
 
 

 

 

 

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA 
SECRETARIA DO TRABALHO, EMPREGO, RENDA E ESPORTE – SETRE 

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 009/2022 
 

 
COMUNICADO 

 

ALTERAÇÃO DO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO N. 009/2022 E 
ESTIPULAÇÃO DE NOVA DATA PARA DIVULGAÇÃO DO 
RESULTADO PRELIMINAR DA ANÁLISE DOS PROJETOS 

  
O SECRETÁRIO DO TRABALHO, EMPREGO, RENDA E ESPORTE EM 
EXERCÍCIO, no uso de suas atribuições, RESOLVE expedir o presente termo de 
retificação ao Edital de Chamamento Público n 009/2022 ("Seleção pública de 
pessoa jurídica de direito privado com fins lucrativos para celebração de convênio, 
para a gestão de um processo formativo junto a estudantes matriculados no ensino 
médio da Rede Pública de Educação Estadual, no município de Salvador, cujo 
objetivo será a realização de oficinas técnicas de capacitação e acompanhamento 
executivo das etapas de construção de obras audiovisuais coletiva"), 
especificamente sobre a SEÇÃO D - CRITÉRIOS PARA AVALIAÇÃO DOS 
PROJETOS, considerando erro material empregado na redação do 
respectivo critério 1.7 ("Estratégias de comunicação e divulgação da 
implantação e resultados do projeto para a sociedade"), que passa a constar da 
seguinte forma: 
  
  

Critério 
Pontuação 
máxima 

1.7 

Estratégias de comunicação e divulgação da implantação 
e resultados do projeto para a sociedade; (Detalhar o uso 
dos meios de comunicação para divulgação do projeto, bem 
como a futura difusão das obras audiovisuais a serem 
produzidas). 
Alta consistência – 10 
Média consistência – 7 
Baixa consistência – 5 
Inconsistente e inadequada - 0 

10 

  
  
A retificação foi apontada pela Comissão de Seleção com base nas seguintes 
premissas: 
  
(a) A nota máxima para o critério totaliza 10 (dez) pontos; 
(b) A Nota do critério 1.7, somada com os demais critérios, deve resultar na 
pontuação total de 100 (cem); 
(c) Pela redação inicial, o somatório dos itens que compõem o critério 1.7 diverge da 
pontuação máxima de 10 (dez) pontos. 

 



 
 

 

  
Em consequência da modificação promovida, fica alterada a data de divulgação 
do resultado preliminar da etapa de avaliação dos projetos e dos documentos 
de habilitação jurídica, com previsão para o dia 15 de setembro de 2022. 
  
Informações complementares poderão ser obtidas com a Comissão de Seleção, por 
meio do endereço eletrônico: chamamentosesol@setre.ba.gov.br 
 
Salvador-Ba, em 08 de setembro de 2022. 

 
  

JUREMAR DE OLIVEIRA 
Secretário em exercício 

 


