
 
 
 
 
 
 
 

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

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO REDA - EDITAL Nº 002/2022 
 
 
 
O SECRETÁRIO DO TRABALHO, EMPREGO, RENDA E ESPORTE, no uso de suas atribuições, 
RESOLVE promover a 1ª RERRATIFICAÇÃO ao Edital nº 002/2022 - Processo Seletivo Simplificado 
REDA, considerando erros materiais na redação adotada para os requisitos de avaliação - nível superior 
(códigos 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 010 e 011), que passam a ser sanados da 
seguinte forma: 
 
a) Requisitos de Avaliação – Nível Superior (Códigos 001 e 002) - Item 2 do Quadro 
1 (Experiência Profissional): 

  
QUADRO 1 - EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL 

Item Experiência 
Profissional Pontuação Pontuação 

Máxima   

1 
Sem experiência ou 
em prazos inferiores a 
6 meses. 

0,0 

5,0 

Carteira de Trabalho e 
Previdência Social - CTPS, 
Contrato de Trabalho, 
Certidão de tempo de serviço 
emitida pelo INSS, 
acompanhados de 
Declaração ou outro 
documento descritivo emitida 
pela instituição a que prestou 
serviço, detalhando as 
atividades desempenhadas 
pelo candidato observado o 
disposto no item 8.13, 8.13.1. 

2 

Experiência 
profissional maior de 
06 (meses) e inferior a 
1 (um) ano na área de 
formação. 

3,0 

3 

Experiência 
profissional superior a 
1 (um) ano e inferior a 
4 (quatro) anos na 
realização de 
atividades 
relacionadas as 
atribuições do cargo. 

4,0 

4 

Experiência 
profissional superior a 
4 (quatro) anos na 
realização de 
atividades 
relacionadas às 
atribuições do cargo. 

5,0 

QUADRO 2 - CURSOS DE QUALIFICAÇÃO/ ATUALIZAÇÃO/ CAPACITAÇÃO/APERFEIÇOAMENTO 

Item 

Qualificação, 
Atualização, 

Capacitação ou 
Aperfeiçoamento. 

Pontuação 
Máximo 

de 
títulos 

Pontuação 
Máxima  

1 Sem comprovação. 0,0 

  
  
  
  

5,0 

Comprovação: Certificados, 
Declarações ou Atestados de 
conclusão de cursos 
realizados por instituições 
públicas ou privadas 
especializadas, conforme item 
8.14. 

2 

Cursos na área de 
atuação com carga 
horária inferior a 80 
(oitenta) horas. 

 
2,0 

 
05 

3 

Cursos na área de 
atuação com carga 
horária superior 80 
(oitenta) horas e 
inferior a 160 (cento e 

 
3,0 

 
05 



sessenta) horas. 

4 

Cursos na área de 
atuação com carga 
horária igual ou 
superior a 160 (cento 
e sessenta) horas. 

5,0 02 

Total da Pontuação 10,00   
  
  
  

b) Requisitos de Avaliação – Nível Superior (Códigos 003, 004, 005, 006 e 008) - Item 2 do Quadro 
1  (Experiência Profissional) e item 1 do Quadro 3 (Pós-Graduação Lato Sensu ou Stricto Sensu): 

QUADRO 1 - EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL 

Item Experiência 
Profissional Pontuação Pontuação 

Máxima  

1 
Sem experiência ou 
em prazos inferiores a 
6 meses 

0,0 

5,0 

Carteira de Trabalho e 
Previdência Social - CTPS, 
Contrato de Trabalho, 
Certidão de tempo de serviço 
emitida pelo INSS, 
acompanhados de 
Declaração ou outro 
documento descritivo emitida 
pela instituição a que prestou 
serviço, detalhando as 
atividades desempenhadas 
pelo candidato observado o 
disposto no item 8.13, 8.13.1. 

