
 
GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA 

SECRETARIA DO TRABALHO, EMPREGO, RENDA E ESPORTE 

 

ERRATA 

 

O Estado da Bahia, por meio da Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte, torna pública,  

a errata do Edital nº 007/2019 – Processo Seletivo Simplificado REDA, por meio da qual                    

foram alteradas as disposições dos itens 3.6.1, 3.8.1, 3.11.2 e 3.11.3, que passam a contar com a 

seguinte redação: 

 

3.6 TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR – Ciências Jurídicas (código 006): 

 

3.6.1 REQUISITO: Diploma devidamente registrado de conclusão de curso Superior de 

Bacharel em Direito, reconhecido pelo Ministério da Educação - MEC 
  

 

3.8 TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR –Informática (código 008) 

 

3.8.1 REQUISITO: Diploma devidamente registrado, de conclusão de nível superior em 

Análise de Sistemas, Sistemas de Informação, Análise e Desenvolvimento em Instituição ou 

Gestão de Tecnologia da Informação, reconhecidos pelo Ministério da Educação – MEC 

 

3.11.2 Para a função temporária de Técnico de Nível Superior - Psicologia a remuneração 

inicial é constituída pelo vencimento básico no valor de R$ 1.505,94 (hum mil e quinhentos e 

cinco reais e noventa e quatro centavos) acrescido da Gratificação da função temporária no 

valor de R$ 2.012,72 (dois mil e doze reais e setenta e dois centavos), perfazendo um total de 

R$ 3.518,66 (três mil, quinhentos e dezoito reais e sessenta e seis centavos), quando submetido 

à jornada de trabalho de 40 horas semanais 

 

3.11.3 Para a função de Técnico de Nível Médio a remuneração é composta pelo vencimento 

básico no valor de R$ 1.009,35 (hum mil e nove reais e trinta e cinco centavos), acrescido de 

Gratificação da função temporária, equivalente a R$ 977,85 (novecentos e setenta e sete reais 

e oitenta e cinco centavos) perfazendo um total de R$ 1.987,20 (hum mil e novecentos e oitenta 

e sete reais e vinte centavos), quando submetido à jornada de trabalho de 40 horas semanais.  
 

Ficam inalteradas as demais disposições. 

 

Salvador/BA, 21 de novembro de 2019.  

 

 

 

 

DAVIDSON DE MAGALHÃES SANTOS 

Secretário 

 

 

 


