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5. DA REALIZAÇÃO DAS ETAPAS DO PROCESSO SELETIVO 

5.1. As atividades práticas serão realizadas conforme cronograma por meio de            
ambiente virtual e nos horários informados aos candidatos(as), e a fiscalização e            
acompanhamento serão feitos pela equipe da DGCOM. Para relações públicas e           
jornalismo, as entrevistas serão realizadas após a aprovação nas atividades práticas,           
conforme cronograma. Já para programação visual e conteúdo virtual, as etapas de            
atividade prática e entrevista serão realizadas no mesmo dia. 

5.2. Os candidatos deverão acessar a plataforma indicada pela equipe da DGCOM            
para identificação, no dia de aplicação da atividade, conforme links de endereços            
eletrônicos a serem informados por e-mail pouco antes da aplicação da atividade. 

5.6. As etapas deste Processo Seletivo Público ocorrerão em conformidade com o            
seguinte cronograma básico de eventos: 
 

  EVENTO  DATA 

1 Publicação do Edital 20/01/2021 

2 Prazo de impugnação do Edital 25/01/2021 

3 Inscrições 26/01/2021 a 28/02/2021 

4 Análise de documentos 01 a 02/03/2021 

5 Resultado da análise de documentos e convocação 
para atividade prática 03/03/2021 

6 Período para interposição de recurso da etapa 3 
(Anexo V) 04/03/2021 

7 Resultado da análise de recursos (se houver) 05/03/2021 
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7.   DA CONTRATAÇÃO 

7.2. Na ocasião da apresentação do(a) candidato(a) aprovado(a) para a sua           
contratação, o estudante deverá enviar digitalizados, em PDF, os documentos ao           
e-mail da DGCOM. Os documentos originais devem estar sob guarda permanente           
do(s) aprovados(as) para eventual entrega física, após a normalização das atividades           
presenciais, à DGCOM situada à Avenida Araújo Pinho, nº 39 – Canela – Salvador/BA,              
de segunda a sexta-feira, das 08h às 12h e das 13h às 18h. São necessárias as                
documentações listadas no arquivo anexo - Relação de documentos para          
admissão / estágio e preenchimento do formulário de dados cadastrais. 
 

Salvador, 03 de março de 2021.  
 

LAÍS ANDRADE SOUZA 
Diretora de Gestão da Comunicação Institucional 

 

8 

Divulgação dos dias e horários das: 

Atividades práticas para  
jornalismo e relações públicas; 

Atividades práticas e entrevistas para  
programação visual e conteúdo virtual. 

08/03/2021 

9 

Realização das: 

Atividades práticas para  
jornalismo e relações públicas; 

Atividades práticas e entrevistas para  
programação visual e conteúdo virtual. 

09 a 12/03/2021 

10 
Divulgação da lista de candidato(as) classificados(as) 

na avaliação prática e os dias e horários das 
entrevistas para jornalismo e relações públicas 

16/03/2021 

11 Realização das entrevistas para  
jornalismo e relações públicas 17 a 26/03/2021 

12 Divulgação do resultado 26 a 29/03/2021 

13 Período para interposição de recurso da etapa 8 
(Anexo V) 30 e 31/03/2021 

14 Divulgação do resultado final 01 a 02/04/2021 

15 Convocação para contratação A partir de 03/04/2021 


