
EDITAL Nº 018/2015

O  Procurador-Geral  de  Justiça  do  Estado  da  Bahia,  no  uso  de  suas  atribuições  legais,  TORNA PÚBLICA a
CONVOCAÇÃO PARA AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA E AVALIAÇÃO DE TÍTULOS do IV CONCURSO PÚBLICO
PARA CARGOS DO QUADRO DE SERVIDORES DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA (Edital nº
198/2013), conforme as seguintes disposições:

DA AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA

Art. 1º Conforme os critérios estabelecidos no subitem 12.1 e 12.2 do Edital nº 198/2013, ficam convocados para a
Avaliação Psicológica os candidatos relacionados no Anexo Único deste Edital.

I – Para todos os cargos, a Avaliação Psicológica será realizada na data de 01/03/2015, no período da manhã e o
portão  de  acesso ao  local  da  avaliação será  aberto  às  8h00min e  fechado impreterivelmente  às  9h00min,
observado o horário local.

II  -  Para  conhecer  o  local  de  realização  da  Avaliação  Psicológica,  o  candidato  deverá  consultar  e  imprimir  o
CARTÃO  DE  INFORMAÇÃO  DO  CANDIDATO  que  estará  disponível  no  endereço  eletrônico
www.institutoaocp.org.br a partir das 15h do dia 04/02/2015. A identificação do local de realização das provas é de
responsabilidade exclusiva do candidato.

Art. 2º O candidato deverá comparecer ao local de realização da Avaliação Psicológica, com antecedência mínima
de 45 (quarenta e cinco) minutos do horário fixado para o fechamento do portão de acesso ao local de realização
das provas,  munido de caneta esferográfica de tinta azul ou preta fabricada em material transparente, seu
DOCUMENTO  ORIGINAL OFICIAL  DE  IDENTIFICAÇÃO  COM  FOTO  e  o  CARTÃO  DE  INFORMAÇÃO  DO
CANDIDATO  impresso  através  do  endereço  eletrônico  www.institutoaocp.org.br no  link:  CARTÃO  DE
INFORMAÇÃO DO CANDIDATO (Avaliação Psicológica).

Art.  3º  Conforme o subitem  12.2.4.  do Edital  nº 198/2013 “o candidato somente poderá utilizar os sanitários e
bebedouros nos intervalos concedidos pela organizadora entre as aplicações dos testes de avaliação psicológica,
podendo  ausentar-se  definitivamente  após  o  término  da  aplicação  do  último  teste  da  etapa  de  Avaliação
Psicológica.”

DA AVALIAÇÃO DE TÍTULOS

Art. 4º Conforme o subitem 13.1 do Edital 198/2013, ficam convocados para a Avaliação de Títulos, os candidatos
relacionados no Anexo Único deste Edital, inscritos nos cargos 202: Motorista e 401 a 410: Analista Técnico.

Art. 5º Os candidatos convocados e interessados em participar da Avaliação de Títulos deverão:

I - No período das 09h do dia 23/02/2015 até as 23h59min do dia 27/02/2015, observado o horário oficial de
Brasília-DF,  preencher  o  Formulário  de  Cadastro  de  Títulos  disponível  no  endereço  eletrônico
www.institutoaocp.org.br; 

II - após completado o preenchimento, imprimir duas vias do comprovante de cadastro dos títulos, reter uma para si
e entregar a outra juntamente com os documentos comprobatórios em envelope lacrado, no período das 13h às
17h, observado o horário local, do dia 01/03/2015 no Posto de Recebimento de Títulos, no mesmo local de
realização da Avaliação Psicológica.

Art. 6º Não serão avaliados documentos entregues em desconformidade com as instruções estabelecidas
neste Edital.

Art.  7º Conforme  o  subitem  13.1  do  Edital  198/2013,  “somente  terão  seus  títulos  corrigidos  os  candidatos
considerados RECOMENDADOS na Avaliação Psicológica”.

Art. 8º O candidato convocado e interessado em participar da Avaliação de Títulos deverá observar todo o disposto
no item 13 do Edital 198/2013.

Art. 9º Este Edital entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições contrárias. 

Salvador/BA, 03 de fevereiro de 2015. 

MÁRCIO JOSÉ CORDEIRO FAHEL 
Procurador-Geral de Justiça 
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