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Agência de Fomento do Estado da Bahia S/A - DESENBAHIA
EXTRATO DO EDITAL NORMATIVO DE CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2017
O Diretor-Presidente da Agência de Fomento do Estado da Bahia S/A - DESENBAHIA, no uso de suas
atribuições legais, mediante as condições estipuladas em Edital, em conformidade com a Constituição
Federal e demais disposições atinentes à matéria, TORNA PÚBLICA a realização do CONCURSO PARA
EMPREGO PÚBLICO, sob o regime da Consolidação das Leis Trabalhistas - CLT, para provimento de
vagas do seu quadro de pessoal, com execução técnico-administrativa da AOCP Concursos Públicos.
Art. 1º Da oferta de vagas de empregos para provimento do quadro de pessoas: 2 empregos de nível médiotécnico, ambos em cadastro de reserva; 11 empregos de nível superior-analista, sendo 1 emprego com 1
vaga e 10 empregos em cadastro de reserva.
Art. 2º O candidato que estiver inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal CadÚnico, nos termos do Decreto Federal nº 6.135, de 26 de junho de 2007, poderá solicitar a isenção da
Taxa de Inscrição para o presente concurso no período das 8h do dia 17 de julho de 2017 às 23h59min do
dia 19 de julho de 2017, observado o horário de Brasília/DF.
Art. 3º As inscrições serão efetuadas VIA INTERNET no endereço eletrônico www.aocp.com.br,
disponíveis no período das 08h do dia 17 de julho de 2017 às 23h59min do dia 21 de agosto de 2017,
observado horário oficial de Brasília/ DF. O pagamento da taxa de inscrição poderá ser efetuado até o dia
22 de agosto de 2017.
Art. 4º A seleção para os empregos compreenderá exames para aferir conhecimentos e habilidades,
mediante aplicação de prova objetiva, de caráter classificatório e eliminatório, para todos os empregos;
prova discursiva, de caráter classificatório e eliminatório, para todos os empregos; prova de títulos, de
caráter classificatório, será realizada para os empregos de nível superior.
Art. 5º As provas objetiva e discursiva referentes ao Concurso para Emprego Público da DESENBAHIA
serão realizadas nas cidades de Barreiras, Feira de Santana, Ilhéus, Irecê, Juazeiro, Salvador, Teixeira de
Freitas e Vitória da Conquista, todas situadas no Estado da Bahia.
Art. 6º As provas objetiva e discursiva serão realizadas na data provável de 17 de setembro de 2017, em
horário e locais a serem definidos posteriormente, através de Edital que será disponibilizado no endereço
eletrônico www.aocp.com.br.
Art. 7º O Edital de Abertura nº 001/2017 na íntegra e outras publicações referentes ao concurso público da
DESENBAHIA
estarão
disponíveis
nos
endereços
eletrônicos:
www.aocp.com.br
e
www.desenbahia.ba.gov.br a partir da data de 17 de julho de 2017.

