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SALVADOR-BAHIA
TERÇA-FEIRA
25 DE SETEMBRO DE 2018
ANO XXXII | N º 7.208

nº 125 para tomar posse, das 08:30 às 11:00h e das 14:00 às 16:00h, no prazo de 30 (trinta) dias,
contados a partir da publicação desta Nomeação, munido da mesma documentação original entregue

O candidato deverá comparecer, no prazo legal, à SEMGE, situada à Av. Vale dos Barris,

no ato da convocação, porém, os documentos que possuem validade deverão ser entregues originais

nº 125 para tomar posse, das 08:30 às 11:00h e das 14:00 às 16:00h, no prazo de 30 (trinta) dias,

e cópias atualizadas. O candidato que já for ocupante de cargo público, caso de acumulação legal de

contados a partir da publicação desta Nomeação, munido da mesma documentação original entregue

cargos, deverá trazer uma declaração original expedida pelos Recursos Humanos/Departamento de

no ato da convocação, porém, os documentos que possuem validade deverão ser entregues originais

Pessoal do órgão/entidade informando o cargo, carga horária e o horário de trabalho exercido pelo

e cópias atualizadas. O candidato que já for ocupante de cargo público, caso de acumulação legal de

candidato para que se possa atestar a compatibilidade de horários.

cargos, deverá trazer uma declaração original expedida pelos Recursos Humanos/Dep. de Pessoal
do órgão/entidade informando o cargo, carga horária e o horário de trabalho exercido pelo candidato
para que se possa atestar a compatibilidade de horários.

CARGO: PROFESSOR DE LÍNGUA INGLESA

CARGO: PROFESSOR DE MATEMÁTICA
NOME

DOCUMENTO

IRACEMA DA SILVA ALVES SOARES

NOME

DOCUMENTO

CLASSIFICAÇÃO

LUCAS RAMOS DOS REIS

0725945001

118

183353579

O PREFEITO MUNICIPAL DO SALVADOR, CAPITAL DO ESTADO DA BAHIA, no uso de suas
O PREFEITO MUNICIPAL DO SALVADOR, CAPITAL DO ESTADO DA BAHIA, no uso de suas

atribuições,

atribuições,

RESOLVE:

RESOLVE:
Nomear, retroativamente a 13/10/2011, em cumprimento à Ação judicial nº 0110838515.2009.8.05.0001, transitada em julgado, nos termos dos artigos 10 e 11 da Lei Complementar

Nomear sub judice, em cumprimento à decisão judicial prolatada no Processo Judicial

01/91, com redação alterada pela Lei Complementar nº 34/2003, a candidata habilitada em Concurso

abaixo indicado, nos termos dos artigos 10 e 11 da Lei Complementar 01/91, com redação alterada

Público – Edital nº 02/2003, no cargo a seguir indicado, da estrutura da Secretaria Municipal da

pela Lei Complementar nº 34/2003, o candidato abaixo relacionado, no cargo indicado, da estrutura

Educação - SMED.

da Secretaria Municipal da Saúde – SMS.
O candidato deverá comparecer, no prazo legal, à SEMGE, situada à Av. Vale dos Barris,

O candidato deverá comparecer, no prazo legal, à SEMGE, situada à Av. Vale dos Barris,

nº 125 para tomar posse, das 08:30 às 11:30h e das 13:30 às 16:00h, no prazo de 30 (trinta) dias,

nº 125 para tomar posse, das 08:30 às 11:00h e das 14:00 às 16:00h, no prazo de 30 (trinta) dias,

contados a partir da publicação desta Nomeação, munido da mesma documentação original entregue

contados a partir da publicação desta Nomeação, munido da mesma documentação original entregue

no ato da convocação, porém, os documentos que possuem validade deverão ser entregues originais

no ato da convocação, porém, os documentos que possuem validade deverão ser entregues originais

e cópias atualizadas. O candidato que já for ocupante de cargo público, caso de acumulação legal de

e cópias atualizadas. O candidato que já for ocupante de cargo público, caso de acumulação legal de

cargos, deverá trazer uma declaração original expedida pelos Recursos Humanos/Departamento de

cargos, deverá trazer uma declaração original expedida pelos Recursos Humanos/Departamento de

Pessoal do órgão/entidade informando o cargo, carga horária e o horário de trabalho exercido pelo

Pessoal do órgão/entidade informando o cargo, carga horária e o horário de trabalho exercido pelo

candidato para que se possa atestar a compatibilidade de horários.

candidato para que se possa atestar a compatibilidade de horários.
CARGO: TÉCNICO EM SERVIÇOS DE SAÚDE - TÉCNICO DE ENFERMAGEM - ADMINISTRAÇÃO
DIRETA / - / 40H

CARGO: PROFESSOR ED INF – 4ª SÉRIE

NOME
LEONORA SILVA SANTOS

DOCUMENTO

CLAS.

