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A longa distância até a capital, os eleva-
dos custos com hospedagem e alimentação
e o alto risco de acidentes nas estradas bai-
anas, dificultam a participação de muitos es-
tudantes de direito do interior do Estado na
prova do Exame da Ordem dos Advogados
do Brasil (OAB), realizada em Salvador.

Visando mudar essa realidade, a Sec-
cional/Bahia da OAB está descentralizan-
do e implementando a interiorização dos
Exames de Ordem. Vários municípios se-
rão transformados em sub-sedes, entre
eles: Barreiras, Ilhéus, Vitória da Conquis-
ta, Juazeiro e Itamaraju.

O convênio que transforma Barreiras
em uma sub-sede para a realização das
provas foi assinado terça-feira, 16, na sede
da Subseção da OAB. O prefeito Saulo
Pedrosa participou da cerimônia juntamen-
te com o presidente da Seccional da OAB/
Bahia Saul de Quadros Filho e o presiden-
te da Subseção da OAB/Barreiras, Otávio
Mariani , além de representantes das fa-
culdades Fasb e Unyahna  e demais auto-
ridades civis e militares.

“Barreiras foi escolhida como sub-sede

Barreiras será sub-sede de Exames de Ordem da OAB

por ser uma cidade líder, uma referência
na educação regional”, disse Saul de Qua-
dros, enfatizando que as duas faculdades
da cidade estão ajudando o Estado a man-
ter o segundo lugar no Brasil em número
de aprovações.

Representando os acadêmicos de Direi-
to, o aluno Daniel Melo afirmou que a trans-
formação de Barreiras em uma sub-sede
será uma conquista ímpar para a classe uni-
versitária. “A região oeste é que será a gran-

Local das provas – As primeiras pro-
vas realizadas em Barreiras já têm data
confirmada para este ano. Em reunião en-
tre o prefeito Saulo Pedrosa e o presi-
dente da Seccional da OAB ficou deci-
dido que acontecerão no dia 28 de no-
vembro no Colégio Municipal Padre Vi-
eira. “A iniciativa da OAB foi excelente.
Precisamos avaliar o nível dos bacharéis
que nossas faculdades estão colocando
no mercado de trabalho”, enfocou o pre-
feito dizendo que o município sairá ga-
nhando muito com a vinda da sub-sede.
“A projeção do município no Estado será
ainda maior. Além disso, os aproximada-
mente 200 alunos que deverão prestar o
Exame de Ordem em Barreiras deixarão
divisas em nossa cidade”.

O último exame da OAB, realizado
de forma unificada em todo o Brasil, no

de beneficiada com esta ação”.
O objetivo do Exame de Ordem, realiza-

do nacionalmente, é verificar se o recém-
graduado dispõe da formação básica neces-
sária para exercer a profissão de advoga-
do. A preocupação da OAB é o grande nú-
mero de acadêmicos lançados no mercado.
“Em 2000 existiam na Bahia quatro facul-
dades que ofereciam o curso de Direito,
hoje, são 56”, informou o presidente da Sec-
cional/Bahia.

primeiro semestre deste ano, surpreen-
deu pelos resultados obtidos. Os cinco
primeiros colocados foram os estados da
região Nordeste. Em primeiro lugar fi-
cou o Sergipe, seguido da Bahia, Ceará,
Piauí e Maranhão.

Saul de Quadros, presidente da Seccional/Bahia fala da importância de interiorizar os Exa-
mes de Ordem da OAB

O prefeito Saulo Pedrosa disponibilizou as
dependências do Colégio Padre Vieira
para a realização das provas da Ordem
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PORTARIA GAB.  Nº 483, de 16 de setembro de 2008.

Exonera Coordenadora de Planejamento e
Gestão

O Prefeito Municipal de Barreiras/BA, no uso das atribuições que
lhe confere o Art. 71 da Lei Orgânica do Município de Barreiras/BA,
da forma que autoriza o Art. 28 e seus incisos da mesma Lei c/c o Art.
47 da Lei Municipal 0572/2002 e conforme a Lei 675/2005, resolve:

Art. 1º  Exonerar, do Cargo em Comissão NH4, para a
Coordenadoria de Planejamento e Gestão, a Srª. Patrícia Lopes
Mendes Cavalheiro, lotada na Secretária de Educação, Cultura,
Esporte e Lazer.

