AVISO V
PROCESSO SELETIVO PARA EMPREGO PÚBLICO DA POLICLÍNICA DA
REGIÃO DE SIMÕES FILHO
EDITAL Nº 01/2018
CONVOCAÇÃO PARA ENTREGA DE TÍTULOS
A Comissão de Processos Seletivos da Fundação CEFETBAHIA convoca os
candidatos HABILITADOS na PRIMEIRA ETAPA – Prova Objetiva do
processo seletivo, edital nº 01/2018, para os empregos públicos de Nível
Superior e de Nível Médio, EXCETO para Assistente Administrativo (Código
101), para entregarem os Títulos, na forma do disposto no capítulo 11, do
Edital de Abertura de Inscrições nº. 01/2018, de acordo com as seguintes
disposições:
I. Período impreterível para entrega dos Títulos:
De 05/02/2019 à 07/02/2019.
II. Forma de Entrega:
2.1 Correios, exclusivamente, via SEDEX com AR, postados até a data limite
prevista no item I deste aviso, para o seguinte endereço:
Fundação CEFETBAHIA
Boulevard América, nº 749, Jardim Baiano, Nazaré, Salvador - Ba
CEP: 40.050-320
III. Procedimentos e Condições para Admissibilidade:
3.1. Os candidatos deverão postar os documentos em fotocópias autenticadas
e numerados sequencialmente, acondicionados em um único envelope,
denominado AVALIAÇÃO DE TÍTULOS de acordo com o estabelecido no
capítulo 11 do Edital de abertura das inscrições, seus itens e subitens.
3.1.1 A autenticação da cópia do documento, nos termos do inciso II artigo 3º
da Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, poderá ser substituída por
autenticação realizada por funcionário público, desde que no carimbo conste
nome/matrícula funcional, que permita rastreabilidade.
3.1.2 Os títulos emitidos eletronicamente são dispensados de autenticação
desde que contenham código de autenticidade, que permita rastreabilidade no
site do emitente, e que o site esteja ativo.
3.2. Após postagem dos envelopes, não serão aceitos pedidos de inclusão,
substituição, exclusão, tampouco devolução de documentos, sob qualquer
hipótese ou alegação.
3.3. Não serão aceitos, em hipótese alguma, envelopes postados que estejam
em desacordo com o estabelecido nos itens I, II e III deste aviso ou que
estejam em desacordo com o disposto no capítulo 11 do Edital de Abertura das
Inscrições.
Salvador, 04 de fevereiro de 2019
Comissão de Processos Seletivos
Fundação CEFETBAHIA

