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AVISO DE CONVOCAÇÃO - SMS Nº 25/2017
CONCURSO PÚBLICO - EDITAL N° 01/2011 - SMS

AVISO DE CONVOCAÇÃO - SMS Nº 27/2017
CONCURSO PÚBLICO - EDITAL N° 01/2011 - SMS

O Secretário Municipal de Gestão da Prefeitura Municipal do Salvador, CONVOCA sub judice,
em cumprimento à decisão do Processo Judicial abaixo relacionado, o seguinte candidato, a

O Secretário Municipal de Gestão da Prefeitura Municipal do Salvador, CONVOCA sub judice,
em cumprimento à decisão do Processo Judicial abaixo relacionado, o seguinte candidato, a
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
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
função, além do atendimento clínico.
A Avaliação Psicológica será publicada no Diário Oficial do Município pela Coordenadoria Central
de Inspeção, Medicina e Segurança do Trabalho - CIS, informando data, horário e local que será
realizada, independentemente de os candidatos já terem se submetido à avaliação médica na CIS,
sob pena de desclassificação.
O candidato deverá comparecer COM URGÊNCIA, munido de original e cópia dos seguintes
documentos: Para os cargos de Nível Superior: Diploma e Histórico Escolar da graduação; Residência
clínica na especialidade em que se candidatou; Registro no respectivo Conselho de Classe quando
exigido em Edital; Para os cargos de Nível Técnico: Diploma e Histórico Escolar de Ensino Médio com
a formação técnica complementar em que se candidatou; Para os cargos de Nível Médio: Diploma
e Histórico Escolar de Ensino Médio e registro no Conselho de Classe quando exigido em Edital;
e para todos os candidatos: RG, CPF, Título de Eleitor, Comprovante de votação da última eleição,
Certificado de Reservista - se do sexo masculino -, PIS / PASEP, Carteira de Trabalho, Comprovante
de Residência, Declaração / Comprovante de pagamento da anuidade de 2016/2017 do respectivo
conselho, Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral do CPF, Antecedentes Criminais e 02
fotos 3x4 coloridas.

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
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
função, além do atendimento clínico.
A Avaliação Psicológica será publicada no Diário Oficial do Município pela Coordenadoria Central
de Inspeção, Medicina e Segurança do Trabalho - CIS, informando data, horário e local que será
realizada, independentemente de os candidatos já terem se submetido à avaliação médica na CIS,
sob pena de desclassificação.
O candidato deverá comparecer COM URGÊNCIA, munido de original e cópia dos seguintes
documentos: Para os cargos de Nível Superior: Diploma e Histórico Escolar da graduação; Residência
clínica na especialidade em que se candidatou; Registro no respectivo Conselho de Classe quando
exigido em Edital; Para os cargos de Nível Técnico: Diploma e Histórico Escolar de Ensino Médio com
a formação técnica complementar em que se candidatou; Para os cargos de Nível Médio: Diploma
e Histórico Escolar de Ensino Médio e registro no Conselho de Classe quando exigido em Edital;
e para todos os candidatos: RG, CPF, Título de Eleitor, Comprovante de votação da última eleição,
Certificado de Reservista - se do sexo masculino -, PIS / PASEP, Carteira de Trabalho, Comprovante

CARGO: TÉCNICO EM SERVIÇOS DE SAÚDE - TÉCNICO DE ENFERMAGEM - SMS / PSF / 40H

de Residência, Declaração / Comprovante de pagamento da anuidade de 2016/2017 do respectivo
conselho, Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral do CPF, Antecedentes Criminais e 02

NOME

PROCESSO JUDICIAL

DOCUMENTO

CLASSIFICAÇÃO

00275310245112260
27.2015.8.05.0000
Gabinete do Secretário Municipal de Gestão, em 04 de dezembro de 2017.

fotos 3x4 coloridas.

DEJINARA DE JESUS OLIVEIRA

CARGO: FISCAL DE CONTROLE SANITÁRIO - FISCAL SANITÁRIO QUÍMICO - SMS / - / 40H

415

THIAGO MARTINS DANTAS
NOME
ELISANGELA JEANDERRY
ANDRADE FIGUEIREDO

PROCESSO JUDICIAL

DOCUMENTO

CLASSIFICAÇÃO

002699868.2015.8.05.0000

519317025

6

Gabinete do Secretário Municipal de Gestão, em 04 de dezembro de 2017.
THIAGO MARTINS DANTAS
Secretário

