EDITAL DE RETIFICAÇÃO DO EDITAL Nº 01/2018 - PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO REDA SECULT
A SECRETÁRIA DE CULTURA DO ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições, e;
Considerando os problemas técnicos verificados no sistema eletrônico de inscrições do Processo
Seletivo Simplificado / Edital de Abertura SECULT n.º 01/2018;
Considerando as justificativas técnicas apresentadas pelo Setor de Tecnologia da Secretaria da
Administração;
Considerando a necessidade de prevenir qualquer vulnerabilidade do processo de inscrição;
Considerando preservar e salvaguardar o princípio da isonomia que deve sempre nortear os processos
de seleção de pessoal para ingresso no serviço público;
TORNA PÚBLICA a retificação do Edital de Abertura de Inscrições SECULT n.º 01/2018, nos termos a
seguir:
1. Fica alterado o cronograma do Processo Seletivo Simplificado, constante no Anexo I do Edital SECULT
nº 01/2018, que passa a ser o seguinte:
ANEXO I
CRONOGRAMA PROVISÓRIO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO
Datas
Eventos
08/06/2018 Publicação do Edital 01/2018
15/06/2018 Abertura das Inscrições pela Internet e do preenchimento da Ficha de Inscrição.
21/06/2018 Encerramento das Inscrições pela Internet e do preenchimento da Ficha de Inscrição.
26/06/2018 Publicação prevista no site da Secretaria de Cultura do Estado da Bahia da relação
Provisória de indeferimento da inscrição dos candidatos com deficiência, relação
Provisória dos candidatos que optaram em concorrer às vagas reservadas aos candidatos
negros e relação Provisória de Classificados na Análise Curricular.
27 e
Prazo previsto para Recurso quanto à publicação da relação Provisória de indeferimento
28/06/2018 da inscrição dos candidatos com deficiência, relação Provisória dos candidatos que
optaram em concorrer às vagas reservadas aos candidatos negros e relação Provisória de
Classificados na Análise Curricular.
30/06/2018 Publicação prevista no Diário Oficial do Estado da Bahia e no site da Secretaria de Cultura
do Estado da Bahia do Resultado definitivo de Classificados na Análise Curricular da Ampla
Concorrência, Vagas Reservadas para pessoas com deficiência e Vagas Reservadas para
negros.
30/06/2018 Publicação prevista no Diário Oficial do Estado da Bahia do Resultado Final e da
Homologação.
30/06/2018 Publicação prevista no Diário Oficial do Estado da Bahia do Edital de Convocação para
Contratação.
2. Em razão da alteração do Cronograma, ficam retificados os itens abaixo indicados.
5. DAS INSCRIÇÕES
[...] 5.8 As inscrições ficarão abertas, exclusivamente via Internet, no site selecao.ba.gov.br, no
período das 06:00 horas do dia 15/06/2018 até às 20:00 horas do dia 21/06/2018, de acordo com
o item 5.9 (e subitens) deste Capítulo.
[...]
6. DAS VAGAS RESERVADAS ÀS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA:
[...] 6.8 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, durante o período de inscrições, conforme Cronograma no Anexo I, a
documentação relacionada abaixo, via SEDEX, ao Setor de Protocolo da SECULT, situado à Praça
Tomé de Souza, s/n, Centro. Cep: 40.020-010, os documentos a seguir:
[...] 6.8.1 O candidato que encaminhar Laudo Médico, de acordo com o especificado no item 6.8 e
que não tenha indicado, no ato da inscrição, se deseja concorrer às vagas reservadas a candidatos
com deficiência, será considerado automaticamente como candidato com deficiência que concorre
às vagas reservadas.
[...] 6.11 Será publicada no site da Secretaria de Cultura (www.cultura.ba.gov.br) lista contendo a
relação dos candidatos que optaram por concorrer às vagas reservadas às pessoas com
deficiência, conforme Cronograma no Anexo I.

[...] 6.11.2 O candidato cujo Laudo Médico seja considerado inválido ou tenha a solicitação
indeferida poderá consultar por meio de link disponível no site da Secretaria de Cultura do Estado
da Bahia (www.cultura.ba.gov.br) os motivos do indeferimento e poderá interpor recurso no prazo
de 02 (dois) dias úteis após a publicação indicada no item 6.11, vedada a juntada de documentos.
[...]
7. DAS VAGAS RESERVADAS AOS CANDIDATOS NEGROS
[...] 7.6 Será publicada no site da Secretaria de Cultura (www.cultura.ba.gov.br) lista contendo a
relação dos candidatos que optaram por concorrer às vagas reservadas aos candidatos negros,
conforme Cronograma no Anexo I.
[...]
8. DA AVALIAÇÃO CURRICULAR
[...] 8.2 A Análise Curricular será realizada pela Comissão no período de 15 a 29/06/2018, através
da análise dos dados cadastrais do Formulário de inscrição, preenchidos eletronicamente por meio
do endereço eletrônico selecao.ba.gov.br
[...]
12. DA CONTRATAÇÃO
[...] 12.1 O candidato deverá comprovar as informações contidas no currículo com a cópia de toda
a documentação autenticada, no dia 03/07/2018, no que diz respeito às Especificações constantes
no Quadro do Capitulo 8 deste Edital.
[...]
3. Permanecem inalterados os demais itens e disposições do Edital nº 01/2018.
ARANY SANTANA NEVES SANTOS
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