
 
 

 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO REDA/SEINFRA 
EDITAL 001/2021 

 
COMUNICADO nº 04/2021 
 
A Comissão do Processo Seletivo Simplificado, designada pela Portaria nº 001, publicada no Diário Oficial do 
Estado de 05 de janeiro de 2021, no uso das atribuições resolve SUSPENDER TEMPORARIAMENTE A 
CONVOCAÇÃO PARA ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO E FASES SUBSEQUENTES CONSTANTES DO ANEXO I 
DO EDITAL SEINFRA 001/2021, na vigência das situações de restrição de locomoção e atividades 
profissionais presenciais relacionados à contenção da COVID-19 e instituídas por decretos do Poder 
Executivo Estadual. 
 
Orientamos os candidatos a manterem-se informados pelos canais oficiais da Secretaria da Infraestrutura 
acerca do andamento do processo seletivo, na forma indicada nos subitem 13.1 e 13.5 do Edital 001/2021. 
 
Em 14 de março de 2021. 

João Eduardo Leal 

Presidente da Comissão do Processo Seletivo Simplificado REDA/SEINFRA 2021 

 
ANEXO I 

CRONOGRAMA PROVISÓRIO 
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO SEINFRA 001/2021 

   DATAS 

Publicação do Edital SEINFRA nº 001/2021 04/02/2021 

Período de inscrições (exclusivamente via Internet). 15/02/2021 a 
19/02/2021 

Divulgação da relação das inscrições deferidas da condição de candidatos com deficiência e 
candidatos que optaram a concorrer às vagas reservadas aos candidatos negros no site da Secretaria 
de Infraestrutura (www.seinfra.ba.gov.br). 

22/02/2021 

Prazo para recurso quanto ao indeferimento das inscrições deferidas da condição de candidatos com 
deficiência e candidatos que optaram a concorrer às vagas reservadas aos candidatos negros. 

22/02/2021 a 
23/02/2021 

Divulgação das respostas dos recursos quanto ao indeferimento das inscrições deferidas da condição 
de candidatos com deficiência e candidatos que optaram a concorrer as vagas reservadas aos 
candidatos negros no site da Secretaria de Infraestrutura (www.seinfra.ba.gov.br). 

24/02/2021 

Publicação no site da Secretaria de Infraestrutura (www.seinfra.ba.gov.br) da Relação Provisória da 
Avaliação Curricular. 

24/02/2021 

Prazo de interposição de recurso quanto à divulgação da Relação Provisória da Avaliação Curricular. 
24/02/2021 a 
26/02/2021 

Divulgação das respostas dos recursos quanto à divulgação da Relação Provisória da Avaliação 
Curricular no site da Secretaria de Infraestrutura (www.seinfra.ba.gov.br). 01/03/2021 

Publicação no site da Relação Final da Avaliação Curricular e publicação no Diário Oficial do Estado 
da Bahia da Convocação para entrega de documentos para comprovação das informações prestadas 
no momento da inscrição, na forma do item 8.10 deste Edital. 

01/03/2021 

Prazo para entrega da documentação 
Temporariamente 
suspenso 

Publicação no Diário Oficial do Estado da Bahia do Resultado Provisório da Avaliação Curricular após 
analise da documentação pelo SINEBAHIA. 

Temporariamente 
suspenso 

Prazo para interposição de recursos quando ao Resultado Provisório da Avaliação Curricular após 
analise da documentação pelo SINEBAHIA. 

Temporariamente 
suspenso 

Publicação no Diário Oficial do Estado da Bahia do Resultado Final da Avaliação Curricular após 
analise da documentação pelo SINEBAHIA, publicação do Resultado Final e Homologação do 
Processo Seletivo Simplificado. 

Temporariamente 
suspenso 

 


