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Edital de Abertura de Inscrição para o Programa Aprendiz da Prodeb. 
 
O Presidente da Companhia de Processamento de Dados do Estado da Bahia – 
PRODEB, no uso de suas atribuições, em conformidade com disposto no Art.16 
Decreto 5.598/05, Seção II, da Contratação do Aprendiz, faz saber que estarão 
abertas as inscrições objetivando o provimento de vagas para Jovens Aprendizes, 
regendo-se pelas disposições do presente Edital. 
 
 
1. Das Disposições Preliminares: 
 
O Programa para contratação do Aprendiz é um instrumento de formação 
profissional e integração social que possibilita aos jovens serem admitidos na 
condição de aprendizes, para desenvolverem as suas qualificações através de um 
programa de treinamento visando aquisição de conhecimentos teóricos e práticos 
de um ofício ou ocupação. O desenvolvimento da prática profissional acontecerá 
na PRODEB, localizada na Avenida 4, nº. 410, CAB, Salvador-BA. 
 
1.1 Cronograma da Seleção 

 

ETAPAS DATA LOCAL 
Publicação 11/03 à 13/03/2017 DOE  

Inscrições dos (as) candidatos 
(as) 

17/03/2017 
CIDE-Capacitação, 
Inserção e 
Desenvolvimento 

Prova Objetiva 23/03/2017 
CIDE-Capacitação, 
Inserção e 
Desenvolvimento 

Resultado da prova objetiva  27/03/2017 
DOE, PRODEB (Site), 
site CIDE 

Convocação dos selecionados 
para Entrevista Individual e 
Dinâmica. 

27/03/2017 
DOE, site CIDE, 
PRODEB (Site)  

Entrevista Individual e Dinâmica 31/03/2017 
CIDE-Capacitação, 
Inserção e 
Desenvolvimento 

Resultado Final 06/04/2017 
DOE, site CIDE, 
PRODEB (Site)  

Convocação p/ Admissão 06/04/2017 
DOE, site CIDE, 
PRODEB (Site) 

Apresentação p/ Admissão 10/04/2017 PRODEB 
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2.Das Inscrições: 
 
2.1 As inscrições para o preenchimento das 10 vagas, sendo 01 (uma) para PCD 
será de responsabilidade do CIDE-Capacitação, Inserção e Desenvolvimento – 
sem ônus para os candidatos, no dia 17/03/2017 das 08:00 às 18:00, sendo 
considerada a primeira etapa de caráter eliminatório, composta de análise e 
triagem de documentação, conforme especificações dispostas neste edital. 
 
 
2.2 Distribuição das Vagas: 
 

TURNO DE TRABALHO Nº DE VAGAS 
TOTAL 

N° DE VAGAS PARA *PCD´s 

Matutino 10 01 

* Pessoa com Deficiência. 
 
 
2.3 São condições para a inscrição: 
 
 2.3.1 Ser Brasileiro nato ou naturalizado; 
 
 2.3.2 Ser maior de 14 (quatorze) anos e menor de 24 (vinte e quatro), com 
exceção da pessoa com deficiência, que não se aplica o limite de idade; 
 
 2.3.3 Estar matriculado em escola da rede pública estadual ou municipal e 
cursando entre a 8ª série do Ensino Fundamental e a 3ª série do Ensino Médio, 
caso não haja concluído o ensino médio; 
 
2.3.4 Estar matriculado impreterivelmente no turno vespertino ou noturno, caso 
não haja concluído o ensino médio; 
 
2.3.5 Estar inscrito no Cadastro de Pessoa Física e apresentar Carteira 
Profissional. 

 
 2.3.6 Apresentar Boletim Escolar de notas do ano de 2016, apresentando as 
médias finais das disciplinas sem constar NENHUMA REPROVAÇÃO, ou 
Declaração da unidade escolar informando a aprovação do aluno por média em 
todas as unidades, caso não haja concluído o ensino médio; 

 
 2.3.7 Conhecer, atender e estar de acordo com as exigências contidas neste 
Edital. 
   
A falta de comprovação de qualquer um dos requisitos anteriormente citados 
impedirá a inscrição do candidato. 
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2.4 No ato da inscrição, o candidato deverá estar munido de original e cópia dos 
documentos abaixo relacionados, em perfeitas condições, de forma a permitirem, 
com clareza, sua identificação: 
 
