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CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DO CIRCUITO DO 

DIAMANTE DA CHAPADA DIAMANTINA – CICDC 

CONSÓRCIO CHAPADA FORTE 

 

 

EDITAL Nº 02/2021 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 

 

 

O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DO CIRCUITO DO 

DIAMANTE DA CHAPADA DIAMANTINA CIDCD – CHAPADA FORTE, Estado da 

Bahia, com CNPJ sob nº, 18.810.874/0001-70, situado à Praça Aureliano Gondim, s/nº, 1º 

andar, Centro, Andaraí, Bahia, CEP: 46.830-000, entidade de direito público e natureza 

autárquica interfederativa, constituída sob a forma de Associação Pública, com amparo da Lei 

Federal n° 11.107/2005, do Decreto Federal nº. 6.017/2007 e do Estatuto deste Consórcio, no 

uso de suas atribuições, faz saber que estarão abertas as inscrições ao Processo Seletivo 

Simplificado visando o preenchimento de VAGAS POR PRAZO DETERMINADO, pela 

necessidade temporária e de excepcional interesse público, mediante o disposto neste Edital e 

seus anexos. 

 

1. DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

1.1. O Processo Seletivo será regido pelo presente Edital e sua operacionalização caberá ao 

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DO CIRCUITO DO 

DIAMANTE DA CHAPADA DIAMANTINA CIDCD – CHAPADA FORTE, com endereço 

situado á Praça Aureliano Gondim, s/nº, 1º andar, Centro, Andaraí, Bahia, CEP: 46.830-000. 

Telefone (75) 98335-9898 e-mail chapadaforte1@outlook.com, através da Comissão 

Organizadora do Processo, composta para este fim, nomeados através de Decreto do 

Presidente do Consórcio. 

1.2. O presente Processo Seletivo é destinado ao preenchimento de 17 (dezessete) vagas, sob a 

égide do regime celetista, sendo: 01 (uma) vaga para o profissional Técnico de Nível Médio; 

08 (oito) vagas para Operador de Máquina I; 04 (quatro) vagas para o Operador de 

Máquina II; e, 04 (quatro) vagas para Motorista Categoria D, conforme ANEXO I, deste 

Edital.  

1.3. O Processo Seletivo, deste Edital, terá prazo de validade de 24 (vinte e quatro) meses a 

contar da data de homologação do certame, podendo ser prorrogado por igual período, a 

critério do CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DO CIRCUITO 

DO DIAMANTE DA CHAPADA DIAMANTINA CIDCD – CHAPADA FORTE, por ato 

expresso. 

1.4. A convocação para as vagas informadas no item 1.2, deste Edital, será feita de acordo 

com a necessidade e a conveniência do CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE 

DESENVOLVIMENTO DO CIRCUITO DO DIAMANTE DA CHAPADA DIAMANTINA 

CIDCD – CHAPADA FORTE, dentro do prazo de validade deste Processo Seletivo 

Simplificado. 
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 1.5. Serão reservadas 5% (cinco por cento) do total das vagas para pessoas com deficiência 

que se habilitarem para as vagas assim reservadas, em obediência ao artigo 1°, II, paragrafo 1° 

e 4°, II do Decreto Federal n° 9.508/2018. 

1.6. Para concorrer às vagas de que trata o item 1.5, o (a) candidato (a) deverá: 

a) No ato da inscrição, optar por concorrer a uma das vagas reservadas para pessoas com 

deficiência; 

b) No ato da entrevista apresentar cópia do laudo médico (original ou cópia autenticada em 

cartório), emitido nos últimos doze meses, atestando a espécie e o grau ou nível de 

deficiência, com expressa referência ao código correspondente na Classificação Internacional 

de Doenças- CID; 

1.7. O Edital estará disponível no mural da sede do CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE 

DESENVOLVIMENTO DO CIRCUITO DO DIAMANTE DA CHAPADA DIAMANTINA 

CIDCD – CHAPADA FORTE e no site/diário oficial 

http://www.consorciochapadaforte.ba.gov.br/. 

1.8. O Processo Seletivo Simplificado tem caráter eliminatório e classificatório, 

compreendendo análise curricular. 

1.9. A contratação será por tempo determinado e se dará pelo período de até 12 (doze) meses, 

podendo o contrato ser prorrogado, uma única vez, por igual período. 

