
 

 
 
 
 

3ª. CONVOCAÇÃO 
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA CONTRATAÇÃO  

POR TEMPO DETERMINADO / EDITAL Nº. 001/2018 
 

 

Convocação por ordem de classificação para provimento de 01 (uma) vaga de 
INSTRUTOR/EDUCADOR (20H), na modalidade de Contrato por Tempo Determinado, por 
município pretendido, na seguinte ordem: classificação, inscrição, nome completo e 
situação.  
 

CÓDIGO VAGA: 226 
INSTRUTOR/EDUCADOR SOCIAL (20H) 

POR MUNICÍPIO PRETENDIDO 
 

POJUCA (BA) 

CLASS.  INSCRIÇÃO NOME COMPLETO SITUAÇÃO 

3º 00293 DAVI SANTOS DA SILVA Convocado 

 
 

O classificado CONVOCADO (apenas o com nome escrito na cor vermelha) deverá 
observar as INSTRUÇÕES PARA CONVOCADOS disponível na última página deste 
documento.  

 
  



 

 
 
 
 

3ª. CONVOCAÇÃO 
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA CONTRATAÇÃO  

POR TEMPO DETERMINADO / EDITAL Nº. 001/2018 
 

 

INSTRUÇÕES PARA CONVOCADOS 
(leitura obrigatória para todos os convocados) 

 
O classificado convocado deverá comparecer ao CLUBE DE EMPREGADOS DA PETROBRAS 
(CEPE-CATU), situado na Rua Geonísio Barroso, nº. 04 - Boa Vista - Catu – BA – CEP 48.110-

000, no dia 30 DE AGOSTO DE 2018 (QUINTA-FEIRA), ÀS 08:30H 
(IMPRETERIVELMENTE), para retirar a guia de encaminhamento para exame 

admissional e apresentar os seguintes documentos originais:  
 

▪ Carteira de Identidade; 
▪ CPF; 
▪ PIS/PASEP; 
▪ Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS); 
▪ Título de Eleitor e Certidão de Quitação Eleitoral (http://www.tre-

ba.jus.br/eleitor/certidoes/certidao-de-quitacao-eleitoral); 
▪ Certidão de Casamento (se houver); 
▪ Comprovante de residência dos últimos três meses (o comprovante deverá estar em 

nome do aprovado ou em nome de parente ascendente ou descendente até o terceiro grau 
ou de cônjuge, desde que se acrescente a Certidão de Nascimento / Casamento, conforme 
o caso, que constate tal parentesco. Nos casos de imóvel alugado deve ser comprovado 
através de contrato de locação em seu nome ou em nome de parente ascendente ou 
descendente até o terceiro grau ou cônjuge); 

▪ Comprovante de Escolaridade pertinente ao cargo; 
▪ Certificado de Reservista (somente classificados convocados do sexo masculino);  
▪ Certidão de Nascimento dos filhos menores de 14 anos (se houver); 
▪ Cartão de Vacinação dos filhos com idade até 07 anos (se houver);  
▪ Declaração de Matrícula Escolar dos filhos com idades entre 07 e 14 anos (se 

houver);  
▪ Comprovante de inscrição de Registro no Conselho de Classe (somente para os 

cargos de Psicólogo e Assistente Social);  
▪ Foto 3x4 (atualizada);  

 
Os documentos deverão ser apresentados junto com os seus originais, para a devida 
autenticação pela Comissão de Seleção, sem gerar nenhum custo para o convocado, conforme 
previsto no item 5.6.3 do edital; 
 

A ausência do comprovante de escolaridade poderá impedir o processo de contratação 
classificado convocado, conforme previsto no item 5.6.5. do edital; 
 

As despesas com deslocamento durante este certame serão de inteira responsabilidade do 
classificado convocado, sem direito a qualquer ressarcimento, conforme previsto no item 5.4.1.5. 
do edital; 
 

O classificado convocado que não se apresentar no local na data e horário previstos ou 
ainda que não reunir os documentos originais solicitados, perderá o direito a vaga, dando 
ao Instituto Mãe Terra o direito de convocar o próximo classificado.   

http://www.tre-ba.jus.br/eleitor/certidoes/certidao-de-quitacao-eleitoral
http://www.tre-ba.jus.br/eleitor/certidoes/certidao-de-quitacao-eleitoral

