
 
Consórcio Intermunicipal do Oeste da Bahia 

CONSID 

Rua Professor Seabra Lemos, nº 420, Recanto dos Pássaros, Barreiras/BA 

Tel: 77 3613-3858 
considadm@gmail.com 

 

 
ERRATA Nº 01 

 

 
PROCESSO SELETIVO Nº 002/2019 

 
ONDE SE LÊ: 
 
4.1 - As inscrições poderão ser realizadas das 09h às 12h e das 14h às 16h30min dos dias 16 a 

18/09/2019, na sede administrativa do Consórcio Intermunicipal do Oeste da Bahia-CONSID, situada no 

seguinte endereço:  

Rua Professor Seabra Lemos, nº 420, Recanto dos Pássaros, Barreiras/BA  

Ponto de Referência:   Prédio Anexo da CODEVASF 

Tel.: (77) 3613-3858  

Pedido de esclarecimento: Quaisquer dúvidas ou pedidos de esclarecimentos poderão ser 

obtidos através do e-mail: administrativo@consid.ba.gov.br 

 

7.1- O Resultado final da Análise de Currículo será divulgado no dia 23/09/2019, com lista fixada nos 

quadros de avisos do Consórcio e no site www.jornalgazetadooeste.com.br e http://consid.ba.gov.br por 

meio de atos oficiais, quando também será divulgada a data e horário de comparecimento para a 2ª Etapa 

(Entrevista). O não comparecimento do candidato na data e horário designado para entrevista importará 

em sua desistência do processo seletivo. 

 

10.1- O resultado final será divulgado no dia 30/09/2019, na ordem decrescente da soma dos pontos 

obtidos na análise de currículo e na entrevista, até às 18 horas com lista afixada nos quadros de avisos do 

Consórcio. O resultado também será divulgado no site www.jornalgazetadooeste.com.br e 

http://consid.ba.gov.br, por meio de atos oficiais, e não haverá informação individual aos candidatos.10.2 

- A listagem com as notas e classificação do candidato ficará à disposição na sede do Consórcio, para 

consulta, sendo proibida a retirada de documentos. 

 

LEIA-SE: 
 
4.1 - As inscrições poderão ser realizadas das 09h às 12h e das 14h às 16h30min dos dias 09, 10 e 

11/10/2019, na sede administrativa do Consórcio Intermunicipal do Oeste da Bahia-CONSID, situada no 

seguinte endereço:  

Rua Professor Seabra Lemos, nº 420, Recanto dos Pássaros, Barreiras/BA  

Ponto de Referência:   Prédio Anexo da CODEVASF 

Tel.: (77) 3613-3858  

mailto:considadm@gmail.com
http://www.jornalgazetadooeste.com.br/
http://consid.ba.gov.br/
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Rua Professor Seabra Lemos, nº 420, Recanto dos Pássaros, Barreiras/BA 

Tel: 77 3613-3858 
considadm@gmail.com 

 

Pedido de esclarecimento: Quaisquer dúvidas ou pedidos de esclarecimentos poderão ser 

obtidos através do e-mail: administrativo@consid.ba.gov.br 

 

7.1- O Resultado final da Análise de Currículo será divulgado no dia 16/10/2019, com lista fixada nos 

quadros de avisos do Consórcio e no site www.jornalgazetadooeste.com.br e http://consid.ba.gov.br por 

meio de atos oficiais, quando também será divulgada a data e horário de comparecimento para a 2ª Etapa 

(Entrevista). O não comparecimento do candidato na data e horário designado para entrevista importará 

em sua desistência do processo seletivo. 

  

10.1- O resultado final será divulgado no dia 23/10/2019, na ordem decrescente da soma dos pontos 

obtidos na análise de currículo e na entrevista, até às 18 horas com lista afixada nos quadros de avisos do 

Consórcio. O resultado também será divulgado no site www.jornalgazetadooeste.com.br e 

http://consid.ba.gov.br, por meio de atos oficiais, e não haverá informação individual aos candidatos.10.2 

- A listagem com as notas e classificação do candidato ficará à disposição na sede do Consórcio, para 

consulta, sendo proibida a retirada de documentos. 

 

Barreiras (BA), 07 de outubro de 2019. 

 

TERMOSIRES DIAS DOS SANTOS NETO 
Presidente do CONSID 
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