença-Prêmio ao(s) servidor(es) integrante(s) do Quadro de 
Pessoal deste órgão, abaixo relacionado(s):

Matrícula Nome Quinquênio Data Início Data Fim
 16332054  JODILSON SOUZA SILVA  21.07.2009/20.07.2014  03.03.2022  01.04.2022

JOSE ANTONIO MAIA GONCALVES
SEC. DE ADM PENIT. E RESSOCIALIZAÇÃO
<#E.G.B#665578#10#721804/>
<#E.G.B#665635#10#721862>
Portaria Nº 00428387 de 26 de Maio de 2022
O(A) SECRETÁRIO(A) DE ESTADO do(a) SEC. DE ADM PENIT. E RESSOCIALIZAÇÃO - 
SEAP, no uso de suas atribuições, resolve designar MARCIA CRISTINA ORNELAS OLIVEIRA, 
matrícula nº 16277070, para, em razão de Licença maternidade no período de 21 de Abril de 
2022 a 17 de Outubro de 2022, substituir ANDREA ALVES SILVA, matrícula nº 23523034, no 
cargo Coordenador IV, do(a) HOSP DE CUSTÓDIA E TRATAMENTO.

JOSE ANTONIO MAIA GONCALVES
SEC. DE ADM PENIT. E RESSOCIALIZAÇÃO
<#E.G.B#665635#10#721862/>

CÓPIA - Consulte informação oficial em www.dool.egba.ba.gov.br