2.4.1 Comprovante de freqüência do ano de 2017, caso não haja concluído o 
ensino médio; 
 
2.4.2 Carteira de Identidade; 
 
2.4.3 CPF (regular); 
   
2.4.4 Carteira de Trabalho e Previdência Social (página contendo foto e dados 
pessoais); 
       
2.4.5 Comprovante de residência; 
 
2.4.6 Comprovante de conclusão de ensino médio, caso haja concluído o ensino 
médio; 
 
2.4.7 Título Eleitoral com comprovação de votação na última eleição, caso tenha 
mais de 18 anos; 
 
Não serão aceitos protocolos, nem cópias dos documentos citados ou qualquer 
outro documento diferente do acima definido. Somente nos casos de roubo, furto 
ou perda deverá ser apresentado documento que ateste o registro da ocorrência 
em órgão policial; 
  
A inscrição do candidato implicará no conhecimento e na tácita aceitação das 
normas e condições estabelecidas neste Edital, em relação às quais não poderá 
alegar desconhecimento. 
 
 
3. Do Processo Seletivo: 
 
3.1   Primeira Etapa – Inscrição, Triagem de Documentos e Análise dos Históricos 
Escolares –Eliminatória. 17/03/2017 
 
3.2 Segunda Etapa Eliminatória e Classificatória: Prova Objetiva de 
Conhecimentos Específicos (Português e Matemática). 
 
 

DATA 23/03/2017 
HORÁRIO 9h às 12h e 14h às 17h  

LOCAL CIDE-Capacitação, Inserção e Desenvolvimento, localizado 
à Rua Lucaia, 03, Rio Vermelho, Salvador-Bahia  
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 3.2.1 Prova Objetiva com 10 questões, sendo 05 questões de Português e 05 
questões de Matemática cada questão valendo 1,0 ponto, totalizando o valor de 
10 pontos; 
 
3.2.2 O candidato deverá comparecer ao local designado para realização da prova 
com antecedência mínima de 30 (trinta) minutos do horário fixado para o início, 
munido de Célula de Identidade e caneta de cor azul ou preta; 
 
3.2.3 A prova será eliminatória e classificatória, devendo o candidato obter o 
mínimo de 65% de acertos na soma total das duas provas: Português e 
Matemática; 
      
3.2.4 Os candidatos que obtiverem pelo menos 65% de acerto na soma das  
provas de Português e Matemática serão classificados; 
 
3.2.5 A título de critério de desempate será considerado: 
1º Ter entre 14 e 18 anos, atendendo princípios legais que asseguram prioridade a 
esta faixa etária (CLT, ECA)  
2° Maior pontuação na prova de Português na Etapa de Prova Objetiva 
3º Maior pontuação na prova de Matemática na Etapa de Prova Objetiva  
4º Estar inscrito em Programa Social do Governo Federal (Bolsa-Família) 
 
3.2.6 A relação dos aprovados nesta etapa será divulgada no DOE no dia 27 de 
março de 2017 e disponibilizada no Site da PRODEB e no Site do CIDE. 
 
3.2.6 Programa da prova detalhado no item 3.5 
 
3.3 Terceira Etapa - Entrevista Individualizada seguida de Dinâmica de Grupo 
- em caráter classificatório e eliminatório final. Serão convocados os 20 melhores 
classificados na segunda etapa, conforme critérios já definidos nos itens 3.2.4 e 
3.2.5, para participarem no dia 31 de março de 2017 de Entrevista Individualizada 
em caráter seletivo final, sendo aprovados os 10 candidatos (sendo uma vaga 
PCD) que melhor demonstrarem as competências descritas abaixo. 
 

       a) Habilidade de comunicação; 
       b) Habilidade no relacionamento interpessoal; 
       c) Habilidade para trabalhar em equipe; 
       d) Iniciativa e criatividade; 
       e) Interesse e atenção concentrada      
 
 

DATA 31/03/20147 
HORÁRIO 9h às 12h e 14h às 17h 

LOCAL CIDE-Capacitação, Inserção e Desenvolvimento, na Rua 
Lucaia, 03, Rio Vermelho, Salvador, Bahia 
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3.5 Resultados 
 
3.5.1Primeira Etapa – Inscrição, Triagem de Documentos e Análise dos 
Históricos Escolares, 17 de março de 2017. 
 
