
COMPANHIA DE GÁS DA BAHIA - BAHIAGÁS 
 

CONCURSO PÚBLICO - 001/2015 
EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 03  

AVALIAÇÃO MÉDICA – ELIMINAÇÃO – APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS 
 

O Diretor Presidente da Companhia de Gás da Bahia  – BAHIAGÁS no uso de suas atribuições e tendo 
em vista o Edital nº 001/2015, que instituiu o Concurso Público para preenchimento de vagas do seu 
quadro de pessoal, RESOLVE: 
 

01 - Convocar os candidatos abaixo relacionados, habilitados no referido Concurso Público, para se 
apresentarem no SESI – Unidade Lucaia – Av. Juracy Magalhães Jr., 956  - Rio Vermelho/Lucaia, 
Salvador-Ba, ao lado do prédio do IBAMA, no período de 06/06/2016 a 08/06/2016, das 06:30 às 10:30, 
portando Carteira de Identidade e CPF. 
 

Identidade Nome Opção 

33128 Christiane Marques Montenegro de Cerqueira 
1064 – Analista de Processos Organizacionais – 
Direito  

42826 Fábio Tadeu Cortes Morais (*) 
1064 – Analista de Processos Organizacionais – 
Direito  

421012250 Thalita Salgado Fagundes 
1119 – Analista de Processos Tecnológicos – 
Engenharia Ambiental 

879149566 Caio da Silva Chaves 
2018 – Técnicos de Processos Organizacionais – 
Organizacional 

790840103 Ana Luiza Teixeira Amado (*) 
2018 – Técnicos de Processos Organizacionais – 
Organizacional 

890077517 Leonardo Santos Nascimento 
2049 – Técnico de Processos Tecnológicos – 
Operação , Projetos, Obras , Comercial 

1339074222 Jonas da Silva Gomes 
2049 – Técnico de Processos Tecnológicos – 
Operação , Projetos, Obras , Comercial 

 
(*) Candidato Inscrito na condição de PcD - Pessoa com Deficiência 
 

Recomendações: 

 Jejum alimentar de no mínimo 12 horas e alcoólico de 72 horas; 

 Repouso auditivo de 14 horas; 

 Levar material para exame laboratorial (urina e fezes). Preferencialmente a 1ª urina do dia 
da realização do exame; 

 Parasitológico de fezes - O material não pode ser colhido no dia anterior e conservado em 
geladeira. 

 Todos os candidatos aos cargos de Técnico de Processos Tecnológicos e Analista de 
Processos Tecnológicos serão submetidos aos exames Espirometria,  

 Para a realização da Espirometria o candidato deve suspender o uso de fumos (cigarro, 
charuto, entre outros), no mínimo, 1 (uma) hora antes da realização do procedimento. Não 
ingerir café nas 6 (seis) horas que antecedem a realização do procedimento. 

 Todo candidato com idade superior a 45 anos realizará PSA. Não requer jejum alimentar, 
exceto aquelas pessoas que saibam ter suas triglicérides aumentadas: 6 – 8 horas; 2 - 5 
dias de repouso sexual; 30 dias após biópsia ou cirurgia de próstata; 7 dias após ultra-som 
trans retal; 3 dias após uso de sonda ou toque retal; 15 dias após colonoscopia; 3 dias 
após exercício pesado ou ergométrico ou pedalar bicicleta ou fazer montaria. 

 US da Próstata -  No dia do exame deverá beber 05 copos de Água 1 hora antes do 
exame. 
 

Dado o seu caráter eliminatório, o não comparecimento do Candidato à avaliação no período 
agendado pela BAHIAGÁS implicará a sua eliminação do Concurso Público, conforme item 8.9 
do Edital 001/2015. 
 
02 – Eliminar o candidato abaixo relacionado: 
 

Identidade Nome Opção Motivo 

852217161 Marcelo Marins dos Santos Filho 
1016 - Analista de Processos 
Organizacionais – Administração 

Candidato manifestou 
desistência da vaga  



03 – Convocar o candidato abaixo relacionado, habilitado no referido concurso, a comparecer à sede da 

Bahiagás, situada na Av. Tancredo Neves, nº 450, Ed. Suarez Trade, 20º andar, Caminho das Árvores, 
CEP: 41.820-901, Salvador-BA, nos dias úteis compreendidos entre o período de 10/06/2016 a 
13/06/2016, no horário de 8h às 12h e das 13:30h às 17:30h, sob as penas previstas no referido edital, 
para apresentar os originais e cópias dos documentos abaixo: 
 

a. Comprovação dos pré-requisitos/escolaridade constantes do Anexo II do Edital 001/2015; 
b. Certidão de nascimento ou casamento (conforme o respectivo estado civil); 
c.  Certidão de nascimento dos filhos menores que 24 anos (para maiores de 21 anos apresentar 

 também atestado escolar); 
d. Comprovante de residência com bairro e CEP; 
e. Título de eleitor, com o comprovante de votação na última eleição; 
f.  Certificado de Reservista, para os candidatos do sexo masculino; 
g. Cédula de identidade; 
h. Carteira de trabalho - cópia da página da foto e verso 
i.  Cadastro de Pessoa Física – CPF; 
j.  Documento de inscrição no PIS ou PASEP, se houver; 
k.  Cartão do SUS, extensivo aos dependentes; 
l.  Carteira Nacional de Habilitação (CNH), Tipo B, para os cargos em que houver o respectivo 

 requisito, conforme anexo do Edital 001/2015; 
m. Declaração de que não exerce cargo ou função pública não-acumulável na administração 

 pública federal, estadual ou municipal, conforme vedação constante das normas do parágrafo 
 10, Art. 37, da Constituição Federal; 

n. Folha de antecedente da Polícia Federal, expedida, no máximo, há seis meses; 
o. Folhas de antecedentes da Policia dos Estados onde tenha residido nos últimos cinco anos, 

 expedidas, no máximo, há seis meses; 
p. Certidão de distribuição emitida pela Justiça Estadual, expedida, no máximo, há seis meses; 
q. Declaração de disponibilidade de horário de acordo com as necessidades do serviço. 

 

Identidade Nome Opção 
 

Classificação 

1143684141 Gabriel Teles Bastos 
1016 - Analista de Processos 
Organizacionais – Administração 

2º 

 
 

Salvador-BA, 01 de junho de 2016. 

 
 

Luiz Raimundo Barreiros Gavazza 
Diretor Presidente 


