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 CONSELHO REGIONAL DOS REPRESENTANTES COMERCIAIS NO ESTADO DA BAHIA - CORE-BA 

CONCURSO PÚBLICO PARA PREENCHIMENTO DE VAGAS 
EDITAL NÚMERO 001/2018 

 
 

EDITAL DE RESPOSTAS OS RECURSOS CONTRA O EDITAL DE ABERTURA 
 

I. A Comissão de Concurso Público estudou e analisou os referidos recursos, chegando às seguintes conclusões: 
 

 

NOME MARIELSON LIMA OLIVEIRA 

DESCRIÇÃO DOS 
FATOS 

Reconhecimento de firma na assinatura da declaração de pessoa preta ou parda. 

FUNDAMENTAÇÃO Todos os processos de concurso publico e seleções publica que exige a declaração 
de afrodescendente, o que testifica a mesma é a aferição presencial junto a uma 
banca julgadora constituída para tal.  
No momento de acordo a atual conjuntura politica e econômica que vivemos há 
muitas pessoas desempregadas da qual faço parte, não tem condições de arcar 
com tais despesas, a saber transporte de casa ao cartório ida e volta e taxas 
cartoriais.  

PEDIDO Nesses termos peço deferimento. Subscrevo me. 
Atenciosamente, Marielson Lima Oliveira 

ANEXO * Anexo omitido por conter dados pessoais do candidato. 

RESPOSTA INDEFERIDO 
O recurso não assiste ao candidato, visto que os processos de Concursos Públicos 
são por vezes realizados por distintas Bancas Julgadoras e estas possuem 
processos próprios e desassemelhados de trabalho.  
Os procedimentos adotados pela presente Banca Julgadora visam à lisura absoluta 
do Concurso Público, uma vez que, somente através da certificação de 
autenticidade por meio do reconhecimento de assinatura em cartório da 
autodeclaração étnico-racial de cada candidato, é possível analisar as solicitações 
impetradas. A metodologia aplicada visa garantir aos candidatos, que os mesmos, 
não serão prejudicados por falsas autodeclarações e ainda distanciar possíveis 
erros humanos e/ou fraudes que podem ocorrer quando no processo de aferimento 
de autenticidade presencial. 

 
 
 

NOME João Danilo do Carmo Silva 

DESCRIÇÃO DOS FATOS Procurando concurso para conseguir minhas coisas a partir da remuneração  

FUNDAMENTAÇÃO Procurando concursos 

PEDIDO Um bom concurso em que quero fazer  

ANEXO Sem anexo 

RESPOSTA INDEFERIDO 
Recurso não assiste ao recorrente, visto que recurso não se trata sob o edital. 

 
 
 

NOME Alex de Souza Silva 

DESCRIÇÃO DOS FATOS Discrepância entre os salários de cargos de igual nomenclatura e atribuições. 

FUNDAMENTAÇÃO O cargo de Auxiliar Administrativo III (Salvador) tem o salário base inferior ao cargos 
de Auxiliar Administrativo III, de Barreiras e Juazeiro.  
Para Salvador, o edital mostra que o salário base é de R$ 2.105,00, enquanto os 
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salários base de Barreiras e Juazeiro são de R$ 2.211,00. 
Logo, claramente, há uma diferença salarial ilógica de cargos idênticos.  

PEDIDO Equiparar o salário base do cargo de Auxiliar Administrativo III (Salvador) aos 
cargos de igual denominação, porém com atuação em outras cidades - Barreiras e 
Juazeiro. 

ANEXO Sem anexo 

RESPOSTA INDEFERIDO 
Recurso não assiste ao recorrente, visto que a matriz salarial define que: 
- Cargo de AUXILIAR ADMINISTRATIVO III, unidade Salvador, tem o salário base 
na categoria NIV/P1, sendo R$ 2.105,00. 
- E o cargo de AUXILIAR ADMINISTRATIVO III, unidades Juazeiro e Barreiras, tem 
o salário base na categoria NIV/P2, sendo R$ 2.211,00. 

 
 

NOME SHIRLEI JAMILE SILVA REIS 

DESCRIÇÃO DOS FATOS Prezados, 
O referido EDITAL NÚMERO 001/2018 - CONSELHO REGIONAL DOS 
REPRESENTANTES COMERCIAIS NO ESTADO DA BAHIA - CORE-BA, deixa 
omisso as disciplinas que poderão cair na prova DISCURSIVA, apenas traz o 
conteúdo programático no anexo II da prova objetiva, deixando de descrever quais 
os conteúdo/disciplinas e também faltando a atribuição da nota da referida questão 
discursiva, que poderão ser objeto de conteúdo da PROVA DISCURSIVA para o 
cargo de Assistente Jurídico (será realizada também prova escrita com 1 (uma) 
questão discursiva). 

FUNDAMENTAÇÃO O referido EDITAL NÚMERO 001/2018 - CONSELHO REGIONAL DOS 
REPRESENTANTES COMERCIAIS NO ESTADO DA BAHIA - CORE-BA, deixa 
omisso as disciplinas que poderão cair na prova DISCURSIVA, apenas traz o 
conteúdo programático no anexo II da prova objetiva, deixando de descrever quais 
os conteúdo/disciplinas e também faltando a atribuição da nota da referida questão 
discursiva, que poderão ser objeto de conteúdo da PROVA DISCURSIVA para o 
cargo de Assistente Jurídico (será realizada também prova escrita com 1 (uma) 
questão discursiva). 

PEDIDO De ante do exposto, bem como com base na lisura e clareza do certame, requer 
sejam tomadas as medidas necessárias quanto a omissão no edital sobre quais 
disciplinas poderão ser objeto de prova DISCURSIVA para o cargo de Assistente 
Jurídico (será realizada também prova escrita com 1 (uma) questão discursiva ), 
bem como faltando-lhe a atribuição da nota desta questão discursiva.  
Requer, que sejam sanadas as omissões no certame, sejam claras as disciplinas 
da PROVA DISCURSIVA para o cargo de ASSISTENTE JURÍDICO e sua 
atribuições de nota quanto a esta questão.  
Pede e aguarda deferimento. 

ANEXO Sem anexo 

RESPOSTA INDEFERIDO 
O recurso não assiste ao recorrente, visto que os procedimentos que são adotados 
estão descrito sumariamente no Item 9 - DAS PROVAS, nos subitens 9.30 ao 9.40.  
No subitem 9.30 fica descrito que a prova discursiva ocorrerá somente para o cargo 
de Assistente Jurídico, tendo em vista esta informação fica notório que o 
conhecimento cobrado ao candidato será específico ao cargo de atuação e no 
subitem 9.36 cita que “o assunto abordado consta no ANEXO II – CONTEÚDO 
PROGRAMATICO” portanto, o conteúdo cobrado na prova discursiva poderá ser 
qualquer item descrito no conteúdo programático especifico referente ao cargo 
pleiteado. 

 
 
 
 

Salvador, 11 de Maio de 2018. 
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