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TERMO DE POSSE 

Aos dezoito dias do mês de agosto de 2014, frente ao Excelentíssimo 

Senhor Prefeito de Barreiras/BA, Antonio Henrique de Souza Moreira, 

toma posse no Cargo do Concurso Público de Provimento efetivo para a 

categoria de Técnico em Radiologia, homologado no Diário Oficial do 

Município de Barreiras, nº 686 de 12 de maio de 2008, o Srº Francisco 

Caetano dos Santos, CPF 741.666.895-68, RG 07184803 76 SSP/BA, 

filho de Saturnino Caliano dos Santos e Alina Ferreira Caetano dos 

Santos, oportunidade em que foi cientificada das suas atribuições, 

direitos e deveres e das responsabilidades inerentes ao referido cargo, 

assumindo o compromisso de bem exercê-lo, atendendo aos princípios 

norteadores da administração pública, bem como obedecendo as normas 

existentes e as que vierem a ser criadas pelos poderes competentes, 

sendo declarada Empossada pelo Exmo. Srº Prefeito Municipal. A 

empossada apresenta em anexo a sua Declaração de Bens e Declaração 

de Inexistência de Impedimentos Legais ou Acúmulo de Cargos. E para 

constar, foi lavrado o presente termo que vai assinado pelo Prefeito 

Municipal, Antônio Henrique de Souza Moreira, pela empossada e por 

duas testemunhas. 

Barreiras, 18 de agosto de 2014. 

 

Antonio Henrique de Souza Moreira 

Prefeito de Barreiras 

                                                                                          

Francisco Caetano dos Santos 

Empossado 

 

Testemunhas: 

 

 

 

 

 

TERMO DE POSSE 

Aos dezoito dias do mês de agosto de 2014, frente ao Excelentíssimo 

Senhor Prefeito de Barreiras/BA, Antonio Henrique de Souza Moreira, 

toma posse no Cargo do Concurso Público de Provimento efetivo para a 

categoria de Técnico em Radiologia, homologado no Diário Oficial do 

Município de Barreiras, nº 686 de 12 de maio de 2008, o Srº Neumar 

Ribeiro dos Santos, CPF 938.637.725-04, RG 08869450 03 SSP/BA, 

filho de Jose Ribeiro dos Santos e Estelina Ribeiro dos Santos, 

oportunidade em que foi cientificada das suas atribuições, direitos e 

deveres e das responsabilidades inerentes ao referido cargo, assumindo 

o compromisso de bem exercê-lo, atendendo aos princípios norteadores 

da administração pública, bem como obedecendo as normas existentes e 

as que vierem a ser criadas pelos poderes competentes, sendo 

declarada Empossada pelo Exmo. Srº Prefeito Municipal. A empossada 

apresenta em anexo a sua Declaração de Bens e Declaração de 

Inexistência de Impedimentos Legais ou Acúmulo de Cargos. E para 

constar, foi lavrado o presente termo que vai assinado pelo Prefeito 

Municipal, Antônio Henrique de Souza Moreira, pela empossada e por 

duas testemunhas. 

Barreiras, 18 de agosto de 2014. 

 

Antonio Henrique de Souza Moreira 

Prefeito de Barreiras 

 

Neumar Ribeiro dos Santos 

Empossado 

 

Testemunhas: 

 


