


 ANEXO III - QUADROS DE DISTRIBUIÇÕES DE VAGAS 

 
A - PROFESSOR PADRÃO P  GRAU III 
 

       


  
 



  
 

 


 


    

    

     

    

    

    

    

    

    

    

    

    

        


  
 



  
 

 


 


    

    

     

    

    

    

    

    

    

    

    

    

        


  
 



  
 

 


 


    

    

     

    

    

    

    

    

    

    

    

    





       


  
 



  
 

 


 


    

    

     

    

    

    

    

    

    

    

    

    

        


  
 



  
 

 


 


    

    

     

    

    

    

    

    

    

    

    

    

        


  
 



  
 

 


 


    

    

     

    

    

    

    

    

    

    

    

    





        


  
 



  
 

 


 


    

    

     

    

    

    

    

    

    

    

    

    

          


  
 



  
 

 


 


    

    

     

    

    

    

    

    

    

    

    

    

         


  
 



  
 

 


 


    

    

     

    

    

    

    

    

    

    

    

    





          


  
 



  
 

 


 


    

    

     

    

    

    

    

    

    

    

    

    

          


  
 



  
 

 


 


    

    

     

    

    

    

    

    

    

    

    

    

         


  
 



  
 

 


 


    

    

     

    

    

    

    

    

    

    

    

    





        


  
 



  
 

 


 


    

    

     

    

    

    

    

    

    

    

    

    

         


  
 



  
 

 


 


    

    

     

    

    

    

    

    

    

    

    

    

         


  
 



  
 

 


 


    

    

     

    

    

    

    

    

    

    

    

    





         


  
 



  
 

 


 


    

    

     

    

    

    

    

    

    

    

    

    

         


  
 



  
 

 


 


    

    

     

    

    

    

    

    

    

    

    

    

           


  
 



  
 

 


 


    

    

     

    

    

    

    

    

    

    

    

    





         


  
 



  
 

 


 


    

    

     

    

    

    

    

    

    

    

    

    

         


  
 



  
 

 


 


    

    

     

    

    

    

    

    

    

    

    

    

       


  
 



  
 

 


 


    

    

     

    

    

    

    

    

    

    

    

    





          


  
 



  
 

 


 


    

    

     

    

    

    

    

    

    

    

    

    

          


  
 



  
 

 


 


    

    

     

    

    

    

    

    

    

    

    

    

       


  
 



  
 

 


 


    

    

     

    

    

    

    

    

    

    

    

    





          


  
 



  
 

 


 


    

    

     

    

    

    

    

    

    

    

    

    

         


  
 



  
 

 


 


    

    

     

    

    

    

    

    

    

    

    

    

NÚCLEO TERRITORIAL DE EDUCAÇÃO  NTE 27: COSTA DO DESCOBRIMENTO 

DISCIPLINAS 
VAGAS RESERVADAS 
A CANDIDATOS COM 

DEFICIÊNCIA 

VAGAS RESERVADAS 
A CANDIDATOS 

NEGROS  

VAGAS AMPLA 
CONCORRÊNCIA 

TOTAL DE 
VAGAS 

ARTES 00 00 00 00 

BIOLOGIA 00 01 02 03 

EDUCAÇÃO FÍSICA 00 00 00 00 

FILOSOFIA 00 00 02 02 

FÍSICA 00 01 03 04 

GEOGRAFIA 00 00 02 02 

HISTÓRIA 00 01 02 03 

INGLÊS 00 00 02 02 

MATEMÁTICA 01 05 10 16 

PORTUGUÊS 01 04 09 14 

QUÍMICA 00 01 03 04 

SOCIOLOGIA 00 00 00 00 





        