1.10. O processo seletivo obedecerá ao cronograma constante do ANEXO III, deste Edital. 

 

2. DAS FUNÇÕES E ATRIBUIÇÕES: 

 

2.1 – TÉCNICO NÍVEL MÉDIO 

 

Atuação: Área Administrativa 

 

a) Requisito: Nível Médio Completo 

b) Atribuições:  

 Receber e enviar correspondências e documentos; 

 Controlar contas a pagar e receitas; 

 Solicitação de notas fiscais; 

 Elaborar planilhas financeiras. 

 Acompanhar trabalho de logística do Consórcio; 

 Manter arquivos e cadastros de informações atualizados; 

 Assessorar gerentes e líderes com questões práticas da rotina de trabalho, como 

preparar documentos, prestar informações ao público, responder e-mails; 

 Operar sistemas inerentes à administração; 

 Elaboração de documentos administrativos; 

 Estruturação e organização de arquivos. 

 

2.2 – OPERADOR DE MÁQUINA I 

Atuação: OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS DE PRODUÇÃO 

 

a) Requisito:  possuir ensino fundamental, possuir curso de operador de máquinas pesadas.  

b) Atribuições: Compete ao Operador de Máquina I 
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 Operar equipamentos de arrasto, elevação e deslocamento de materiais, como pás 

carregadeiras, retro escavadeiras, empilhadeiras, tratores e outros similares, 

controlando a velocidade de tração e freando, para movimentar diversas cargas. 

 Auxiliar nos trabalhos de carga e descarga de materiais diversos. 

 Registrar as operações realizadas, bem como os processos utilizados para permitir o 

controle dos resultados. 

 Zelar pela segurança individual e coletiva, utilizando equipamentos de proteção 

apropriados, quando da execução dos serviços. 

 Zelar pela guarda, conservação, manutenção e limpeza dos equipamentos, 

instrumentos e materiais utilizados, bem como do local de trabalho. 

 Zelar pela manutenção da máquina, lubrificando, abastecendo e executando pequenos 

reparos assegurando assim o bom funcionamento seguindo as instruções de 

manutenção do fabricante, bem como providenciar a troca de pneus quando 

necessário; efetuar pequenos reparos, utilizando ferramentas apropriadas, para 

assegurar o bom funcionamento do equipamento; 

 Executar outras tarefas correlatas, conforme necessidade ou a critério de seu superior. 

 Disponibilidade para viajar; 

 

2.3 – OPERADOR DE MÁQUINA II 

 

Atuação: OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS DE PRODUÇÃO 

 

a) Requisito: possuir ensino fundamental, possuir curso de operador de máquinas pesadas. 

b) Atribuições: Compete ao Operador de Máquina II 

 

 Além do conhecimento e desenvolvimento das atividades do Operador de Máquina I, 

o funcionário deve: 

 Trabalhar em conformidade a normas e procedimentos técnicos e de qualidade, 

segurança, higiene e preservação dos equipamentos e ambiental. 

 Participar do treinamento dos funcionários do Operador de Máquina I, no 

desenvolvimento de serviços que envolvam sua área de atuação. 

 Zelar pela manutenção da máquina, lubrificando, abastecendo e executando pequenos 

reparos, para assegurar o bom funcionamento e a segurança das operações. 

 

2.4 – MOTORISTA CATEGORIA D 

 

Atuação: OPERACIONALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS  

 

a) Requisito: Carteira de Motorista Categoria D e Ensino fundamental completo. 

b) Atribuições: Compete ao Motorista Categoria D 

 Conduzir veículos automotores,caminhões e ônibus destinados ao transporte de 

passageiros e cargas; 

  recolher o veículo à garagem ou local destinado quando 

concluída a jornada do dia, comunicando qualquer defeito porventura existente; manter os 

veículos em perfeitas condições de funcionamento;  

 fazer reparos de emergência;  

 zelar pela conservação do veículo que lhe for entregue;  

 encarregar-se do transporte e da entrega de correspondência ou de pacotes, pequenas 

cargas que lhe forem confiadas;  
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 promover o abastecimento de combustíveis, água e óleo; verificar o funcionamento do 

sistema elétrico, lâmpadas, faróis,sinaleiras, buzinas e indicadores de direção; 

