
 
 ESTADO DA BAHIA 
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI 
 SECRETARIA DA CULTURA 

 
RESPOSTA À SOLICITAÇÃO DE ESCLARECIMENTO 

1. RELATÓRIO 

O candidato SILAS MENEZES SILVA, inconformado com o resultado do edital de 
concurso número 02/2018, decorrente do processo administrativo tombado sob o número 
00739.11.07.682.2017, protocolou solicitação de esclarecimento junto à Secretaria de 
Cultura de Camaçari, onde requereu informações acerca de sua avaliação no processo de 
formação da CIA CAMAÇARI DE TEATRO. 

Aduz, ainda, que nos resultados divulgados por esta Secretaria, através do DOM, edição 
nº 1004, de 04 de setembro do ano em curso, existe divergência de notas das candidatas 
Flora M Coutinho e Mirela Dorneles Gonzales Paz, pois na primeira lista figuraram 
classificadas em 21ª e 25ª respectivamente e na segunda lista figuraram nas ultimas 
colocações. 
 
Em sede de relatório, é o que basta! 
 
2. DAS INFORMAÇÕES  
 
Tendo como norte a transparência que deve estar presente em todo processo público, a 
Secretaria de Cultura esclarece, inicialmente, que houve um erro de digitação quando da 
divulgação das notas no Diário Oficial e que tal defeito material cometido pelo digitador, 
ao atribuir notas nos critérios de improviso, musicalidade e interpretação, etapa nas quais 
ambas as candidatas não participaram, foi tempestivamente sanado, não importando em 
nenhum prejuízo para nenhum candidato. 
 
Importa salientar que as candidatas nominadas no pedido de esclarecimento faltaram à 
avaliação, não tendo, portanto, pontuado nos critérios retro citados, mantendo apenas os 
pontos conseguidos nos critérios currículo e entrevista,  o que resultou na queda do 
coeficiente das suas colocações. 
 
Com relação ao pedido do solicitante em ter acesso à planilha de sua avaliação, esta 
comissão informa que tal pedido já foi devidamente atendido, tendo o Sr. Silas Menezes 
Silva já analisado as notas que obteve na avaliação a que foi submetido, na sede da 
Secretaria de Cultura de Camaçari. 
 
3. FINALMENTE 
 
Em virtude de todo os exposto, e reiterando  que o solicitante teve acesso às quatro 
planilhas onde constam as sua notas para que tivesse conhecimento das mesmas, resta 
demonstrado que a Secult  prima pela transparência que deve conduzir todo o processo e 
destaca que as questões levantadas pelo solicitante jamais teriam o condão de interferir 
no resultado final do certame.   
 
                                            Camaçari, 12 de setembro 2018. 
 
 

LUCIEL CONCEIÇÃO MACHADO NETO 
Presidente da Comissão Avaliadora 

 