2 

Experiência 
profissional maior de 
06 (meses) e inferior a 
1 (um) ano na área de 
formação. 

3,0 

3 

Experiência 
profissional superior a 
1 (um) ano e inferior a 
4 (quatro) anos na 
realização de 
atividades 
relacionadas as 
atribuições do cargo. 

4,0 

4 

Experiência 
profissional superior a 
4 (quatro) anos na 
realização de 
atividades 
relacionadas às 
atribuições do cargo. 

5,0 

  
QUADRO 2 - CURSOS DE QUALIFICAÇÃO/ ATUALIZAÇÃO/ CAPACITAÇÃO/APERFEIÇOAMENTO 

Item 

Qualificação, 
Atualização, 

Capacitação ou 
Aperfeiçoamento. 

Pontuação 
Máximo 

de 
títulos 

Pontuação 
Máxima  

1 Sem comprovação 0,0   

4,0 

Comprovação: Certificados, 
Declarações ou Atestados de 
conclusão de cursos 
realizados por instituições 
públicas ou privadas 
especializadas, conforme 
item 8.14. 

2 

Cursos na área de 
atuação com carga 
horária inferior a 80 
(oitenta) horas. 

 
2,0 

 
05 

3 

Cursos na área de 
atuação com carga 
horária superior 80 
(oitenta) horas e 
inferior a 160 (cento e 
sessenta) horas. 

 
3,0 

 
05 

4 

Cursos na área de 
atuação com carga 
horária igual ou 
superior a 160 (cento 
e sessenta) horas. 

4,0 01 

  



QUADRO 3 – Pós-Graduação Lato Sensu Ou Stricto Sensu 

Item 

Qualificação, 
Atualização, 

Capacitação ou 
Aperfeiçoamento. 

Pontuação 
Máximo 

de 
títulos 

Pontuação 
Máxima  

1 Sem comprovação 0,0 

  
  

1,0 

Comprovação: Certificados, 
Declarações ou Atestados de 
conclusão de cursos 
realizados por instituições 
públicas ou privadas 
especializadas, conforme 
item 8.14. 

2 

Cursos na área de 
atuação com carga 
horária igual ou 
superior a 360 
(trezentos e sessenta) 
horas em nível de 
especialização/ pós-
graduação. 

 
 

1,0 

 
 

01 

Total da Pontuação 10,00   
  

c) Requisitos de Avaliação – Nível Superior- Financeiro/Orçamento (Código 007) - Item 2 do 
Quadro 1 (Experiência Profissional) e Item 1 do Quadro 3 (Pós-Graduação Lato Sensu ou Stricto 
Sensu): 

QUADRO 1 - EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL 

Item Experiência 
Profissional Pontuação Pontuação 

Máxima  

1 
Sem experiência ou 
em prazos inferiores a 
6 meses 

0,0 

5,0 

Carteira de Trabalho e 
Previdência Social - CTPS, 
Contrato de Trabalho, 
Certidão de tempo de serviço 
emitida pelo INSS, 
acompanhados de 
Declaração ou outro 
documento descritivo emitida 
pela instituição a que prestou 
serviço, detalhando as 
atividades desempenhadas 
pelo candidato observado o 
disposto no item 8.13, 8.13.1. 

2 

Experiência 
profissional maior de 
06 (meses) e inferior 
a1 (um) ano na 
realização de 
atividades 
relacionadas as 
atribuições do cargo. 

3,0 

3 

Experiência 
profissional superior a 
1 (um) ano e inferior a 
4 (quatro) anos na 
realização de 
atividades 
relacionadas as 
atribuições do cargo. 

4,0 

4 

Experiência 
profissional superior a 
4 (quatro) anos na 
realização de 
atividades 
relacionadas às 
atribuições do cargo. 

5,0 

QUADRO 2 - CURSOS DE QUALIFICAÇÃO/ ATUALIZAÇÃO/ CAPACITAÇÃO/APERFEIÇOAMENTO 

Item 

Qualificação, 
Atualização, 

Capacitação ou 
Aperfeiçoamento. 