providenciar a lubrificação quando indicada;  

 verificar o grau de densidade e nível de água da bateria, bem como, a calibração dos 

pneus; auxiliar médicos e enfermeiros na assistência a pacientes, conduzindo caixas de 

medicamentos, tubos de oxigênio e macas; operar rádio transceptor; 

 proceder ao mapeamento de viagens, identificando o usuário, tipo de carga, seu 

destino, quilometragem, horários de saída e chegada; 

 auxiliar na carga e descarga do material ou equipamento;  

 tratar os passageiros com respeito e urbanidade;  

 manter atualizado o documento de habilitação profissional e do veículo;  

 executar outra tarefas afins 

 

3. DAS INSCRIÇÕES 

3.1 As inscrições serão gratuitas, efetuadas exclusivamente na forma descrita neste Edital. 

3.1.1. Antes de efetuar a inscrição, o (a) candidato (a) deverá tomar conhecimento do disposto 

neste Edital e em seus anexos e certificar-se de que preenche todos os requisitos exigidos. 

3.1.2. A inscrição do(a) candidato(a) implicará no conhecimento e na tácita aceitação das 

normas e condições estabelecidas neste Edital, em relação às quais não poderá alegar 

desconhecimento. 

3.1.3.  Não haverá, sob qualquer pretexto, inscrição provisória, condicional ou extemporânea. 

3.2. Os (as) candidatos (as) deverão se inscrever da seguinte forma:  

3.2.1 Presencialmente - Na sede do CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE 

DESENVOLVIMENTO DO CIRCUITO DO DIAMANTE DA CHAPADA DIAMANTINA 

CIDCD – CHAPADA FORTE, localizada na Praça Aureliano Gondim, s/nº, 1º andar, Centro, 

Andaraí, Bahia, CEP: 46.830-00, de segunda a sexta, do dia 12/07/2021 ao dia 16/07/2021, 

das 09:00h ás 12:00h e das 14:00h ás 17:00h; 

3.2.2 Online – Através do e-mail chapadaforte1@outlook.com, do dia 12/07/2021 ao dia 

16/07/2021, seguindo todas as instruções contidas neste edital. 

3.3. Para se inscrever ao presente Processo Seletivo, deverá, o candidato, ter as seguintes 

condições: 

a) Ter nacionalidade brasileira. 

b) Estar em dia com as obrigações eleitorais (comprovada). 

c) Estar em dia com as obrigações do Serviço Militar (em se tratando de candidatos do sexo 

masculino) (comprovado). 

d) Ter idade mínima de 18 (dezoito) anos. 

e) Não ter sofrido condenação criminal transitado em julgado (comprovado). 

f) Possuir os requisitos discriminados na Ficha de Inscrição. 

3.4. No ato da inscrição, o(a) candidato (a) deverá entregar o currículo (conforme ANEXO V) 

e os documentos especificados abaixo, os quais serão conferidos na presença do mesmo, pelo 

funcionário que o receber, conforme item 3.5. 

a) Original e cópia legível do RG. 

b) Original e cópia legível do CPF. 

c) Original e cópia legível do comprovante de residência. 

d) Currículo (conforme ANEXO V). 

 

mailto:chapadaforte1@outlook.com
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e) Original e cópia legível do Título Eleitoral e Certidão que comprove a regularidade 

eleitoral. 

f) Original e cópia legível do Certificado de Reservista do Serviço Militar (em se tratando de 

candidato do sexo masculino). 

g) Original e cópia da Carteira de Motorista (para inscrição ao cargo  do Cargo Motorista 

Categoria D). 

h) Declaração de conhecimento do edital devidamente assinada pelo (a) candidato (a). 

(ANEXO II – modelo). 

j) Original e cópia do Diploma do Ensino Médio, de acordo com ao cargo que pretende 

concorrer; 

l) Original e cópia dos antecedentes criminais. 

m) Ficha de Inscrição (ANEXO IV)  

3.5. No ato da entrega dos documentos, a cópia será conferida com o original, devendo o (a) 

funcionário (a) rubricar a cópia do documento, como forma de autenticação da sua; 

possibilitando a emissão do comprovante de inscrição pelo (a)  funcionário (a) receptor(a). 