NÚCLEO TERRITORIAL DE EDUCAÇÃO - NTE

VAGAS 
RESERVADAS A 

CANDIDATOS
COM

DEFICIÊNCIA 

VAGAS 
RESERVADAS 

A
CANDIDATOS

NEGROS 

VAGAS AMPLA 
CONCORRÊNCI

A

TOTAL 
DE

VAGAS

NÚCLEO TERRITORIAL DE EDUCAÇÃO  NTE 01 - IRECÊ 01 04 07 12 

NÚCLEO TERRITORIAL DE EDUCAÇÃO  NTE 02  VELHO 
CHICO

00 02 06 08 

NÚCLEO TERRITORIAL DE EDUCAÇÃO  NTE 03  CHAPADA 
DIAMANTINA 

00 02 04 06 

NÚCLEO TERRITORIAL DE EDUCAÇÃO  NTE 04 - SISAL 01 07 15 23 

NÚCLEO TERRITORIAL DE EDUCAÇÃO  NTE 05 - LITORAL 
SUL 

01 04 09 14 

NÚCLEO TERRITORIAL DE EDUCAÇÃO  NTE 06  BAIXO 
SUL 

00 01 03 04 

NÚCLEO TERRITORIAL DE EDUCAÇÃO  NTE 07  
EXTREMO SUL 

00 03 06 09 

NÚCLEO TERRITORIAL DE EDUCAÇÃO  NTE 08  MÉDIO 
SUDOESTE DA BAHIA 

00 02 04 06 

NÚCLEO TERRITORIAL DE EDUCAÇÃO  NTE 09  VALE DO 
JEQUIRIÇÁ 

00 02 04 06 

NÚCLEO TERRITORIAL DE EDUCAÇÃO  NTE 10  SERTÃO 
DO SÃO FRANCISCO 

00 03 08 11 

NÚCLEO TERRITORIAL DE EDUCAÇÃO  NTE 11  BACIA DO 
RIO GRANDE 

00 02 06 08 

NÚCLEO TERRITORIAL DE EDUCAÇÃO  NTE 12  BACIA DO 
PARAMIRIM 

00 00 02 02 

NÚCLEO TERRITORIAL DE EDUCAÇÃO  NTE 13  SERTÃO 
PRODUTIVO 

00 01 03 04 

NÚCLEO TERRITORIAL DE EDUCAÇÃO  NTE 14  
PIEMONTE DO PARAGUAÇU 

00 01 03 04 

NÚCLEO TERRITORIAL DE EDUCAÇÃO  NTE 15  BACIA DO 
JACUIPE 

00 01 03 04 

NÚCLEO TERRITORIAL DE EDUCAÇÃO  NTE 16  
PIEMONTE DA DIAMANTINA 

00 01 02 03 

NÚCLEO TERRITORIAL DE EDUCAÇÃO  NTE 17  
SEMIÁRIDO NORDESTE II 

00 02 05 07 

NÚCLEO TERRITORIAL DE EDUCAÇÃO  NTE 18  LITORAL 
NORTE E AGRESTE BAIANO 

01 05 11 17 

NÚCLEO TERRITORIAL DE EDUCAÇÃO  NTE 19  PORTAL 
DO SERTÃO 

01 08 10 19 

NÚCLEO TERRITORIAL DE EDUCAÇÃO  NTE 20 - VITÓRIA 
DA CONQUISTA 

00 02 05 07 

NÚCLEO TERRITORIAL DE EDUCAÇÃO  NTE 21  
RECÔNCAVO 

00 02 04 06 

NÚCLEO TERRITORIAL DE EDUCAÇÃO  NTE 22  MÉDIO 
RIO DE CONTAS 

00 01 04 05 

NÚCLEO TERRITORIAL DE EDUCAÇÃO  NTE 23  BACIA DO 
RIO CORRENTE 

00 02 04 06 

NÚCLEO TERRITORIAL DE EDUCAÇÃO  NTE 24 - 
ITAPARICA 

00 01 02 03 

NÚCLEO TERRITORIAL DE EDUCAÇÃO  NTE 25  
PIEMONTE NORTE DO ITAPICURU 

00 01 02 03 

NÚCLEO TERRITORIAL DE EDUCAÇÃO  NTE 26  
METROPOLITANA DE SALVADOR 

04 25 54 83 

NÚCLEO TERRITORIAL DE EDUCAÇÃO  NTE 27  COSTA 
DO DESCOBRIMENTO 

00 03 06 09 

           

NTE MUNICIPIO ETNIA UEE VAGA 

NTE 05 - LITORAL 
SUL 

BUERAREMA 
TUPINAMBÁ SERRA DO 

PADEIRO 
COLEGIO ESTADUAL INDIGENA TUPINAMBA 

SERRA DO PADEIRO 
01 

ILHEUS 

TUPINAMBÁ 
COLEGIO ESTADUAL INDIGENA TUPINAMBA 

AMOTARA 
01 

TUPINAMBÁ 
COLEGIO ESTADUAL INDIGENA TUPINAMBA DE 

ACUIPE DE BAIXO 
01 

TUPINAMBÁ 
COLEGIO ESTADUAL INDIGENA TUPINAMBA DE 

OLIVENCA 
01 

TUPINAMBÁ 
ESCOLA ESTADUAL INDIGENA TUPINAMBA DE 

ABAETE 
01 

PAU BRASIL PATAXÓ HÃ HÃ HÃE 
COLEGIO ESTADUAL DA ALDEIA INDIGENA 

CARAMURU PARAGUACU 
01 

TOTAL NTE 05 - LITORAL SUL 06 





 

 

NTE 07 - 
EXTREMO SUL 

PRADO 

PATAXÓ COLEGIO ESTADUAL INDIGENA AKSA PATAXO 01 

PATAXÓ COLEGIO ESTADUAL INDIGENA BOM JESUS. 01 

PATAXÓ
COLEGIO ESTADUAL INDIGENA DE

CORUMBAUZINHO
01 

PATAXÓ COLEGIO ESTADUAL INDIGENA TAWA 01 

TOTAL NTE 07 - EXTREMO SUL 04 

NTE 17 - 
SEMIÁRIDO 

NORDESTE II 

BANZAE 

KIRIRI 
COLEGIO ESTADUAL INDIGENA FLORENTINO 

DOMINGOS DE ANDRADE 
01 

KIRIRI 
COLEGIO ESTADUAL INDIGENA JOSE 

ZACARIAS 
01 

KIRIRI 
COLEGIO ESTADUAL INDIGENA KIRIRI INDIO 

FELIZ 
01 

TUXÁ BANZAÊ 
COLEGIO ESTADUAL INDIGENA TUXA CACIQUE 

RAUL VALERIO DE OLIVEIRA 
01 

EUCLIDES DA 
CUNHA 

KAIMBÉ 
COLEGIO ESTADUAL INDIGENA DOM JACKSON 

BERENGUER PRADO 
01 

TOTAL NTE 17 - SEMIÁRIDO NORDESTE II 05 

NTE 24 - 
ITAPARICA 

GLORIA PANKARARÉ 
COLEGIO ESTADUAL INDIGENA ANGELO 

PEREIRA XAVIER 
01 

RODELAS TUXÁ ALDEIA MÃE 
COLÉGIO ESTADUAL INDIGENA CAPITAO 

FRANCISCO RODELAS 
01 

TOTAL NTE 24 - ITAPARICA 02 

NTE 27 - COSTA 
DO 

DESCOBRIMENTO 

SANTA CRUZ 
CABRALIA 

PATAXÓ 
COLEGIO ESTADUAL INDIGENA COROA 

VERMELHA 
01 

TOTAL NTE 27 - COSTA DO DESCOBRIMENTO 01 

TOTAL GERAL 18 


