
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 
EDITAL Nº 002/2012 – DPE 
EDITAL DE RETIFICAÇÃO 

 
A DEFENSORA PÚBLICA GERAL DO ESTADO DA BAHIA, no uso de suas 
atribuições legais, RESOLVE retificar o Edital nº 001/2012 - DPE, do Processo 
Seletivo Simplificado para contratação de pessoal, por tempo determinado, 
em Regime Especial de Direito Administrativo (REDA), publicado no Diário 
Oficial do Estado, de 01 de junho de 2012. 
 
Onde se lê: 
 
4. DAS INSCRIÇÕES 
4.6 - Procedimentos para preenchimento dos dados cadastrais e pagamento da 
Taxa de Inscrição: o endereço eletrônico da UNEB, 
http://www.selecao.com.br/dpe2012.  
4.6.7 - Verificar a situação da sua inscrição por meio do site da UNEB, 
http://www.selecao.com.br/dpe2012, no campo ACOMPANHAMENTO DE 
INSCRIÇÃO, que será validada até 48 horas após o pagamento do seu boleto; 
 
Leia-se: 
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6. DA SELEÇÃO 
6.1 - As Provas Objetivas para os Cargos de Técnico de Nível Superior e 
Técnico de Nível Médio, serão aplicadas no dia 15 de Julho de 2012, no turno 
matutino em locais e horários a serem divulgados no Diário Oficial do Estado e 
no Site http://www.selecao.com.br/dpe2012. 
6.14 - Os candidatos só poderão se ausentar do local de provas depois de 
transcorrida 01 hora do seu início. Os gabaritos preliminares serão divulgados 
no dia 16 de Julho de 2012, pelo site: www.selecao.com.br/dpe2012. 
 
Leia-se: 
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7. DA CLASSIFICAÇÃO DOS CANDIDATOS E DA DIVULGAÇÃO DO 
RESULTADO  
7.9 - A lista dos candidatos habilitados e não classificados será disponibilizada 
no site http://www.selecao.com.br/dpe2012. 
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Onde se lê: 
 
9. DOS RECURSOS 
9.1 - Caberão recurso ao Processo Seletivo Simplificado, no prazo de 01 (um) 
dia útil após a publicação do gabarito no site 
http://www.selecao.com.br/dpe2012. O candidato interessado em apresentar 
recurso deverá preencher o formulário padrão disponibilizado no referido site e, 
em seguida, entregar no CPS (Centro de Processos Seletivos) da UNEB no 
endereço: Rua Silveira Martins, 2555, Cabula. Salvador-BA. CEP: 41.150-000, 
no horário de 08:00h as 12:00h e de 14:00h as 17:30h.  
9.4 - O resultado da análise de cada recurso, se deferido ou indeferido, será 
divulgado no site http://www.selecao.com.br/dpe2012. 
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Gabinete da Defensora Pública Geral, em 06 de junho de 2012. 
 
 
MARIA CÉLIA NERY PADILHA 
Defensora Pública Geral 