3.6. O(a) candidato(a) que optar pela inscrição virtual, deverá apresentar os documentos 

originais, para conferencia, no momento da entrevista 

3.7.  As inscrições serão realizadas no período de 12 a 16 de julho de 2021, das formas 

especificadas no item 3.2. 

3.8. Os(as) candidatos(as) que optarem pela inscrição na modalidade online, nos moldes do 

item 3.2.2, deverão preencher, rigorosamente, o formulário cadastral, disponibilizando todas 

as demais informações necessárias, bem como devem ser inseridos todos os documentos 

exigidos, obrigatoriamente em formato  PDF e rigorosamente anexados no campo 

determinado para tal. 

3.9. O envelope, que trata o item 3.3, deverá conter a identificação externa do destinatário e 

do remetente, conforme a seguir: 

3.9.1. Na frente de envelope: À Comissão Organizadora do Processo Seletivo Simplificado 

Edital nº 02/2021 para o CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO 

DO CIRCUITO DO DIAMANTE DA CHAPADA DIAMANTINA CIDCD – CHAPADA 

FORTE. 

3.9.2. No verso do envelope: Nome e endereço completo do (a) candidato (a). 

3.10. Após o recebimento do envelope, nenhum documento poderá ser adicionado ou 

substituído. 

3.11. Quando a inscrição for realizada pela modalidade online, caso sejam anexados 

documentos que não correspondam aos elencados no Item 3.4, o(a) candidato(a) estará 

automaticamente desclassificado(a) e seu cadastro não terá validade. 

3.12. Os dados constantes da ficha de inscrição são de inteira responsabilidade do(a) 

candidato, inclusive quanto a erros, omissões ou incorreções. Em caso de falsa declaração, o 

candidato sujeitará às sanções previstas em lei, aplicando-se, ainda, o disposto no parágrafo 

único do artigo 10, do Decreto Federal n. 83.936/79. 

3.13. A qualquer tempo, após processo administrativo com garantia do contraditório e da 

ampla defesa, poderão ser anulados os atos de inscrição, prova ou contratação do candidato, 

caso seja confirmada a falsidade em qualquer declaração e/ou irregularidade quanto aos 

documentos apresentados. 
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4. DA REALIZAÇÃO DA ENTREVISTA 

4.1. A entrevista será realizada na data e no horário especificado no cronograma (ANEXO 

III), podendo sofrer alterações de acordo com a necessidade do CONSÓRCIO 

INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DO CIRCUITO DO DIAMANTE DA 

CHAPADA DIAMANTINA CIDCD – CHAPADA FORTE, que informará candidato (a) 

com o prazo de antecedência de 48 (quarenta e oito) horas. 

4.2. O candidato deverá chegar ao local da entrevista com mais de 15 (quinze) minutos de 

antecedência, momento que deverá se apresentar e aguardará ser chamado(a).  

4.3.  É de responsabilidade exclusivamente do (a) candidato (a): 

a) Comparecer a entrevista portando comprovante de inscrição e documento de identificação 

com foto; 

b) Assinar o comprovante de comparecimento à entrevista; 

c) Atender as solicitações do entrevistador bem como qualquer membro da Comissão 

Organizadora do Processo; 

4.4. A entrevista será realizada na sede do CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE 

DESENVOLVIMENTO DO CIRCUITO DO DIAMANTE DA CHAPADA DIAMANTINA 

CIDCD – CHAPADA FORTE, situada à Praça Aureliano Gondim, s/nº, 1º andar, Centro, 

Andaraí, Bahia, CEP: 46.830-000. 

4.5. Aos cargos de Operador de Máquina I, Operador de Máquina II e Motorista Categoria D, 

será exigido, no mesmo dia da entrevista, a realização de Avaliação Prática.  

4.5.1. A Avaliação Prática consistirá no manuseio da máquina ou do automóvel, a fim de 

comprovar a habilidade técnica profissional do(a) candidato(a), devendo levar em 

consideração à titulo de pontuação, os critérios elencados no ANEXO VIII, deste Edital.  

4.6. Os critérios de pontuação da entrevista estão descritos no ANEXO VII, deste Edital.  

 

5. DA CLASSIFICAÇÃO  

5.1. A ordem de Classificação dos candidatos para cada função será definida considerando os 

critérios deste Edital.  

5.2. Da Análise de Currículo: 

5.2.1. Titulação Acadêmica, enquanto requisito classificatório, conforme ANEXO VI, deste 

Edital.  

