
 
 
 
 
 
 

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA 
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA - SAEB 

POLÍCIA CIVIL DA BAHIA  
CONCURSO PÚBLICO 

EDITAL DE ABERTURA DE INSCRIÇÕES – SAEB Nº 02/2022, DE 20 DE ABRIL DE 2022 
 

 
COMUNICADO  

 
 
O SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e a DELEGADA GERAL DA POLÍCIA CIVIL DA 
BAHIA, no uso de suas atribuições legais,  
 
Considerando a necessidade de alteração do local de prova de alguns candidatos em 20/07/2022 às vésperas da 
data de aplicação, motivada pela MEIA MARATONA DO SALVADOR AO SALVADOR que afetaria o deslocamento 
nas redondezas e o bom andamento das provas, conforme comunicado publicado no site do IBFC; 
 
Considerando as diferenças entre a estrutura de salas utilizada no local onde os candidatos estariam anteriormente 
alocados e o novo local de realização das provas gerando a necessidade de inversão da sequência de salas 
anteriormente adotada;  
 
Considerando o atraso para início da realização das provas objetivas do local UCSAL - UNIVERSIDADE 
CATÓLICA DO SALVADOR - CAMPUS PITUAÇU - PRÉDIO B, em virtude da inversão de distribuição de materiais 
entre as salas, motivado pela alteração do local de provas realizada em 20/07/2022, sem que tenha havido 
qualquer quebra de sigilo ou ocorrência que afete a lisura do processo; 
 
Considerando a necessidade de realização da prova discursiva no período da tarde para esses mesmos 
candidatos e o possível comprometimento do bom desempenho na sua realização e até mesmo do tempo total de 
prova previsto em edital;  
 
Buscando-se respeitar os princípios que regem a Administração Pública, em especial os princípios da legalidade, 
impessoalidade e autotutela administrativa e, também, visando resguardar a lisura, a transparência do processo, 
assim como a isonomia no tratamento aos candidatos em relação às provas, resolvem 
 
TORNAR PÚBLICA 
 
1. A anulação da Prova de Objetiva aplicada aos candidatos às vagas do cargo de Delegado de Polícia Civil da 
Bahia, cujas inscrições foram homologadas pelo Edital n° 02/2022, realizada no período da manhã do dia 
24/07/2022. 
 
2. A suspensão da aplicação da Prova de Discursiva aos candidatos às vagas do cargo de Delegado de Polícia 
Civil da Bahia que seria aplicada no período da tarde do dia 24/07/2022, cujas inscrições foram homologadas pelo 
Edital n° 02/2022. 
 
3. Será divulgada ainda na semana do dia 25/07 a data da realização das novas avaliações para o cargo de 
Delegado de Polícia Civil da Bahia. 
 
4. Permanecem válidas as demais provas dos cargos de Escrivão de Polícia Civil e Investigador de Polícia Civil. 
 
 

 
Salvador, 24 de julho de 2022. 

 
 

 


