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AVISO DE CONVOCAÇÃO Nº 02/ 2019 SUB JUDICE
CONCURSO PÚBLICO - EDITAL N° 01/ 2011 - SMS

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – DO CONTRATO
1.1. O presente contrato tem por objetivo a contratação de pro ssional para exercer a função de
_____________, na prestação de serviço temporário de excepcional interesse público, de acordo com
o que determina o Inciso VIII do Artigo 37 da Lei Complementar nº 02/ 91 e alterações posteriores no

O Secretário Municipal de Gestão da Prefeitura Municipal do Salvador, CONVOCA sub judice,

âmbito da ________________________________________________________.
em cumpr imento à decisão do Processo Judicial abaixo relacionado, o seguinte candidato, a
1.2. A remuneração da função indicada no item 1.1 dependerá das horas efetivamente trabalhadas.
1.3. A presente contratação se encontra justi cada no Art. 37, inciso VII da Lei Complementar nº
02/ 91 e alterações posteriores.
1.4. O contratado prestará os serviços discriminados para a função mencionada no item 1.1, de forma
diretamente subordinada à ________________________________________, que designará os locais que
deverão ser atendidos, sendo responsável pela scalização da execução do presente contrato.

comparecer à Secretaria Municipal de Gestão - SEMGE, situada à Av. Vale dos Barris, nº. 125, no
horário das 08:30 às 11:30h e das 13:00 às 16:00h no prazo de 30 (trinta) dias, contados a partir da
publicação desta Convocação, para comprovação de habilitação técnica exigida no Edital do Concurso
Público nº. 01/ 2011 publicado no DOM nº. 5.392 de 17 de junho de 2011 republicado no DOM nº. 5.427
de 09 de agosto de 2011 e agendamento da avaliação médica que será realizada de acordo com a

1.5. O contratado assumirá o desempenho de suas funções no prazo de 01 (um) dia útil da assinatura
do contrato, conforme Art. 39 da Lei Complementar nº 02/ 91.

data de comparecimento do candidato no endereço citado acima.
A Avaliação Médica consta de realização de exames complementares de acordo com a idade, sexo e

2. CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO
função, além do atendimento clínico.
2.1. Este contrato terá a vigência de até 15 (quinze) dias, a partir da assinatura do presente Termo,
podendo, a critério da Administração, ser renovado por até igual período.

A Avaliação Psicológica será publicada no Diário O cial do Município através de Aviso de Convocação

3. CLÁUSULA TERCEIRA – CONDIÇÕES GERAIS

informando data, horário e local que será realizada, independentemente de os candidatos já terem

3.1. DO CONTRATADO

se submetido à avaliação médica na Gerência Central de Política de Pessoas - GEIMS, sob pena de

3.1.1. O CONTRATADO, sob as penas da lei, declara não ser ocupante de cargo em comissão, função
ou emprego público federal, estadual ou municipal, ressalvadas as hipóteses previstas no Art. 37,

desclassi cação.

Inciso XVI da Constituição Federal.

O candidato deverá comparecer COM URGÊNCIA, munido de or iginal e cópia dos seguintes

3.1.2. O CONTRATADO se encontra sujeito aos mesmos deveres e proibições e ao mesmo regime de
responsabilidades vigentes para os demais servidores públicos municipais, nos termos do Art. 39,

documentos: Diploma e Histórico Escolar de Ensino Médio com a formação técnica complementar em

§ 3º, da LC nº 02/ 1991.

que se candidatou; RG, CPF, Título de Eleitor, Comprovante de votação da última eleição, Certi cado de

3.2. DA CONTRATANTE

Reservista - se do sexo masculino -, PIS / PASEP, Carteira de Trabalho, Comprovante de Residência,

A CONTRATANTE se obriga a remunerar o CONTRATADO de acordo com a Tabela Salarial constante no

Declaração / Comprovante de pagamento da anuidade de 2018 do respectivo conselho, Comprovante

item ___, subitem ___, do Edital nº ___ / _______, publicado no DOM nº _______, de ___________, e em
conformidade com o Art. 39 da Lei complementar nº 02/ 91.

de Inscrição e de Situação Cadastral do CPF, Antecedentes Criminais e 02 fotos 3x4 coloridas.

3.2.1. A CONTRATANTE não poderá utilizar os serviços do CONTRATADO fora da função ora avençada.
4. CLÁUSULA QUARTA – DO ACOMPANHAMENTO
CARGO: TÉCNICO EM SERVIÇOS DE SAÚDE - TÉCNICO EM RADIOLOGIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA
4.1. Cabe à _____________ o acompanhamento e avaliação dos serviços prestados pelo contratado.
/ - / 30H
5. CLÁUSULA QUINTA – DA RESCISÃO CONTRATUAL
5.1. A rescisão do presente contrato ocorrerá, de acordo com o Art. 40 da Lei Complementar nº.
02/ 91, a saber:

NOME
ALEXANDRE DANTAS MICHELON

5.1.1. A pedido do CONTRATADO;
5.1.2. Por conveniência da CONTRATANTE;
5.1.3. Por cometimento de falta disciplinar, apurada em processo sumário, garantida a ampla
defesa.

DOCUMENTO

CLASSIFICAÇÃO

PROCESSO JUDICIAL

733467563

42

001924475.2015.8.05.0000

Gabinete do Secretário Municipal de Gestão, em 08 de janeiro de 2019.
THIAGO MARTINS DANTAS
Secretário

5.2. Ao término do contrato e em caso de rescisão, o CONTRATADO receberá o pagamento apenas dos
dias e horas efetivamente trabalhados.

AVISO
6. CLÁUSULA SEXTA: DAS DESPESAS
6.1. As despesas do presente contrato correrão por conta de dotação orçamentária especí ca da
_____________________.

OSecretário Municipal de Gestão informa que: Fica anulada, na condição sub judice, a desclassi cação
e a manutenção de desclassi cação da candidata abaixo indicada, publicadas, respectivamente, no

7. CLÁUSULA SÉTIMA – DA ASSINATURA DO CONTRATO

D.O.M nº 6.850, de 29 de maio de 2017 e D.O.M nº 6.982, de 04 de dezembro de 2017 do Concurso
Público, edital nº 01/ 2011, em cumprimento à decisão prolatada nos autos do Mandado de Segurança

7.1. As partes contratantes, após terem tido prévio conhecimento do texto deste instrumento e
compreendido o seu sentido e alcance, têm justo e acordado o presente contrato de trabalho, descrito

nº 8000193-34.2015.8.05.0000.

e caracterizado neste instrumento, assinado abaixo e rubricado em suas folhas. O documento é
composto por 04 (quatro) vias, de igual teor, para um só efeito.

8. CLÁUSULA OITAVA – DO FORO

CARGO: TÉCNICO EM SERVIÇOS DE SAÚDE - TÉCNICO EM LABORATÓRIO - SMS / - / 30H

NOME

Fica eleito o foro desta capital para dirimir qualquer dúvida que porventura surja da execução da

IRIS SERBETO DE SOUZA

DOCUMENTO

CLASSIFICAÇÃO

PROCESSO JUDICIAL

0438113454

71

800019334.2018.8.05.0000

presente avença.
Salvador, ____ de _________ de 20___.
Gabinete do Secretário Municipal de Gestão, em 07 de janeiro de 2019.
____________________________________
CONTRATANTE
____________________________________
CONTRATADO (A)

THIAGO MARTINS DANTAS
Secretário