5.2.2.  A análise Curricular será realizada pela Comissão Organizadora do Processo 

Simplificado, a qual analisará os critérios descritos no ANEXO VI. 

5.3. A nota final será igual a soma da nota da pontuação obtida na análise do currículo (P1) e 

da pontuação da entrevista (P2) dividido por dois, conforme seguinte fórmula NF= P1 + P2/2. 

5.3.1. No caso dos cargos que tenham a necessidade de Avaliação Prática (P3) a fórmula será 

a seguinte: NF= P1 + P2/2 + P3. 

5.4. A nota final, para efeito de classificação dos candidatos, será a nota obtida na Análise 

Curricular, em ordem decrescente.  

5.5.  Será excluído do certame o candidato que, ao ser convocado pela classificação e não 

comparecer no prazo previsto em edital de convocação. 

5.6. O candidato classificado, excedente às vagas atualmente existentes, será mantido em 

cadastro durante o prazo de validade do Processo Seletivo Simplificado e poderá ser 

convocado em função da disponibilidade de vagas futuras. 
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5.7. Em caso de empate, será decidido pelo critério de titulação, experiência profissional e 

resultados da entrevista, seguindo nesta respectiva ordem, classificando-se o (a) candidato (a) 

que obtiver maior pontuação nesses quesitos. 

5.8. O resultado preliminar será divulgado através do meio eletrônico e na sede do Consórcio. 

 

 

6. DOS RECURSOS 

6.1.  Dos atos praticados pela Comissão Organizadora do Processo caberá recurso na forma da 

lei, desde que apresentado no prazo referido a seguir, contado da data da sua divulgação, 

ressalvados os prazos específicos previstos neste edital: 

a) Impugnação do Edital: 02 (dois) dias úteis; 

b) Resultado Preliminar do Processo Seletivo Simplificado: 01 (um) dia útil; 

c) Indeferimento da Inscrição: 02 (dois) dias úteis; 

6.2.  Os recursos derem dirigidos à Comissão Organizadora do Processo - conforme modelo 

constante no ANEXO IX, deste edital, protocolados presencialmente, na sede do Consórcio, 

em horário normal de expediente, devendo ainda, ser devidamente fundamentado, indicando 

com precisão os pontos a serem revisados, nome do (a) candidato (a), número de inscrição, 

categoria a que concorre, endereço, telefone para contato, além de estar devidamente 

assinado. 

6.3.  A decisão do recurso será publicada nos mesmos meios os quais será publicado no site 

supracitado e no mural da sede do Consórcio. 

6.4. A notificação para conhecimento do resultado dos recursos será feita mediante Edital 

afixado no mural da sede do Consórcio e do site oficial, supramencionado.  

6.5.  Não serão aceitos recursos interpostos fora do prazo previsto neste Edital, bem como 

recursos via postal, via correio eletrônico e ou por procuração. 

 

7. DO RESULTADO FINAL 

7.1. O resultado final do Processo Seletivo Simplificado será homologado por decreto do 

Presidente do CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DO 

CIRCUITO DO DIAMANTE DA CHAPADA DIAMANTINA CIDCD – CHAPADA 

FORTE, observado o prazo legal para interposição de recursos, e será publicado no site 

(http://www.consorciochapadaforte.ba.gov.br/) e no Mural Oficial da sede do Consórcio. 

7.2.  Homologação dos resultados da avaliação curricular e da entrevista será divulgada 

conforme datas exibidas no o ANEXO III, deste Edital. 

 

8. DISPOSIÇÕES GERAIS 

8.1. O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DO CIRCUITO DO 

DIAMANTE DA CHAPADA DIAMANTINA CIDCD – CHAPADA FORTE reserva-se ao 

direito de fiscalizar, de forma permanente, a prestação dos serviços pelos contratados, 

podendo proceder a rescisão, em casos de má prestação, com o devido respeito ao 

contraditório e à ampla defesa. 

8.2. Os serviços deverão ser prestados em todo o território que abrange o CONSÓRCIO 

INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DO CIRCUITO DO DIAMANTE DA  
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CHAPADA DIAMANTINA CIDCD – CHAPADA FORTE, conforme as determinações 

deste. 

