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PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA DE FREITAS - BA
DECRETO 362.2020 - REGULAMENTA, NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
MUNICIPAL, A LEI MUNICIPAL Nº 815/2014, QUE DISPÕE SOBRE A RESERVA DE
COTAS RACIAIS DAS VAGAS OFERECIDAS EM CONCURSOS PÚBLICOS E EM
PROCESSO SELETIVOS.
O PREFEITO MUNICIPAL DE TEIXEIRA DE FREITAS, Estado da Bahia, no uso das suas
atribuições conferidas pelo art. 75, da Lei Orgânica deste Município;
CONSIDERANDO o quanto disposto na lei municipal nº 815/2014, que dispõe sobre o
estabelecimento de cotas raciais das vagas oferecidas em concursos públicos e em
processo seletivo; e,
CONSIDERANDO o respeito aos princípios constitucionais insertos no art. 37, “caput” da
Constituição Federal;
D E C R E T A:
Art. 1º Ficam reservadas aos (às) Candidatos (as) autodeclarados (as) negros (as) ou
afrodescendentes o percentual de 25% (vinte e cinco por cento) das vagas oferecidas em
concurso público e em processos seletivos no âmbito da Administração Pública Municipal.
§ 1º. A reserva de vagas de que trata o caput será aplicada quando o número de vagas
oferecidas no respectivo Edital do Concurso ou Processo Seletivo for igual ou superior a 4
(quatro).
§ 2º. A ordem de convocação para o (a) Candidato(a) autodeclarado (a) como negro (a) ou
afrodescendente, obedecerá ao percentual reservado de 25% (vinte e cinco por cento) no
Edital, sendo que a 1ª (primeira) vaga a ser destinada ao (à) Candidato (a) cotista será a 4ª
(quarta) vaga, seguida da 8ª (oitava) vaga, depois da 12ª (decima segunda) e, assim,
sucessivamente, sendo mantido, portanto, o percentual de 25% (vinte e cinco por cento)
estabelecido no respectivo Edital do Concurso ou Processo Seletivo.
§ 3º. A reserva de vagas a candidatos negros ou afrodescendente constará expressamente
dos editais dos certames, que especificarão o total de vagas correspondentes à reserva
para cada vaga de concurso/processo seletivo oferecida.
Art. 2º. Poderão concorrer às vagas reservadas a candidatos (as) negros (as) ou
afrodescendente aquele que se autodeclararem pretos ou pardos no ato da inscrição na
seleção de estágio, conforme o quesito cor ou raça utilizado pela Fundação Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE.
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Art. 3º. Os (as) candidatos (as) negros (as) ou afrodescendente concorrerão
concomitantemente às vagas reservadas e às vagas destinadas à ampla concorrência, de
acordo com a sua classificação na seleção.
§ 1º. Os (as) candidatos (as) negros (as) ou afrodescendente aprovados (as) dentro do
número de vagas oferecido para a ampla concorrência não serão computados para efeito do
preenchimento das vagas reservadas.
§ 2º. Na hipótese de desistência de candidato (a) negro (a) ou afrodescendente aprovado (a)
em vaga reservada, a vaga será preenchida pelo (a) candidato (a) negro (a) classificado na
posição imediatamente posterior.
§ 3º. Na hipótese de não haver número de candidatos negros ou afrodescendente
aprovados suficiente para ocupar as vagas reservadas, as vagas remanescentes serão
revertidas para a ampla concorrência e serão preenchidas pelos demais candidatos
aprovados, observada a ordem de classificação.
Art. 4º. O (A) Candidato (a) que se autodeclarar negro ou afrodescendente, participará do
concurso/ Processo Seletivo em igualdade de condições com os demais Candidatos, no que
se refere ao conteúdo das provas, avaliação e critérios de aprovação, ao horário e ao local
de aplicação das provas e à nota mínima exigida para os demais Candidatos.
Parágrafo único: Para concorrer às vagas reservadas, o (a) Candidato (a) deverá, no ato da
inscrição, optar concorrer às vagas reservadas ao negro ou afrodescendente, preenchendo
a autodeclaração de que é preto ou pardo, conforme quesito cor ou raça utilizado pelo IBGE
– Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística.
Art. 4º A autodeclararão terá validade somente para o Concurso/Processo Seletivo o qual
está concorrendo.
§ 1º As informações prestadas no momento da inscrição são de inteira responsabilidade do
(a) Candidato (a), devendo este responder por qualquer falsidade.
§ 2º Presumir-se-ão verdadeiras as informações prestadas pelo (a) Candidato (a) no ato da
inscrição do Processo Seletivo, sem prejuízo da apuração das responsabilidades
administrativa, civil e penal na hipótese de constatação de declaração falsa.
Art. 5º. A Comissão avaliadora composta pela Prefeitura Municipal de Teixeira de Freitas/BA
por, no mínimo, 03 (três) integrantes que serão distribuídos por gênero e cor, poderá ter
acesso a informações, fornecidas ou não pelo próprio Candidato, que auxiliem a análise
acerca da condição do (a) Candidato (a) como pessoa negra ou afrodescendente.