AVISO DE CONVOCAÇÃO - SMS Nº 26/2017
CONCURSO PÚBLICO - EDITAL N° 01/2011 - SMS
O Secretário Municipal de Gestão da Prefeitura Municipal do Salvador, CONVOCA sub judice,
em cumprimento à decisão do Processo Judicial abaixo relacionado, o seguinte candidato, a
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
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
função, além do atendimento clínico.
A Avaliação Psicológica será publicada no Diário Oficial do Município pela Coordenadoria Central
de Inspeção, Medicina e Segurança do Trabalho - CIS, informando data, horário e local que será
realizada, independentemente de os candidatos já terem se submetido à avaliação médica na CIS,
sob pena de desclassificação.
O candidato deverá comparecer COM URGÊNCIA, munido de original e cópia dos seguintes
documentos: Para os cargos de Nível Superior: Diploma e Histórico Escolar da graduação; Residência
clínica na especialidade em que se candidatou; Registro no respectivo Conselho de Classe quando
exigido em Edital; Para os cargos de Nível Técnico: Diploma e Histórico Escolar de Ensino Médio com

Secretário

AVISO DE CONVOCAÇÃO - SMS Nº 28/2017
CONCURSO PÚBLICO - EDITAL N° 01/2011 - SMS
O Secretário Municipal de Gestão da Prefeitura Municipal do Salvador, CONVOCA sub judice,
em cumprimento à decisão do Processo Judicial abaixo relacionado, o seguinte candidato, a
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
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
função, além do atendimento clínico.
A Avaliação Psicológica será publicada no Diário Oficial do Município pela Coordenadoria Central
de Inspeção, Medicina e Segurança do Trabalho - CIS, informando data, horário e local que será
realizada, independentemente de os candidatos já terem se submetido à avaliação médica na CIS,
sob pena de desclassificação.
O candidato deverá comparecer COM URGÊNCIA, munido de original e cópia dos seguintes
documentos: Para os cargos de Nível Superior: Diploma e Histórico Escolar da graduação; Residência
clínica na especialidade em que se candidatou; Registro no respectivo Conselho de Classe quando
exigido em Edital; Para os cargos de Nível Técnico: Diploma e Histórico Escolar de Ensino Médio com
a formação técnica complementar em que se candidatou; Para os cargos de Nível Médio: Diploma
e Histórico Escolar de Ensino Médio e registro no Conselho de Classe quando exigido em Edital;
e para todos os candidatos: RG, CPF, Título de Eleitor, Comprovante de votação da última eleição,
Certificado de Reservista - se do sexo masculino -, PIS / PASEP, Carteira de Trabalho, Comprovante
de Residência, Declaração / Comprovante de pagamento da anuidade de 2016/2017 do respectivo
conselho, Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral do CPF, Antecedentes Criminais e 02
fotos 3x4 coloridas.
CARGO: TÉCNICO EM SERVIÇOS DE SAÚDE - TÉCNICO DE ENFERMAGEM - ADMINISTRAÇÃO DIRETA
/ - / 40H
NOME
LUCIANA PEREIRA

PROCESSO JUDICIAL

DOCUMENTO

CLASSIFICAÇÃO

000880216.2016.8.05.0000

1172365784

79

Gabinete do Secretário Municipal de Gestão, em 04 de dezembro de 2017.

a formação técnica complementar em que se candidatou; Para os cargos de Nível Médio: Diploma

THIAGO MARTINS DANTAS

e Histórico Escolar de Ensino Médio e registro no Conselho de Classe quando exigido em Edital;

Secretário

e para todos os candidatos: RG, CPF, Título de Eleitor, Comprovante de votação da última eleição,
Certificado de Reservista - se do sexo masculino -, PIS / PASEP, Carteira de Trabalho, Comprovante

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE - SMS

de Residência, Declaração / Comprovante de pagamento da anuidade de 2016/2017 do respectivo
conselho, Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral do CPF, Antecedentes Criminais e 02

AVISO DE CONVOCAÇÃO

fotos 3x4 coloridas.
CARGO: TÉCNICO EM SERVIÇOS DE SAÚDE - TÉCNICO EM LABORATÓRIO - SMS / - / 30H

NOME
DANIELA PASSOS RIBEIRO

PROCESSO
JUDICIAL

DOCUMENTO

CLASSIFICAÇÃO

002265881.2015.8.05.0000

0882262980

84

Gabinete do Secretário Municipal de Gestão, em 04 de dezembro de 2017.
THIAGO MARTINS DANTAS
Secretário

A Coordenadoria Administrativa torna público para conhecimento dos interessados que será realizada
PESQUISA DE PREÇO Nº. 197/2017, contratação de empresa especializada em Fornecimento de
oxigênio medicinal domiciliar em cilindros por cadência /comodato, incluindo back-up e cilindro
transporte de 1m3 com carrinho para transporte, como também locação de concentradores com
back-up e manutenção dos equipamentos, conforme Projeto Básico. As propostas deverão ser
apresentadas até as 15:00h do dia 12 de dezembro de 2017.
O processo administrativo nº. 5793/2015 referente ao objeto da presente pesquisa de preço
encontra-se no Setor de Suprimentos - SESUP, telefone: (71) 3202-1146 ou 3202-1147 e-mail: sesup.
sms5@gmail.com, onde os interessados poderão solicitar maiores informações.
Salvador, 04 de Dezembro de 2017.
STELA GLEIDE OLIVEIRA SANTANA
Coordenadora