8.3 É vedada a contratação de profissional pertencente ao quadro permanente de quaisquer 

municípios integrantes do CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO 

DO CIRCUITO DO DIAMANTE DA CHAPADA DIAMANTINA CIDCD – CHAPADA 

FORTE. 

8.4 É vedada a contratação de profissional com parentesco, até 2º grau, dos prefeitos e 

secretários municipais de qualquer município integrante do CONSÓRCIO 

INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DO CIRCUITO DO DIAMANTE DA 

CHAPADA DIAMANTINA CIDCD – CHAPADA FORTE. 

8.5 O Contratado que deixar de atender as condições de habilitação durante a vigência do 

termo, terá suspenso seu credenciamento enquanto perdurar o impedimento. 

8.6. O (a) candidato (a) classificado dentro do número de vagas será convocado para 

contratação por meio de publicação no mural do CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE 

DESENVOLVIMENTO DO CIRCUITO DO DIAMANTE DA CHAPADA DIAMANTINA 

CIDCD – CHAPADA FORTE, bem como será comunicado através do seu contato eletrônico 

de e-mail e contato telefônico.  

8.7. O não pronunciamento do (a) candidato (a), no prazo de 05 (cinco) dias corridos, após a 

publicação da convocação, permitirá o CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE 

DESENVOLVIMENTO DO CIRCUITO DO DIAMANTE DA CHAPADA DIAMANTINA 

CIDCD – CHAPADA FORTE o chamamento dos (as) candidatos (as) subsequentes. 

8.8. Em caso de aceite, o (a) candidato (a)  convocado deverá comparecer CONSÓRCIO 

INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DO CIRCUITO DO DIAMANTE DA 

CHAPADA DIAMANTINA CIDCD – CHAPADA FORTE, no prazo do 8.7,  para as 

formalidades legais. 

8.9.  Não haverá devolução das cópias de documentos dos (a) candidatos (a), mesmo em caso 

de não classificação. 

8.10. Quaisquer omissões contidas no presente Edital serão saneadas com fundamento na 

Constituição Federal e demais disposições legais aplicáveis, mediante ato oficial expedido 

pela Comissão designada especificamente para o citado processo seletivo. 

 

 

ANDARAÍ/BA, 07 de julho de 2021. 

 

WILSON PAES CARDOSO 

Prefeito Municipal de Andaraí 

Presidente do CIDCD 
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Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento do 

Circuito do Diamante da Chapada Diamantina – 

CIDCD – Chapada Forte 
  

EDITAL Nº 002/2021  

 

 ANEXO I 

DOS FUNÇÃOS E DAS VAGAS 

 

 

 

 

Função Vagas Vargas reservadas 

a candidatos com 

deficiência 

Carga Horária 

(Semanal) 

Remuneração 

Técnico de Nível Médio 

 

01 _ 40h R$2.000,00 

Operador de Máquina I 

 

08 _ 40h R$1.800,00 

Operador de Máquina II 

 

04 _ 40h R$2.500,00 

Motorista Categoria D 

 

04 _ 40h R$1.650,00 

 

 



 

 

10 
  

Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento do 

Circuito do Diamante da Chapada Diamantina – 

CIDCD – Chapada Forte 
  

EDITAL N. 002/2021 

 

ANEXO II 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DO EDITAL 

 

 

 

DECLARAÇÃO 

 

Eu _________________________________________________________________ CPF 

nº_______________________, residente e domiciliado à 

______________________________________________________________________, 

declaro, conhecer o EDITAL Nº 002/2021 e seus anexos. 

 

____________________, ______________ de ___________ de 2021. 

 

_________________________________________ 

Assinatura por extenso do (a) candidato (a) 
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Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento do 

Circuito do Diamante da Chapada Diamantina – 

CIDCD – Chapada Forte 
  

EDITAL N. 002/2021 

 

ANEXO III 

CRONOGRAMA DE REALIZAÇÃO DO PROCESSO SELETIVO 

 

FASE DATA 

Divulgação do Edital 

 

07 de julho de 2021 

Inscrição 

 

12 a 16 de Julho 

Publicação da relação de inscritos 

 

19 de julho de 2021 

Recurso devido a indeferimento de inscrição 

 

20 à 21 de julho de 2021 

Resposta de recurso e divulgação de notas obtidas na 

análise de currículos e classificados para entrevista 

 

