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DIÁRIO OFICIAL DO

SALVADOR-BAHIA
SÁBADO A SEGUNDA-FEIRA
20 A 22 DE OUTUBRO DE 2018
ANO XXXII | N º 7.226

DECRETOS de 19 de outubro de 2018
O PREFEITO MUNICIPAL DO SALVADOR, CAPITAL DO ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições,
RESOLVE:
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 da
Secretaria Municipal da Saúde – SMS.
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, 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 candidato
para que se possa atestar a compatibilidade de horários.
CARGO: TÉCNICO EM SERVIÇOS DE SAÚDE - TÉCNICO EM SAUDE AMBIENTAL - SMS / - / 30H

NOME

DOCUMENTO

CLAS.

PROCESSO
JUDICIAL

DULCINEIDE FONSECA DE OLIVEIRA

0900700114

22

002527089.2015.8.05.0000

O PREFEITO MUNICIPAL DO SALVADOR, CAPITAL DO ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições,
RESOLVE:
Nomear sub Judice em cumprimento à decisão judicial prolatada no Processo Judicial abaixo
relacionado, com trânsito em julgado, nos termos dos artigos 10 e 11 da Lei Complementar 01/91,
com redação alterada pela Lei Complementar nº 34/2003, os candidatos abaixo relacionados, no
cargo indicado, da estrutura da Secretaria Municipal da Saúde – SMS.
Os candidatos deverão 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, 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 candidato
para que se possa atestar a compatibilidade de horários.
CARGO: TÉCNICO EM SERVIÇOS DE SAÚDE – TÉCNICO EM LABORATÓRIO- SMS / - / 30H

NOME

DOCUMENTO

CLAS.

PROCESSO
JUDICIAL

SHIRLEI CRISTINA DA COSTA CARDOSO

0706716809

12

002690168.2015.8.05.0000

ANA CAROLINE SANTOS RIBEIRO

1463179553

17

002690168.2015.8.05.0000

O PREFEITO MUNICIPAL DO SALVADOR, CAPITAL DO ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições,
RESOLVE:
Nomear em cumprimento à decisão prolatada no Processo Judicial abaixo relacionado, com
trânsito em julgado, nos termos dos artigos 10 e 11 da Lei Complementar 01/91, com redação
alterada pela Lei Complementar nº 34/2003, os candidatos abaixo relacionados, no cargo indicado,
da estrutura da Secretaria Municipal da Saúde – SMS.
Os candidatos deverão 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, 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 candidato
para que se possa atestar a compatibilidade de horários.
CARGO: TÉCNICO EM SERVIÇOS DE SAÚDE – TÉCNICO EM LABORATÓRIO- SMS / - / 30H

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, 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 candidato
para que se possa atestar a compatibilidade de horários.
CARGO: AUXILIAR EM SERVIÇOS DE SAÚDE - CUIDADOR- SMS / - / 40H

NOME

DOCUMENTO

CLAS.

PROCESSO
JUDICIAL

FRANCINY DOS SANTOS FERREIRA

0660641712

35

000449264.2016.8.05.0000

O PREFEITO MUNICIPAL DO SALVADOR, CAPITAL DO ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições,
RESOLVE:
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 da
Secretaria Municipal da Saúde – SMS.
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, 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 candidato
para que se possa atestar a compatibilidade de horários.
CARGO: AUXILIAR EM SERVIÇOS DE SAÚDE - CUIDADOR- SMS / - / 40H

NOME

DOCUMENTO

CLAS.

PROCESSO
JUDICIAL

LUCIO JAIME GARCIA DAS NEVES

1014350964

38

00788072.2016.8.05.0000

O PREFEITO MUNICIPAL DO SALVADOR, CAPITAL DO ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições,
RESOLVE:
Nomear sub Judice em cumprimento à decisão judicial prolatada no Processo Judicial abaixo
relacionado, com trânsito em julgado, 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 da Secretaria Municipal da Saúde – SMS.
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, 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 candidato
para que se possa atestar a compatibilidade de horários.
CARGO: PROFISSIONAL DE ATENDIMENTO INTEGRADO – PSICÓLOGO - SMS / - / 20H

NOME

DOCUMENTO

CLAS.

PROCESSO
JUDICIAL

RICARDIO LOPES PEREIRA DE MELO

1465619100

47

800240352.2018.8.05.0000

Nomear UDSON LESSA VILAS BOAS, para exercer o cargo em comissão de Gerente tipo I, Grau 52,
da Gerência da Unidade Básica de Saúde com Saúde da Família, Tipo A1, da USF Nossa Senhora
de Guadalupe (Alto do Peru), do Distrito Sanitário São Caetano/Valéria, da Secretaria Municipal da
Saúde e exonerar, a pedido, do mesmo cargo, MANOEL ALONSO PEREZ NETO.
O PREFEITO MUNICIPAL DO SALVADOR, CAPITAL DO ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições,
RESOLVE:

NOME

DOCUMENTO

CLAS.

PROCESSO
JUDICIAL

UBIRATA OLIVEIRA SANTOS

0347238700

110

002218413.2015.8.05.0000

ROSEANE CARNEIRO DA SILVA
SANTOS

0234913371

135

002218413.2015.8.05.0000

JUCILENE SALES DE DEUS

0384248861

139

002218413.2015.8.05.0000

O PREFEITO MUNICIPAL DO SALVADOR, CAPITAL DO ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições,
RESOLVE:
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 da
Secretaria Municipal da Saúde – SMS.

Nomear JANE AZEVEDO NEVES, para exercer o cargo em comissão de Gerente tipo I, Grau 52, da
Gerência da Unidade de Saúde da Família Jaqueira do Carneiro, do Distrito Sanitário São Caetano/
Valéria, da Secretaria Municipal da Saúde e exonerar, a pedido, do mesmo cargo, ROSILENE ALVES
SOUZA.
O PREFEITO MUNICIPAL DO SALVADOR, CAPITAL DO ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições,
RESOLVE:
Nomear LUDMILA SOUZA RODRIGUES, para exercer o cargo em comissão de Gerente tipo II, Grau
53, da Gerência da Unidade Básica de Saúde da Família, Tipo A3, da USF Boa Vista de São Caetano,
do Distrito Sanitário São Caetano/Valéria, da Secretaria Municipal da Saúde e exonerar, a pedido, do
mesmo cargo, SHEILA HELENA DA SILVA.
O PREFEITO MUNICIPAL DO SALVADOR, CAPITAL DO ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições e
com fundamento no Decreto nº 9.919/92, alterado pelo Decreto nº 14.874/04,