Pontuação 
Máximo 

de 
títulos 

Pontuação 
Máxima  

1 Sem comprovação 0,0   

  
  
  
  

3,0 

Comprovação: Certificados, 
Declarações ou Atestados de 
conclusão de cursos 
realizados por instituições 
públicas ou privadas 
especializadas, conforme 
item 8.14. 

2 

Cursos na área de 
atuação com carga 
horária inferior a 80 
(oitenta) horas. 

 
1,0 

 
05 

3 
Cursos na área de 
atuação com carga 
horária superior 80 

 
2,0 

 
05 



(oitenta) horas e 
inferior a 160 (cento e 
sessenta) horas. 

4 

Cursos na área de 
atuação com carga 
horária igual ou 
superior a 160 (cento e 
sessenta) horas. 

3,0 01 

QUADRO 3 – PÓS GRADUAÇÃO LATO SENSU OU STRICTO SENSU 

Item 

Qualificação, 
Atualização, 

Capacitação ou 
Aperfeiçoamento. 

Pontuação 
Máximo 

de 
títulos 

Pontuação 
Máxima  

1 Sem comprovação 0,0     
Comprovação: Certificados, 
Declarações ou Atestados de 
conclusão de cursos 
realizados por instituições 
públicas ou privadas 
especializadas, conforme 
item 8.14. 

2 

Cursos na área das 
atribuições do cargo 
com carga horária 
igual ou superior a 360 
(trezentos e sessenta) 
horas em nível de 
especialização/ pós-
graduação. 

 
 

1,0 

 
 

01 

 
 

1,0 

QUADRO 4 – INFORMÁTICA 

Item Informática Pontuação 
Máximo 

de 
títulos 

Pontuação 
Máxima  

1 Sem comprovação 0,0 
 
 
 

0,0 Comprovação: Certificados, 
Declarações ou Atestados de 
conclusão de cursos 
realizados por instituições 
públicas ou privadas 
especializadas, conforme 
item 8.14. 

2 

Cursos informática de 
planilha eletrônica com 
carga horária superior 
a 40 horas, em nível 
intermediário a 
avançado. 

1,0  
01 

 
1,0 

Total da Pontuação    10,00   
 

d) Requisitos de Avaliação – Nível Superior – Ciências Jurídicas (Código 009) - Item 2 do Quadro 
1 (Experiência Profissional): 

  
QUADRO 1 - EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL 

Item Experiência 
Profissional Pontuação Pontuação 

Máxima  

1 
Sem experiência ou 
em prazos inferiores 6 
meses 

0,0 

5,0 

Carteira de Trabalho e 
Previdência Social - CTPS, 
Contrato de Trabalho, 
Certidão de tempo de serviço 
emitida pelo INSS, 
acompanhados de Declaração 
ou outro documentodescritivo 
emitido pela instituição a que 
prestou serviço, detalhando as 
atividades desempenhadas 
pelo candidato observado o 
disposto no item 8.13, 8.13.1. 

2 

Experiência 
profissional maior de 
06 (meses) e inferior a 
1 (um) ano na área de 
formação. 

3,0 

3 

Experiência 
profissional superior a 
1 (um) ano e inferior a 
4 (quatro) anos na 
realização de 
levantamentos, 
análises e avaliações 
em processos 
judiciais ou 
extrajudiciais. 

4,0 



4 

Experiência 
profissional superior a 
4 (quatro) anos na 
realização de 
levantamentos, 
análises e avaliações 
em processos 
judiciais ou 
extrajudiciais. 

 
 

5,0 

  
QUADRO 2 - CURSOS DE QUALIFICAÇÃO/ ATUALIZAÇÃO/ CAPACITAÇÃO/APERFEIÇOAMENTO 

Item 

Qualificação, 
Atualização, 

Capacitação ou 
Aperfeiçoamento. 