23 de julho de 2021 

Recurso devido a divulgação das notas na análise de 

currículos 

 

26 à 27 de julho de 2021 

Entrevista 

 

28 de julho de 2021 

 

RESULTADOS 

 

 

Divulgação das notas obtidas na entrevista  

 

29 de julho de 2021 

Recursos 

 

30 de julho à 02 de agosto 

de 2021 

Resultado Final 

 

04 de agosto de 2021 
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Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento do 

Circuito do Diamante da Chapada Diamantina – 

CIDCD – Chapada Forte 
  

 

EDITAL N. 002/2021 

ANEXO IV 

FICHA DE INSCRIÇÃO 

 

 

Cargo: ________________________________________________________ 

Candidato: _____________________________________________________ 

Filiação:_______________________________________________________ 

Data de nascimento: ___/___/____. Naturalidade: ______________________ 

RG n°. ________________ Órgão Expedidor: ________CPF:______________ 

Endereço: ______________________________________________________ 

Bairro__________________ Cidade ___________________ Estado _______ 

CEP _____________ Telefone fixo ( )____________ Celular ( )___________ 

E-mail _________________________________________________________ 

 

Andaraí/BA, _____de __________________ de 2021. 

 

 

___________________________________________________________ 

Candidato (a) 

 

 

___________________________________________________________ 

Funcionário (a) responsável 

 

 

 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO (VIA DO CANDIDATO) 

 

Cargo: ___________________________________ Inscrição Nº ___________________ 

 

Candidato_____________________________________________________________ 

 

Andaraí/BA, _____de __________________ de 2021. 

 

_______________________________________________________ 

Assinatura do Funcionário Responsável 
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Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento do 

Circuito do Diamante da Chapada Diamantina – 

CIDCD – Chapada Forte 
 EDITAL N. 002/2021 

ANEXO V 

MODELO DE CURRÍCULO 

 

I - DADOS PESSOAIS 

Nome: ________________________________________________________________ 

Endereço:___________________________________________________Nº_________ 

 Bairro: _______________________________ Município _______________________ 

UF:_______ Telefone: ( ) ______________________ Celular ( )___________________ 

E-mail:________________________________ Data de nascimento: _____/___/______ 

Estado civil ______________________   Sexo: (   )F (   )M 

Naturalidade:_______________________________________ UF:_________________ 

Profissão:______________________________________________________________ 

a) FORMAÇÃO:________________________________________________________ 

b) CAPACIDADE TÉCNICA E EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL 

b.1- Instituição onde trabalhou:_____________________________________ 

Cargos ocupados ou funções exercidas: _____________________________ 

Período: _____/ ____/______. 

Descreva as atividades desenvolvidas:_______________________________ 

b.2- Instituição onde trabalhou:_____________________________________ 

Cargos ocupados ou funções exercidas: _____________________________ 

Período: _____/ ____/______. 

Descreva as atividades desenvolvidas:_______________________________ 

2- Títulos: 

______________________________________________________________ 

Tempo de experiência profissional na função/cargo a que concorre: 

______________________________________________________________ 

Anexar os documentos comprobatórios de todos os elementos declarados. 

Data: ____/ _______/2021. 

Assinatura: ____________________________________________________ 
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Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento do 

Circuito do Diamante da Chapada Diamantina – 

CIDCD – Chapada Forte 
  

EDITAL N. 002/2021 

ANEXO VI 

QUADRO DE CRITÉRIOS DE PONTUAÇÃO 

Técnico de Nível Médio 

Item Critério Valor Unitário Valor Máximo 

1. Grau de Escolaridade 

1.1 Graduação  1,00  

2,00 1.2 Pós Graduação  1,00 

2. Experiência na Função (certificado/declaração) 

2.1 Experiência do cargo 01 (um) ano 1,0  

3,00 2.2 Experiência do cargo 02 (dois) anos 2,0 

3. Experiência em atividades junto à Administração Pública 

3.1 Experiência do cargo 01 (um) ano 2,00  

5,00 

 

3.1 Experiência do cargo 02 (dois) anos 3,00 

 

