‘
Nesta tela o usuário poderá acessar o edital, iniciar a inscrição ou pesquisar uma inscrição
realizada. Para iniciar o cadastramento digite o número do CPF depois, pressione o botão

Digite o número do CPF
e clique no botão abaixo

Clique neste botão
para ver o edital do
concurso

Aparecerá o termo com as condições do processo seletivo, uma vez realizada a leitura do termo
abaixo, click na caixa de seleção

, que é

obrigatória para o início da inscrição, pressione o botão
ciente a das regras constantes no edital.

Clique neste botão para
ver o edital do concurso

Clique na caixa ao lado
para confirmar o inicio
Clique no botão ao lado para
prosseguir com a inscrição

para ficar

‘
1ª parte – Função/Requisito: O site exibirá a página abaixo para preenchimentos dos campos,
visando iniciar o cadastramento da inscrição para o cargo selecionado:

Digite o número
CNH e data da
Habilitação
Clique aqui para escolher o arquivo de comprovação de escolaridade e o
arquivo da Habilitação

Após fornecer dos dados acima, clique aqui para registrar a 1ª parte do cadastro

Observações:

*

1) Os campos que possuem são obrigatórios o seu preenchimento;
2) O nome do arquivo deve ser único não pode ultrapassar 15 (quinze) CARACTERES, e
NÃO PODE CONTER CARACTERES ESPECIAIS (acentos, letras por exemplo Ç ou Ã), ou
espaço em branco;
3) O tamanho máximo do arquivo é de 2MB;
4) A extensão dos arquivos anexados devem ser: PDF, JPG, JPGE, TIF e PNG;
5) Os documentos necessários nesta fase são: COMPROVAÇÃO DE ESCOLARIDADE e
CNH, que devem ser anexados em arquivo separado.

Pressione o botão

para localizar em seu computador, o arquivo a ser

anexado (comprovação de escolaridade e\ou CNH).
Ao pressionar o botão

aparecerá o botão

dando a opção de selecionar outro arquivo a ser anexado.
Depois de anexado os arquivos pressione o botão
parte – Função/Requisito da inscrição.

para finalizar a 1ª

‘
Na 2ª parte - Dados Pessoais -

Forneça abaixo os dados pessoais: Os campos com * são obrigatórios

Clique aqui, caso
deseje concorrer
na cota de
afrodescendente

Informe aqui se possui alguma deficiência. Se não possuir, indique “NÃO POSSUI
DEFICIÊNCIA”. Se possuir indique qual e se deseja concorrer na cota de PCD. Neste
caso deverá ser anexado imagem do laudo que comprova a deficiência.

Caso deseje concorrer na cota de afrodescendente, o candidato deverá confirmar, clicando em
DECLARO

Caso o candidato seja Portador de necessidades especiais, deverá indicar o tipo da necessidade
existente, no campo abaixo:

Se o candidato deseja concorrer como cota PCD (Portador de Necessidades Especiais). Selecione
a opção abaixo:

Se a opção escolhida for “SIM” o site exibirá a opção para anexar o laudo médico

‘
Observações:
1) O nome do arquivo deve ser único não pode ultrapassar 15 (quinze) CARACTERES, e
NÃO PODE CONTER CARACTERES ESPECIAIS (acentos, letras por exemplo Ç ou Ã), ou
espaço em branco;
2) O tamanho máximo do arquivo é de 2MB;
3) A extensão dos arquivos anexados devem ser: PDF, JPG, JPGE, TIF e PNG;
Para finalizar esta fase pressione o botão

3ª parte – Curso de direção defensiva

Forneça os dados do curso

Clique no botão acima para anexar a imagem do comprovante do curso

Clique aqui, para confirmar curso

Os campos constantes nessa página não são obrigatórios. Caso possua CERTIFICADO DO CURSO
DE DIREÇÃO DEFENSIVA, no mínimo 10h, será considerado como pontuação para o candidato.
Pressione o botão
anexado.

para localizar em seu computador, o arquivo a ser

Observações:
1) O nome do arquivo deve ser único não pode ultrapassar 15 (quinze) CARACTERES, e
NÃO PODE CONTER CARACTERES ESPECIAIS (acentos, letras por exemplo Ç ou Ã), ou
espaço em branco;
2) O tamanho máximo do arquivo é de 2MB;
3) A extensão dos arquivos anexados devem ser PDF, JPG, JPGE, TIF e PNG;
Para finalizar esta fase pressione o botão

‘
4ª parte – Experiência Profissional

Forneça os dados da experiência

Clique na caixa de seleção de experiência, acima
se foi em algum órgão da Prefeitura de Salvador

Clique aqui, para confirmar experiência

Nessa página deverão ser fornecidos os dados referentes as experiências que o candidato caso
possua.
Os campos constantes nessa página não são obrigatórios. Caso possua Experiência Profissional
na Prefeitura Municipal do Salvador será considerada como pontuação para o candidato para
fins de critério de desempate.

Pressione o botão
anexado

para localizar em seu computador, o arquivo a ser

Observações:
1) O nome do arquivo deve ser único não pode ultrapassar 15 (quinze) CARACTERES, e
NÃO PODE CONTER CARACTERES ESPECIAIS (acentos, letras por exemplo Ç ou Ã), ou
espaço em branco;
2) O tamanho máximo do arquivo é de 2MB;
3) A extensão dos arquivos anexados devem ser: PDF, JPG, JPGE, TIF e PNG;

O candidato deverá selecionar a opção abaixo como critério de desempate, caso tenha prestado
serviço na função de motorista em algum órgão da Prefeitura Municipal do Salvador.

‘
Para finalizar esta fase pressione o botão
5ª parte – Certificado de inexistência de penalidade administrativa

Clique no botão
acima para
anexar a imagem
do comprovante
e/ou recurso
Clique aqui, para confirmar comprovante de inexistência de penalidade

Pressione o botão
anexado:

para localizar em seu computador, o arquivo a ser

Observações:
1) O nome do arquivo deve ser único não pode ultrapassar 15 (quinze) CARACTERES, e
NÃO PODE CONTER CARACTERES ESPECIAIS (acentos, letras por exemplo Ç ou Ã), ou
espaço em branco;
2) O tamanho máximo do arquivo é de 2MB;
3) A extensão dos arquivos anexados devem ser: PDF, JPG, JPGE, TIF e PNG;

Em caso de existência de penalidade, o candidato deverá anexar nessa página comprovante de
entrada de recurso administrativo, contendo todos os dados.

6ª parte – Informações Complementares

Caso já tenha sido contratado como
REDA em algum órgão da prefeitura,
marque SIM

Para finalizar esta fase pressione o botão

Caso exista alguma informação obrigatória e não preenchida, o sistema marcará em vermelho o campo
e não será finalizado o cadastramento, até o preenchimento do referido campo.

‘

Se todas as informações foram preenchidas corretamente, será confirmada a inscrição com a
exibição da página a seguir:

Nessa página, poderá ser impresso o comprovante de inscrição e, boleto de pagamento.

Caso o candidato identifique algum erro na inscrição, esta deverá ser cancelada e realizada nova
inscrição.
Em caso de cancelamento da inscrição pressione o botão
seguinte mensagem:

será exibido a

Para cancelar a inscrição pressione

Caso deseje acessar uma inscrição realizada, preencher os campos: “informe seu CPF “ e
“Número de inscrição” OU “Data de Nascimento” e “Número do documento de identidade”
pressione o botão

Ao acessar a inscrição realizada, o candidato poderá reimprimir o comprovante, boleto ou
cancelar a inscrição selecionada.