272807648

3.237ª

NOME

DOCUMENTO

CLAS.

PROCESSO JUDICIAL

1204019169

81

0000463-68.2016.8.05.0000

NEILTON DA ROCHA DANTAS

O PREFEITO MUNICIPAL DO SALVADOR, CAPITAL DO ESTADO DA BAHIA, no uso de suas
O PREFEITO MUNICIPAL DO SALVADOR, CAPITAL DO ESTADO DA BAHIA, no uso de suas

atribuições,

atribuições,
RESOLVE:

RESOLVE:

Nomear sub judice, em cumprimento à decisão judicial prolatada no Processo Judicial
Nomear sub judice nos termos dos artigos 10 e 11 da Lei Complementar 01/91, com
redação alterada pela Lei Complementar nº 34/2003, conforme decisão do Processo Judicial nº
0303066-77-2012.8.05.0001 a candidata habilitada em Concurso Público – Edital nº 01/2010, no

abaixo indicado, nos termos dos artigos 10 e 11 da Lei Complementar 01/91, com redação alterada
pela Lei Complementar nº 34/2003, a candidata abaixo relacionada, no cargo indicado, da estrutura
da Secretaria Municipal da Saúde – SMS.

cargo a seguir indicado, da estrutura da Secretaria Municipal da Educação – SMED.
O candidato deverá comparecer, no prazo legal, à SEMGE, situada à Av. Vale dos Barris,
nº 125 para tomar posse, das 08:30 às 11:00h e das 14:00 às 16:00h, no prazo de 30 (trinta) dias,
contados a partir da publicação desta Nomeação, munido da mesma documentação original entregue
no ato da convocação, porém, os documentos que possuem validade deverão ser entregues originais
e cópias atualizadas. O candidato que já for ocupante de cargo público, caso de acumulação legal de
cargos, deverá trazer uma declaração original expedida pelos Recursos Humanos/Departamento de
Pessoal do órgão/entidade informando o cargo, carga horária e o horário de trabalho exercido pelo

A candidata deverá comparecer, no prazo legal, à SEMGE, situada à Av. Vale dos Barris,
nº 125 para tomar posse, das 08:30 às 11:30h e das 13:30 às 16:00h, no prazo de 30 (trinta) dias,
contados a partir da publicação desta Nomeação, munida da mesma documentação original entregue
no ato da convocação, porém, os documentos que possuem validade deverão ser entregues originais
e cópias atualizadas. O candidato que já for ocupante de cargo público, caso de acumulação legal de
cargos, deverá trazer uma declaração original expedida pelos Recursos Humanos/Departamento de
Pessoal do órgão/entidade informando o cargo, carga horária e o horário de trabalho exercido pelo
candidato para que se possa atestar a compatibilidade de horários.

candidato para que se possa atestar a compatibilidade de horários.

CARGO:

CARGO: PROFESSOR DA EDUCAÇÃO INFANTIL

PROFISSIONAL

DE

ATENDIMENTO

INTEGRADO

-

MÉDICO

CLÍNICO

-

ADMINISTRAÇÃO DIRETA / - / 20H
NOME

DOCUMENTO

CLAS.

PROCESSO JUDICIAL

JUDITE PRAZERES SANTANA NETA

0688555322

197

0303066-77.2012.8.05.0001

NOME

DOCUMENTO

CLAS.

PROCESSO JUDICIAL

CLARISSA IOLE SOUZA GUIA DE BRITTO

0699661501

76

000539684.2016.8.05.0000

O PREFEITO MUNICIPAL DO SALVADOR, CAPITAL DO ESTADO DA BAHIA, no uso de suas
atribuições,
RESOLVE:

O PREFEITO MUNICIPAL DO SALVADOR, CAPITAL DO ESTADO DA BAHIA, no uso de suas
atribuições,
RESOLVE:

Nomear Sub Judice, em cumprimento a Ação judicial nº 0550233-38.2014.8.05.0001
nos termos dos artigos 10 e 11 da Lei Complementar 01/91, com redação alterada pela Lei
Complementar nº 34/2003, a candidata habilitada em Concurso Público – Edital nº 01/2010, no cargo
a seguir indicado, da estrutura da Secretaria Municipal da Educação – SMED.

Nomear sub judice, em cumprimento à decisão judicial prolatada no Processo Judicial
abaixo indicado, nos termos dos artigos 10 e 11 da Lei Complementar 01/91, com redação alterada
pela Lei Complementar nº 34/2003, o candidato abaixo relacionado, no cargo indicado, da estrutura