3.5.2 Segunda Etapa – Prova Objetiva: As provas serão realizadas no dia 23 de 
março de 2017 no CIDE-Capacitação, Inserção e Desenvolvimento, sito à Rua 
Lucaia, 03, Rio Vermelho, Salvador, Bahia.e os resultados serão publicados no 
DOE em 27 de março de 2017 e estarão disponíveis nos sites da Prodeb e do 
CIDE. Será divulgada relação dos aprovados por ordem de classificação. 
 
3.5.3 Terceira Etapa- Entrevista individualizada e dinâmica de grupo. Serão 
convocados no dia 27 de março de 2017, no DOE os 20 candidatos melhor 
colocados na etapa de Prova Objetiva, conforme critérios constantes deste edital 
(itens 3.2.4 e 3.2.5), para realizarem Entrevista Individualizada seguida de 
Dinâmica de Grupo a acontecer no dia 31 de março de 2017 
.   
O resultado desta terceira e última etapa, a relação com os 10 candidatos 
selecionados (sendo 01 PCD), será publicado no DOE no dia 06 de abril de 2017 
e disponibilizado nos sites da Prodeb e do CIDE. 
 
Os aprovados na Entrevista deverão apresentar-se na Prodeb no dia 10 de abril 
de 2017 para iniciarem os procedimentos de admissão. 
 
3.6 Conteúdo da Prova: 
 
Português: Ortografia. Acentuação gráfica. Pontuação. Divisão silábica. 
Substantivos e adjetivos (gênero, número e grau). Verbos (tempos e modos). 
Fonética e fonologia: encontros vocálicos e consonantais. Dígrafos. Morfologia: 
classes de palavra: artigos, substantivos, adjetivo, pronome, numeral e verbo e 
suas flexões; advérbio, conjunção, preposição e interjeição. 
 
Matemática: operações básicas, resolução de problemas envolvendo as quatro 
operações: (soma, subtração, divisão e multiplicação), números e grandezas 
proporcionais, razões e proporções, regras de três simples e composta, 
porcentagem, juros simples. 
 
 
 4.Dos procedimentos pré-admissionais. 
 
Após divulgação do Resultado Final, a Prodeb se responsabilizará pela realização 
dos exames admissionais que consistem em avaliação, por meio de exames 
médicos de inspeção clínica. Esses exames têm caráter eliminatório e são 
restritos ao candidato convocado para admissão. 
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O não comparecimento do candidato nas datas agendadas para a realização dos 
exames médicos admissionais caracteriza a desistência do processo seletivo. 
Podendo ser convocado o candidato imediatamente colocado na classificação. 
 
Havendo desistência, ou impossibilidade de admissão de algum entre os 10 
candidatos indicados para a contratação, a PRODEB poderá convocar o próximo 
candidato imediatamente colocado na classificação da terceira etapa. 
 
 
5.Da contratação    
 
Os candidatos selecionados e convocados para admissão terão contrato de 
aprendizagem por tempo determinado de aproximadamente 385 dias, regido pela 
Consolidação das Leis do Trabalho – CLT (art. 428 e seguintes), sob o regime de 
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS (alíquota de 2%), recolhimento 
de INSS conforme tabela vigente, submetendo-se à jornada de 20 (vinte) horas 
semanais e a uma remuneração mensal de salário mínimo- hora. 
 
A Prodeb pagará as férias no final do contrato de forma a não haver perda de 
conteúdo da aprendizagem nem durante a teoria e nem durante a prática 
profissional. 
 
A Prodeb oferece transporte e lanche. 
 
O candidato durante todo o programa deverá cumprir, obrigatoriamente, a jornada 
de 20h semanais, sendo 4h diárias, no turno matutino, não sendo possível  
redução da carga horária diária e/ou compensação da jornada; 
 
O não atendimento à convocação para admissão, no prazo estabelecido pela 
Prodeb, excluirá o candidato do processo seletivo. 
 
