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realizada, independentemente de o candidato já ter se submetido à avaliação médica na CIS, sob

avaliação médica que será realizada de acordo com a data de comparecimento do candidato no

pena de desclassificação.

endereço citado acima.

O candidato deverá comparecer URGENTE, munido de original e cópia dos seguintes documentos:
Diploma e Histórico Escolar de Ensino Médio com a formação técnica complementar em que se

A Avaliação Médica consta de realização de exames complementares de acordo com a idade, sexo e
função, além do atendimento clínico.

candidatou, 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 2015 do respectivo conselho, Comprovante

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 o candidato já ter se submetido à avaliação médica na CIS, sob

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

pena de desclassificação.

O candidato deverá comparecer URGENTE, munido de original e cópia dos seguintes documentos:

PROFISSIONAL DE ATENDIMENTO INTEGRADO - FISIOTERAPEUTA - SMS / NASF / 20H
NOME

DOCUMENTO

CLASSIFICAÇÃO

THALITA MARA JESUS APOSTOLO

0958882509

25

Diploma e Histórico Escolar de Ensino Médio com a formação técnica complementar em que se
candidatou, 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,

Gabinete da Secretária Municipal de Gestão, em 25 de fevereiro de 2016.

Declaração / Comprovante de pagamento da anuidade de 2015 do respectivo conselho, Comprovante
de Inscrição e de Situação Cadastral do CPF, Antecedentes Criminais e 02 fotos 3x4 coloridas.

SÔNIA MAGNÓLIA LEMOS DE CARVALHO
Secretária

PROFISSIONAL DE ATENDIMENTO INTEGRADO - BIÓLOGO - SMS / - / 20H

AVISO DE CONVOCAÇÃO Nº 22/2016

NOME

DOCUMENTO

CLASSIFICAÇÃO

0748381139

6

CRISTINA GUIMARAES SANTOS
A Secretária Municipal de Gestão da Prefeitura Municipal do Salvador, CONVOCA Sub Judice, em
cumprimento ao Mandado de Segurança, Processo nº 0025098-50.2015.8.05.0000 o candidato

Gabinete da Secretária Municipal de Gestão, em 25 de fevereiro de 2016.

abaixo relacionado, aprovado em Concurso Público, a comparecer à Diretoria Geral de Gestão de

SÔNIA MAGNÓLIA LEMOS DE CARVALHO

Pessoas, situada à Av. Vale dos Barris, nº. 125, no horário das 08:30 às 11:30h e das 13:00 às 16:00h

Secretária

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

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE - SMS

de 17 de junho de 2011 republicado no DOM nº. 5.427 de 09 de agosto de 2011 e agendamento da

AVISO DE CONVOCAÇÃO

avaliação médica que será realizada de acordo com a data de comparecimento do candidato no
endereço citado acima.

A Coordenadoria Administrativa torna público para conhecimento dos interessados que será
A Avaliação Médica consta de realização de exames complementares de acordo com a idade, sexo e

realizada COTAÇÃO DE PREÇO Nº. 031/2016. Objeto: Registro de preços para aquisição de

função, além do atendimento clínico.

medicamentos. As propostas deverão ser apresentadas no prazo de 03 (três) dias úteis, a contar
A Avaliação Psicológica será publicada no Diário Oficial do Município pela Coordenadoria Central

da publicação deste aviso.

de Inspeção, Medicina e Segurança do Trabalho - CIS, informando data, horário e local que será
realizada, independentemente de o candidato já ter se submetido à avaliação médica na CIS, sob
O processo administrativo nº. 1779/2016, referente ao objeto da presente cotação de preços,

pena de desclassificação.

encontra-se na Subcoordenação de Suprimentos/CAD, telefones: (71) 3202-1118 ou 3202-1146
O candidato deverá comparecer URGENTE, munido de original e cópia dos seguintes documentos:
Diploma e Histórico Escolar de Ensino Médio com a formação técnica complementar em que se

e-mail: searp.saude@gmail.com, onde os interessados poderão solicitar maiores informações.

candidatou, 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,

Salvador, 04 de março 2016.

Declaração / Comprovante de pagamento da anuidade de 2015 do respectivo conselho, Comprovante

STELA GLEIDE OLIVEIRA SANTANA

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

Coordenadora

PROFISSIONAL DE ATENDIMENTO INTEGRADO - FARMACÊUTICO BIOQUÍMICO - SMS / - / 30H

AVISO DE CONVOCAÇÃO

NOME
ROSILEIDE PEREIRA DE ABREU

DOCUMENTO

CLASSIFICAÇÃO

0582689953

42

A Coordenadoria Administrativa torna público para conhecimento dos interessados que será
realizada COTAÇÃO DE PREÇO Nº. 032/2016. Objeto: Registro de preços para aquisição de fita para

Gabinete da Secretária Municipal de Gestão, em 25 de fevereiro de 2016.

uroanálise (sumário de urina). As propostas deverão ser apresentadas no prazo de 03 (três) dias
SÔNIA MAGNÓLIA LEMOS DE CARVALHO
Secretária

úteis, a contar da publicação deste aviso.

AVISO DE CONVOCAÇÃO Nº 23/2016
O processo administrativo nº. 1980/2016, referente ao objeto da presente cotação de preços,
A Secretária Municipal de Gestão da Prefeitura Municipal do Salvador, CONVOCA Sub Judice, em

encontra-se na Subcoordenação de Suprimentos/CAD, telefones: (71) 3202-1118 ou 3202-1146

cumprimento ao Mandado de Segurança, Processo nº 0025420-70.2015.8.05.0000 o candidato
e-mail: searp.saude@gmail.com, onde os interessados poderão solicitar maiores informações.
abaixo relacionado, aprovado em Concurso Público, a comparecer à Diretoria Geral de Gestão de
Pessoas, situada à Av. Vale dos Barris, nº. 125, no horário das 08:30 às 11:30h e das 13:00 às 16:00h
Salvador, 04 de março 2016.
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

STELA GLEIDE OLIVEIRA SANTANA

de 17 de junho de 2011 republicado no DOM nº. 5.427 de 09 de agosto de 2011 e agendamento da

Coordenadora

