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Lei nº 675/2005 de 21 de junho de 2005

A coordenadoria de Gestão de Pessoas
da Prefeitura divulga, na edição de hoje do
Diário Oficial, o resultado de desempate em
alguns cargos do Concurso Público realiza-
do em 2007. Todos os concorrentes que
apresentaram notas idênticas e que estive-
rem dentro no número de vagas exigidos
para classificação,  passam pelo desempa-
te a partir de critérios estabelecidos pela
Lei Municipal 617 de 27 de dezembro de
2003.

Após análise de cada caso isoladamen-
te, o setor responsável fez um criterioso le-
vantamento da vida dos candidatos que
apresentaram empate na pontuação. Den-
tro dos dispositivos levados em considera-
ção, de acordo com o edital foram obser-
vados, na ordem: maior tempo de serviço
público. O segundo critério, foi com rela-
ção a idade dos candidatos. A prioridade
foi para o mais idoso. E, finalmente, se o
empate persistir, a Lei prevê a realização
de um sorteio público com a presença dos
interessados.

Os candidatos que apresentaram empa-
te foram convocados por meio de corres-
pondência oficial para se apresentar ao se-
tor de Gestão de Pessoas, apresentar os

Divulgada primeira relação
de desempate dos concursados
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documentos exigidos e resolver a situação.
“Até o momento não tivemos nenhum

caso em que fosse necessário lançar mão
do critério sorteio. Estamos agindo com

cautela para que os concursados tenham
seus direitos assegurados”, diz a respon-
sável pelo setor Gabriela Pimentel.

Após a publicação da relação de de-
sempate, os candidatos terão um prazo de
dez dias úteis para se apresentarem à Sub-
coordenadoria de Gestão de Pessoas da
Prefeitura,  à Avenida Clériston Andrade,
729, Centro, Barreiras (BA). As cópias dos
documentos pessoais devem ser entregues,
originais ou autenticadas.

Cumprida esta etapa, os convocados
passarão pelos exames médicos previs-
tos no Edital do Concurso Público.

O setor de Gestão de Pessoas fez um levantamento da situação dos candidatos que apresen-
taram empate na pontuação

Os concursados estão sendo
atendidos no antigo prédio da
Câmara Municipal de Vereadores
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O PREFEITO MUNICIPAL DE BARREIRAS, no uso de suas atribuições legais, faz saber, após análise de critérios de desempate
previstos em Edital, o Resultado Final do desempate entre os candidatos convocados para posse nos cargos de: PROFESSOR IV – HISTO-
RIA, INSPETOR DE SANEAMENTO, PROFESSOR IV, ASSISTENTE SOCIAL, AUXILIAR DE LABORATÓRIO, FISCAL DE
TRIBUTOS, TÉCNICO DE ENFERMAGEM, TÉCNICO EM TOPOGRAFIA, NUTRICIONISTA e AGENTE DE TRIBUTOS.

Barreiras, 10 de março de 2008

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito Municipal
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Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

Lei nº 675/2005 de 21 de junho de 2005

E X P E D I E N T E

As matérias publicadas neste diário estão
sob a responsabilidade da Assessoria de

Comunicação Social da Prefeitura de
Barreiras, setor do Diário Oficial.
Cleni Araújo - DRT 4204 - BA

Assessora de Comunicação
Nádia Borges - DRT 2923 - PR

Jornalista
Carina Cruz - DRT 3078 - DF

Jornalista
Virgília Vieira

Assistente Técnica I
Cássia Marques

Revisora
Endereço: Av. Dr. Clériston Andrade, 729
Centro – Barreiras-BA - Cep: 47.801-900

Site: www.barreiras.ba.gov.br

Barreiras superou a meta estabeleci-
da para 2008 do Índice de Desenvolvi-
mento da Educação Básica (Ideb), cria-
do pelo Ministério da Educação (MEC)
e que funciona como indicador de quali-
dade educacional, combinando informa-
ções de desempenho e rendimento es-
colar. O índice é calculado pelo Instituto
Nacional de Pesquisas Educacionais
Anísio Teixeira, através da Prova Brasil
e do Sistema Nacional de Avaliação da
Educação Brasil (Saeb).

Quando observado o resultado das es-
colas municipais de Barreiras, nas séries
iniciais, a Cidade superou a meta prevista
para 2009, que era de 3,3. Já nas séries fi-
nais, o município alcançou 3.5 superando a
meta prevista para 2011.

Segundo a secretária municipal de edu-
cação, Iara Xavier, esses resultados são
frutos de um trabalho eficaz que é o acom-
panhamento contínuo das condições de
aprendizagem dos alunos e da capacitação
dos professores.

A Prefeitura Municipal, através da Se-
cretária de Educação, desde 2005 tem se
dedicado e investido, na ‘reestruturação da
educação’, através de cursos de Formação
Continuada para gestores, secretários e pro-
fessores. “Acreditamos que os próximos ín-
dices serão ainda melhores”, destacou a

Índice de Desenvolvimento da Educação Básica

secretária.
As escolas municipais que obtiveram o

maior índice no munícipio foram: Colégio
Municipal Padre Vieira, Escola Municipal Dr.
José da Costa Borges, Escola Municipal Ia-
zinha Pamplona, alcançando em 2008 o índi-
ce em torno de 4.1 nas séries finais e 4.0 nas
séries iniciais. Outra escola que merece des-
taque é o Centro Educacional Sagrado Co-

ração de Jesus, que em 2005 apresentava
o  Ideb de 3.1, e em 2007 pulou para 4.1
superando a meta prevista para 2013.

“O IDEB é um indicativo importante,
mas existem outros fatores que também
precisam ser observados e estamos aten-
tos, pois não queremos apenas números,
queremos educação de qualidade”, finali-
zou a secretaria Iara Xavier.

Média Nacional (para Municípios)

EDUCACIONAL SAGRADO CORACAO DE JESUS

Média Municipal (Barreiras)

Fonte: Prova Brasil e Censo Escolar.

O investimento
em educação

tem permitido a
melhora do

desempenho dos
alunos
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Barreiras alcança em 2008 meta prevista para 2011