Caso a admissão do candidato aprovado implique sua mudança de domicílio, 
todas as despesas daí decorrentes correrão às suas expensas, sem ônus algum 
para a Prodeb. 
 
6. Treinamento 
 
O Programa de Aprendizagem será composto de 1080h, (sendo 480h de 
aprendizagem teórica e 600h de aprendizagem prática). As primeiras 80h iniciais 
serão de aprendizagem teórica no SENAC, localizado à Rua da Misericórdia, nº 7, 
Centro; e o restante das 400h de carga horária teórica será em concomitância com 
as 600h de aprendizagem prática-profissional supervisionada na Prodeb, na 
Avenida 4, nº410 Centro Administrativo da Bahia, CAB. A distribuição das horas 
se dará conforme contrato de trabalho.  
 
6.1 Todos os aprendizes que cumprirem o período e a freqüência estabelecida no 
contrato, receberão certificado de Qualificação Profissional do Programa Aprendiz. 



 

7 

 
 
7.Dos  Recursos 
 
Recursos eventuais deverão ser apresentados até 24 (vinte e quatro) horas após a 
data de divulgação do resultado final do processo seletivo 2016. 
 
Os recursos serão apreciados pelo CIDE e os pareceres serão emitidos em até 
três dias úteis. 
 
No caso de provimento de recurso interposto dentro das especificações, poderá, 
eventualmente, alterar a nota/classificação inicial obtida pelo candidato para uma 
nota/classificação superior ou inferior ou ainda poderá ocorrer à desclassificação 
do candidato que não obtiver nota mínima exigida para habilitação. 
 
Será indeferido o recurso interposto fora da forma e dos prazos estipulados neste 
edital. 
 
Admitir-se-á um único recurso por candidato e de forma individualizada. 
 
Não haverá em hipótese alguma e sob qualquer pretexto revisão da etapa de 
Entrevista e Dinâmica de Grupo, nem será conhecido e nem dado provimento a 
qualquer espécie de recurso sobre o resultado desta etapa. 
 
Em nenhuma hipótese serão aceitos pedidos de revisão de recursos, a decisão do 
corpo pedagógico é incontestável. 
 
Os recursos deverão ser formalizados por escrito, através de carta, ao CIDE-
Capacitação, Inserção e Desenvolvimento, na Rua Lucaia, 03, Rio Vermelho, 
Salvador, Bahia, com as seguintes informações: 
 
- Nome do candidato; 
 
- Número do documento de identidade; 
 
- A fundamentação ou o embasamento, com as devidas razões do recurso; 
 
- A questão objeto de controvérsia, de forma individualizada; 
 
- Os casos omissos serão resolvidos pela Coordenação de Desenvolvimento de 
Pessoas da PRODEB. 
 
 
9.Das atribuições do Aprendiz na Área Administrativa 
 
Atividades que podem ser desenvolvidas da função de Aprendiz em Serviços de 
Administrativo, de acordo com CBO:  
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- Recepciona e presta serviço de apoio a clientes; 
 
- Realiza atendimento telefônico e fornece informações; 
 
- Agenda visitas; 
 
- Recebe clientes ou visitantes e os encaminha ao lugar ou pessoa procurada; 
 
- Orienta usuários e os auxilia na recuperação de dados e informações; 
 
- Disponibiliza fonte de dados para usuários; 
 
- Providencia aquisição de material e incorpora material ao acervo; 
 
- Arquiva documentos classificando-os segundo critérios apropriados para 
armazená-los e conservá-los; 
 
- Presta serviço de computação, alimenta base de dados e elabora estatística; 
 
- Executa tarefas relacionadas com elaboração e manutenção de arquivos, 
podendo ainda operar equipamentos reprográficos, recuperar e preservar as 
informações por meio digital, magnético ou papel; 
 
- Organiza informações e planeja o trabalho do cotidiano; 
 
- Trata dos documentos variados, cumprindo todo o procedimento administrativo 
necessário de acordo com o setor envolvido; 
 
 
- Aplica legislação básica referente à regulamentação de pessoal. 
 
 
 
Salvador, 11 de março de 2017 
 
 
 
 
Samuel Pereira Araújo 
Diretor Presidente 