Art. 6º. O (A) Candidato que se autodeclarar negro ou afrodescendente será submetido,
obrigatoriamente antes da homologação do resultado final do Concurso/ Processo Seletivo,
ao procedimento de verificação da condição declarada para concorrer às vagas destinadas
ao Candidato negro ou afrodescendente.
Art. 7º. Para o procedimento de verificação, o (a) Candidato (a) que se autodeclarou negro
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ou afrodescendente deverá se apresentar à Comissão avaliadora composta pela Prefeitura
Municipal de Teixeira de Freitas.
§ 1º. Durante o processo de verificação, o (a) Candidato (a) deverá responder às perguntas
que forem feitas pela Comissão avaliadora.
§ 2º. A análise da Comissão avaliadora considerará o fenótipo apresentado pelo Candidato
na apresentação presencial.
§ 3º. Será considerado negro ou afrodescendente o (a) Candidato (a) que assim for
reconhecido como tal por pela maioria simples dos membros da Comissão avaliadora.
§ 4º. O (A) Candidato (a) que não for reconhecido pela Comissão avaliadora como negro, ou
afrodescendente, não responder às perguntas que forem feitas pela Comissão avaliadora ou
não comparecer para o procedimento de verificação na data, no horário e no local
estabelecidos na consulta individual, continuará participando do concurso/processo seletivo
concorrendo às vagas de ampla concorrência, caso tenha pontuação para figurar entre os
classificados.
Art. 8º. Na hipótese da Comissão avaliadora constatar falsidade na declaração feita pelo (a)
Candidato (a), poderá ser enviada a documentação à Polícia para apuração da existência ou
não de crime, nos termos da Legislação vigente.
Art. 9º. A decisão da Comissão avaliadora quanto à permanência do (a) Candidato (a) no
Concurso / Processo Seletivo concorrendo às vagas reservadas não garante que o (a)
Candidato (a) permaneça posteriormente, caso constatada a falsidade em sua declaração.
§ 1º. Na hipótese de constatação de declaração falsa, o (a) Candidato (a) será eliminado do
Processo Seletivo e, se houver sido contratado, ficará sujeito à anulação da contratação ao
serviço público, após procedimento administrativo em que lhe sejam assegurado o
contraditório e a ampla defesa, sem prejuízo de outras sanções cabíveis.
§ 2º. A avaliação da Comissão avaliadora quanto ao enquadramento, ou não, do (a)
Candidato (a) na condição de pessoa negra ou afrodescendente, terá validade apenas para
o Concurso / Processo Seletivo o qual esteja concorrendo.
Art. 10. Além das vagas raciais, o (a) Candidato (a) negro (a) ou afrodescendente poderá
optar por concorrer às vagas reservadas a pessoas com deficiência, se atenderem a essa
condição, de acordo com a sua classificação.
§1º. Candidato (a) negro (a) ou afrodescendente aprovado (a) para vagas a eles destinadas
e às reservadas às pessoas com deficiência, convocados concomitantemente para
provimento das funções públicas, deverão manifestar opção por uma delas.
§ 2º. Na hipótese de que trata o § 1º acima, caso o (a) Candidato (a) não se manifeste
previamente, será nomeado (a) dentro das vagas destinadas ao (à) negro (a) ou
afrodescendente.
§ 3º. Na hipótese de o (a) Candidato (a) aprovado (a), tanto na condição de negro (a) ou
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afrodescendente quanto na de pessoa com deficiência, ser convocado (a) primeiramente
para o provimento de vaga destinada à cota racial, ou optar por esta na hipótese do § 1º,
fará jus aos mesmos direitos e benefícios assegurados ao Servidor com deficiência.
Art. 11 Em caso de desistência de Candidato (a) negro (a) ou afrodescendente aprovado em
vaga reservada, a vaga será preenchida pelo Candidato (a) negro (a) ou afrodescendente
posteriormente classificado.
§ 1º Na hipótese de não haver Candidato (a) negro (a) ou afrodescendente aprovados (as)
em número suficiente para que sejam ocupadas as vagas reservadas, as vagas
remanescentes serão revertidas para a ampla concorrência e serão preenchidas pelos (as)
demais Candidatos (as) aprovados (as), observada a ordem de classificação no Processo
Seletivo.
§ 2º A contratação dos Candidatos aprovados respeitará os critérios de alternância e de
proporcionalidade, que consideram a relação entre o número total de vagas e o número de
vagas reservadas a Candidato (a) com deficiência e a Candidato (a) negro (a) ou
afrodescendente.
Art. 12. A Secretaria Municipal de Administração e Planejamento será responsável pelo
acompanhamento e pela avaliação anual do disposto neste Decreto.
Art. 13. O disposto neste Decreto não se aplica às seleções cujos editais tiverem sido
publicados antes de sua data de entrada em vigor.
Art. 14. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as
disposições contrárias.
Gabinete do Prefeito Municipal de Teixeira de Freitas/BA, em 09 de Março de 2020.
TEMÓTEO ALVES DE BRITO - Prefeito Municipal
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