Operador de Máquina I 

Item Critério Valor Unitário Valor Máximo 

1. Grau de Escolaridade 

1.1 Nível médio 1,00  

2,00 1.2 Curso Técnico 1,00 

2. Experiência na Função (certificado/declaração) 

2.1 Experiência do cargo 01 (um) ano 1,0  

3,00 2.2 Experiência do cargo 02 (dois) anos 2,0 

3. Experiência em atividades junto à Administração Pública 

3.1 Experiência do cargo 01 (um) ano 2,00  

5,00 

 

3.2 Experiência do cargo 02 (dois) anos 3,00 

 

Operador de Máquina II 

Item Critério Valor Unitário Valor Máximo 

1. Grau de Escolaridade 

1.1 Nível médio 1,00  

2,00 1.2 Curso Técnico 1,00 

2. Experiência na Função (certificado/declaração) 

2.1 Experiência do cargo 01 (um) ano 1,0  

3,00 2.2 Experiência do cargo 02 (dois) anos 2,0 

3. Experiência em atividades junto à Administração Pública 

3.1 Experiência do cargo 01 (um) ano 2,00  

5,00 

 

3.2 Experiência do cargo 02 (dois) anos 3,00 
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Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento do 

Circuito do Diamante da Chapada Diamantina – 

CIDCD – Chapada Forte 
  

Motorista Categoria D 

Item Critério Valor Unitário Valor Máximo 

1. Grau de Escolaridade 

1.1 Nível médio 1,00  

2,00 1.2 Curso Técnico 1,00 

2. Experiência na Função (certificado/declaração) 

2.1 Experiência do cargo 01 (um) ano 1,0  

3,00 2.2 Experiência do cargo 02 (dois) anos 2,0 

3. Experiência em atividades junto à Administração Pública 

3.1 Experiência do cargo 01 (um) ano 2,00  

5,00 

 

3.2 Experiência do cargo 02 (dois) anos 3,00 
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Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento do 

Circuito do Diamante da Chapada Diamantina – 

CIDCD – Chapada Forte 
  

EDITAL N. 002/2021 

ANEXO VII 

 

QUADRO DE AVALIAÇÃO DA ENTREVISTA  

 

NOME: 

Nº DE INSCRIÇÃO: 

CPF: C.I. TEL: 

 

 

AVALIAÇÃO 

Item  Critérios Valor Unitário Valor Máximo 

 

01 

 

 

Facilidade de comunicação 

 

2,5 

 

 

 

02 

 

Interesse na área 

 

 

2,0 

 

 

 

03 

 

Conhecimento técnico/metodológico na 

atividade a que concerne 

 

 

3,00 

 

 

04 

 

Disponibilidade para atender 

exclusivamente o Consórcio 

 

 

2,5 

 

 

TOTAL 

 

 

10,0 
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Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento do 

Circuito do Diamante da Chapada Diamantina – 

CIDCD – Chapada Forte 
 EDITAL N. 002/2021 

ANEXO VIII 

 

QUADRO DE AVALIAÇÃO PRÁTICA 

CARGO DE OPERADOR DE MÁQUINA I, OPERADOR DE MÁQUINA II E 

MOTORISTA CATEGORIA D 

 

 

NOME: 

Nº DE INSCRIÇÃO: 

CPF: C.I. TEL: 

 

 

AVALIAÇÃO 

Item  Critérios Valor Unitário Valor Máximo 

 

01 

 

 

Facilidade no manuseio da 

máquina/automóvel 

 

 

2,5 

 

 

 

02 

 

Obediência às normas de trânsito 

 

 

2,0 

 

 

 

03 

 

Conhecimento técnico 

 

 

3,00 

 

 

04 

 

Atenção no desenvolvimento da atividade 

 

 

2,5 

 

 

TOTAL 

 

 

10,0 
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Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento do 

Circuito do Diamante da Chapada Diamantina – 

CIDCD – Chapada Forte 
 EDITAL N. 002/2021 

ANEXO IX 

RECURSO ADMINISTRATIVO – PROCESSO Nº________________ 

 

IDENTIFICAÇÃO 

NOME: 

ENDEREÇO:  

MUNICIPIO: CEP: 

TEL: CPF: CI: 

CANDIDATO AO PROCESSO SELETIVO EDITAL Nº 

______/2021. 

 

INSCRIÇÃO Nº: 

MUNICIPIO PLEITEADO:  

 

RECURSO ADMINISTRATIVO 

PLEITO RESUMIDO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


