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EDITAIS

EDITAL DE PROCESSO SELETIVO Nº 002/ 2018
PRIMEIRO TERMO ADITIVO/2018
O CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO TERRITÓRIO BACIA DO PARAMIRIM – CDS
BACIA DO PARAMIRIM, pessoa jurídica de direito público da espécie associação pública, com sede na
Travessa Clériston Andrade, nº 51, 1° andar, Centro – Ibipitanga-Ba, inscrito no CNPJ sob o n.º
19.202.416/0001-10, neste ato representado por seu Presidente, o Sr. EDILSON SANTOS SOUZA, TORNA
PÚBLICO por meio desse EDITAL, a aberturadas inscrições para o PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO
n°002/2018 para CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA a fim de atender ao programa de GESTÃO AMBIENTAL
COMPARTILHADA–GAC, para composição de estrutura administrativa, como instrumento de cooperação,
tendo como objetivo o apoio técnico, capacitação e assessoria aos municípios consorciados ao CDS-Bacia do
Paramirim no âmbito da gestão ambiental compartilhada para proteção do meio ambiente, conforme as
exigências legais vigentes, para tanto, visa a contratação de profissionais de nível superior: 01 (um)
Engenheiro(a) Ambiental; 01 (um) Biólogo (a), 01(um) Geólogo (a),atendendo às necessidades do interesse
público, torna público as normas desse Primeiro Termo Aditivo de edital.
Considerando, em especial, o princípio da isonomia, que representa o símbolo da democracia, pois indica um
tratamento justo para os cidadãos;
Considerando queos profissionais de ciências biológicas, graduados em curso de nível superior, tanto
bacharelado como licenciatura, atendendo a resoluções do CONSELHO FEDERAL DE BIOLOGIA – CFBIO e
devidamente inscritos junto ao Conselho Regional de Classe –CRBIO, podem atuar como biólogo(a) nas áreas
de interesse deste edital;
Considerando que, tendo em vista a errata ao edital do processo seletivo n°002/2018, pode ter ocorrido que
profissionais com licenciatura ao curso de Ciências Biológicas tenham deixado de efetuar a inscrição ao
referido processo de seleção pública;
A Comissão Avaliadora e Julgadora do processo Seletivo 002/2018,no uso de suas atribuições conferidas pela
Portaria n°04/2018, neste ato, como HOMOLOGAÇÃO do Presidente EDILSON SANTOS SOUZA – Presidente
do CDS-Bacia do Paramirim, RESOLVE pelo Primeiro Termo aditivo ao EDITAL, conforme exposto:

I-

DAS INSCRIÇÕES AO CARGO DE BIÓLOGO:

1.1 Serão realizadas novas inscrições ao cargo de Biólogo e designadas as datas para demais etapas,
podendo-se inscrever os graduados em curso de nível superior em Ciências Biológicas, bacharelados e/ou com
licenciatura, desde que devidamente inscritos junto ao Conselho Regional de Classe – CRBIO e atendendo as
normas e resoluções do Conselho Federal de Biologia – CFBIO;
1.2 Serão consideradas, para todos os efeitos, as inscrições já realizadas ao cargo de biólogo já devidamente
protocoladas junto ao CDS-Bacia do Paramirim ao processo seletivo n°002/2018 no período de inscrições
anterior a este Primeiro Termo Aditivo, valendo as demais datas e etapas, conforme especificado no item “II”;
II - Do Período de inscrições e Demais Etapas ao cargo de Biólogo:
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2.2 ESPECIFICAÇÕES DAS DATAS PARA OPERACIONALIZAÇÃO DAS ETAPAS PREVISTAS:
2.1. Período de Inscrições: 03/05/2018;
2.2. Divulgação da Relação dos inscritos e pontuação dos candidatos selecionados/inscritos na
primeira Etapa (análise de currículos): 04/05/2018;
2.3- Prazo para interposição de Recursos: 07/05/2018 das 08:00hs às 12:00hs; das 14:00hs às 17hs No mesmo local das Inscrições.
2.4- Data do resultado Final da Primeira Etapa e Convocação para entrevistas: 08/05/2018;
2.5 - Data da realização das Entrevistas: 09/05/2018;
2.6 - Data de divulgação do resultado da Segunda Etapa: 10/05/2018;
2.7 - Prazo para interposição de Recursos resultado segunda etapa: 11/05/2018, das 09:00hs às
12:00hs; das 14:00hs às 16:30hs – No mesmo local das Inscrições;
2.8- Data do resultado final do processo seletivo: 14/05/2018;
2.9 - Data provável para convocação, exames e possível contratação: A partir de 15/05/2018.

III- DAS DEMAIS CONDIÇÕES DO EDITAL
3.1 Ficam mantidas todas as demais condições, anexos e itens do Edital do Processo Seletivo n°002/2018.
3.2Este Primeiro Termo Aditivo de Edital, na sua íntegra, será afixado nos quadros de avisos na Sede do
Consórcio e divulgado no site eletrônico www.cdsbp.ba.gov.br, bem como no seu diário oficial no link “Diário
Oficial” no mesmo site.
Ibipitanga (BA), 26 de abril de 2018.
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