COMPANHIA DE GÁS DA BAHIA – BAHIAGÁS
EDITAL N° 001/2015 - CONCURSO PÚBLICO
A Companhia de Gás da Bahia - BAHIAGÁS comunica aos interessados que recebeu do
Ministério Público do Estado da Bahia a Recomendação 004/2016, da 5ª Promotoria de Justiça
e Cidadania e 12ª Promotoria de Justiça de Assistência da Comarca de Salvador-Ba, no
sentido de que fosse promovida a imediata suspensão do Concurso Público - Edital 001/2015,
em razão de reclamações recebidas, pelo referido órgão, acerca da dificuldade expressada por
alguns candidatos em ofertarem seus recursos à apreciação da banca examinadora, via Sedex,
conforme estabelece o item 9.8.5 do edital do referido certame, tendo em vista a
indisponibilidade financeira para fazer face ao valor cobrado pelos serviços de postagem.
Assim sendo, a BAHIAGÁS, em atendimento à referida Recomendação e buscando afastar
qualquer sinal de prejuízo ao exercício de ampla defesa dos candidatos, decidiu cancelar as
etapas do concurso posteriores à divulgação do resultado da prova objetiva, retroagindo,
assim, ao item 22 do Cronograma Previsto, (página 34 do Edital), - Divulgação das provas
objetivas e seus gabaritos, que serão disponibilizados no endereço eletrônico do Concurso
Público: www.bahiagas.ieses.org, em 17/06/2016.
Informa, ainda, a BAHIAGÁS aos interessados que a reabertura do prazo de pedido de revisão
das questões da prova objetiva, para todos os cargos do Concurso Público - Edital 001/2015,
ocorrerá no período compreendido entre 08h00 (oito horas) de segunda-feira, 20 de junho de
2016 às 18h00 (dezoito horas) de quarta-feira, 22 de junho de 2016, devendo o candidato
interessado proceder com a formulação do pedido de revisão através do formulário específico
no site do concurso, conforme previsto no item 9.8. do Edital e seus subitens e, uma vez
terminado o procedimento de formulação do pedido de revisão no referido formulário, deverá o
candidato imprimi-lo e protocola-lo, em horário comercial, no prazo acima definido, na sede da
Bahiagás na Avenida Tancredo Neves, nº 450, Ed. Suarez Trade, 20º andar, Salvador/Bahia,
em envelope lacrado, pessoalmente ou via portador.
Após o julgamento dos recursos será, então, divulgada no endereço eletrônico
www.bahiagas.ieses.org a decisão dos pedidos de revisão de questões e do gabarito definitivo
da prova objetiva, seguindo-se, então, as demais etapas do concurso cujos prazos serão
contados a partir da publicação do resultado do ato imediatamente anterior, conforme abaixo:









Divulgação da decisão dos pedidos de revisão de questões e do gabarito definitivo da
prova objetiva
Divulgação dos Boletins Individuais de Desempenho – avaliação das provas e pontos
Início do Pedido de revisão dos resultados (BDI)
Término do Pedido de revisão dos resultados (BDI)
Julgamento dos pedidos de revisão (BDI) e Resultado do Concurso
Início do Pedido de revisão ao Resultado do Concurso
Término do Pedido de revisão ao Resultado do Concurso
Julgamento dos pedidos de revisão ao Resultado do Concurso e Homologação
Salvador (BA), 17 de junho de 2016.
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