
SUPERINTENDÊNCIA DOS DESPORTOS DO ESTADO DA BAHIA (SUDESB) 

 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 

 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

 

A Superintendência dos Desportos do Estado da Bahia(SUDESB), no uso de suas 

atribuições legais, mediante as condições estipuladas no Edital 001/2013 e 

disponibilizado no site www.selecao.uneb.br/sudesbconvoca os candidatos para 

realização das Provas do Processo Seletivo Simplificado para contratação de pessoal, 

por tempo determinado, em Regime Especial de Direito Administrativo – REDA para 

provimento dos cargos de Técnico de Nível Médio e de Nível Superior. 

1. Data, locais e horários da Realização das Provas Objetivas. 

1.1 Data: 14 de abril de 2013 

1.2 Turno: VESPERTINO 

1.3 Os portões para acesso dos candidatos ao local de Provas permanecerão abertos no 

horário das 12h20min (doze horas e vinte minutos) ás 12h50min (doze horas e 

cinqüenta minutos) (horário local) 

1.4A Prova terá duração: 3 horas 

2. Os candidatos somente farão prova nos locais indicados no CARTÃO 

INFORMATIVO, que estará disponível a partir do dia 05 de abril de 2013, no site: 

www.selecao.uneb.br/sudesb. Recomenda-se portar o referido Cartão para facilitar seu 

acesso à sala de prova. 

3. O candidato só será admitido à sala de prova se, apresentar o documento original e 

oficial com o qual se inscreveu e que legalmente o identifique, como: Carteiras e/ou 

Cédulas de Identidade expedidas pelas Secretarias da Segurança, pelas Forças 

Armadas, pela Polícia Militar, pelo Ministério das Relações Exteriores, Cédulas de 

Identidade fornecidas por Ordens ou Conselhos de Classe, que por Lei Federal valem 

como documento de identidade, como, por exemplo, as do CREF, CRM, CRA, OAB, 

CRC etc., a Carteira de Trabalho e Previdência Social, bem como a Carteira Nacional 

de Habilitação com foto, na forma da Lei Federal nº 9.503, de 23/09/1997. 

4. Os documentos deverão estar em perfeitas condições, dentro do prazo de validade, 

de forma a permitir com clareza, a identificação do candidato. 

5. Não haverá segunda chamada de prova. 

6. O candidato deverá comparecer ao local designado, no horário estabelecido, munido 

de caneta esferográfica de tinta preta ou azul, fabricada em material transparente, com 

a qual deverá assinar a Folha de Respostas, bem como assinalar suas respostas. 

7. Somente após decorrida 01 (uma) hora do início da prova o candidato poderá 

retirar-se do recinto, e após 02 (duas) horas de prova, poderá levar o Caderno de 

Questões. 

 

Outras informações, se necessárias, poderão ser prestadas até as 12 horas do dia 13 de 

abril, pelo CPS, no 0800-071-3000. 

 

Salvador, 04 de abril de 2013. 

 

Raimundo Nonato Tavares da Silva 

Diretor Geral 

 