Pontuação 
Máximo 

de 
títulos 

Pontuação 
Máxima  

1 Sem comprovação 0,0   

5,0 

Comprovação: Certificados, 
Declarações ou Atestados de 
conclusão de cursos 
realizados por instituições 
públicas ou privadas 
especializadas, conforme item 
8.14. 

2 

Cursos na área 
jurídica de qualquer 
natureza com carga 
horária inferior a 80 
(oitenta) horas. 

 
3,0 

 
05 

3 

Cursos na área 
jurídica de qualquer 
natureza com carga 
horária superior 80 
(oitenta) horas e 
inferior a 360 
(trezentos e sessenta) 
horas. 

 
4,0 

 
05 

4 

Cursos na área 
jurídica com carga 
horária igual ou 
superior a 360 
(trezentos e sessenta) 
horas, em nível de 
pós-graduação stricto 
sensu ou lato sensu. 

 
5,0 

 
01 

Total da Pontuação 10,00   
  

e) Requisitos de Avaliação – Nível Superior – Produção Cultural e Artes (Códigos 010 e 011) - 
Itens 2 e 5 do Quadro 1 (Experiência Profissional) 

QUADRO 1 - EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL 

Item Experiência Profissional Pontuação Pontuação 
Máxima  

1 
Sem experiência ou em 
prazos inferiores a 6 
meses 

0,0 

5,0 

Carteira de Trabalho e 
Previdência Social - CTPS, 
Contrato de Trabalho, 
Certidão de tempo de 
serviço emitida pelo INSS, 
acompanhados de 
Declaração ou outro 
documento descritivo 
emitida pela instituição a 
que prestou serviço, 
detalhando as atividades 
desempenhadas pelo 
candidato observado o 
disposto no item 8.13, 
8.13.1. 

2 

Experiência profissional 
maior de 06 (meses) e 
inferior a 1 (um) ano na 
área de formação. 

2,0 

3 

Experiência profissional 
superior a 1 (um) ano e 
inferior a 3 (três) anos 
na realização de 
atividades relacionadas 
as atribuições do cargo. 

3,0 

4 

Experiência profissional 
superior a 3 (três) anos 
na realização de 
atividades relacionadas 

4,5 



às atribuições do cargo. 

5 

Experiência superior a 3 
(três) aos na realização 
de atividades 
relacionadas às 
atribuições do cargo; e 
atuação com curadoria 
de projetos artísticos e 
culturais, artesanato, 
exposições e feiras. 

5,0 

  
QUADRO 2 - CURSOS DE QUALIFICAÇÃO/ ATUALIZAÇÃO/ CAPACITAÇÃO/APERFEIÇOAMENTO 

Item 

Qualificação, 
Atualização, 

Capacitação ou 
Aperfeiçoamento. 

Pontuação 
Máximo 

de 
títulos 

Pontuação 
Máxima  

1 Sem comprovação 0,0   

5,0 

Comprovação: Certificados, 
Declarações ou Atestados 
de conclusão de cursos 
realizados por instituições 
públicas ou privadas 
especializadas, conforme 
item 8.14. 

2 

Cursos na área de 
atuação com carga 
horária inferior a 80 
(oitenta) horas. 

3,0 05 

3 

Cursos na área de 
atuação com carga 
horária superior 80 
(oitenta) horas e inferior 
a 160 (cento e 
sessenta) horas. 

4,0 05 

4 

Cursos na área de 
atuação com carga 
horária igual ou superior 
a 160 (cento e 
sessenta) horas. 

5,0 01 

Total da Pontuação 10,00   
 
 

Salvador, 01 de junho de 2022. 
 
 
 
 

DAVIDSON DE MAGALHÃES SANTOS 
Secretário do Trabalho, Emprego Renda e Esporte 

 

 