Art. 2º A Presente Portaria deverá ser publicada na forma prevista
nos Arts. 25 e 26 da Lei Orgânica do Município de Barreiras/BA, e
deverá ser afixada em local próprio na sede da Prefeitura e na Câmara
Municipal.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor nesta data e destitui eventual
nomeação anterior.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

PORTARIA GAB.  Nº 484, de 16 de setembro de 2008.

Exonera Chefe do Setor de Apoio
Administrativo

O Prefeito Municipal de Barreiras/BA, no uso das atribuições que
lhe confere o Art. 71 da Lei Orgânica do Município de Barreiras/BA,
da forma que autoriza o Art. 28 e seus incisos da mesma Lei c/c o Art.
47 da Lei Municipal 0572/2002 combinada com a Lei 675/2005, resolve:

Art.1º Exonerar do Cargo em Comissão NH6, de Chefe do Setor
de Apoio Administrativo, a Srª. Dyrene Marques Dourado Xavier,
lotada na Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer.

Art. 2º A Presente Portaria deverá ser publicada na forma prevista
nos Arts. 25 e 26 da Lei Orgânica do Município de Barreiras/BA, e
deverá ser afixada em local próprio na sede da Prefeitura e na Câmara
Municipal.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor nesta data e destitui eventual
nomeação anterior.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras
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PORTARIA GAB.  Nº 178, de 27 de junho de 2008.

Nomeia Oficial de Gabinete

O Prefeito Municipal de Barreiras/BA, no uso das atribuições
que lhe confere o Art. 71 da Lei Orgânica do Município de Barreiras/
BA, da forma que autoriza o Art. 28 e seus incisos da mesma Lei c/
c o Art. 47 da Lei Municipal 0572/2002 combinada com a Lei 675/
2005, resolve:

Art.1º Nomear, para provimento do Cargo em Comissão NH7,
de Oficial de Gabinete, o Sr. Adalberto Jesus Morais, lotado na
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Serviços Públicos.

Art.2º A Presente Portaria deverá ser publicada na forma
prevista nos Arts. 25 e 26 da Lei Orgânica do Município de Barreiras/
BA, e deverá ser afixada em local próprio na sede da Prefeitura e
na Câmara Municipal.

Art.3º Esta Portaria entra em vigor nesta data e destitui eventual
nomeação anterior.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

TERMO DE POSSE

Ao vigésimo sétimo dia do mês de junho de 2008, frente ao
Excelentíssimo Senhor Prefeito de Barreiras/BA, Saulo Pedrosa
de Almeida, toma posse no Cargo em Comissão de Oficial de
Gabinete da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Serviços
Públicos, símbolo NH7, o Sr. Adalberto Jesus Morais, CPF
757.173.105-44, RG 08.345.685-60 SSP/BA, filho João Souza
Morais e Maria Alvina de Jesus, oportunidade em que foi cientificado
das suas atribuições, direitos e deveres e das responsabilidades
inerentes ao  referido cargo, assumindo o compromisso de bem
exerce-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  declarado
EMPOSSADO pelo Exmo. Sr. Prefeito  Municipal. O empossado
apresenta, em anexo, a sua Declaração de Bens e Declaração de
Inexistência de Impedimentos Legais ou Acumulação de Cargos. E
para constar, foi lavrado o presente termo que vai assinado pelo
Prefeito Municipal, Saulo Pedrosa de Almeida, pelo empossado e
por duas testemunhas.

Barreiras/BA, 27 de junho de 2008.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

Adalberto Jesus Morais
 Empossado

PORTARIA GAB.  Nº 437, de 09 de setembro de 2008.

Nomeia Técnica de Enfermagem

O Prefeito Municipal de Barreiras/BA, no uso das atribuições que
lhe confere o Art. 71 da Lei Orgânica do Município de Barreiras/BA,
da forma que autoriza o Art. 28 e seus incisos da mesma Lei e aten-
dendo o disposto no Art. 6º e Art.10, ambos da Lei Complementar nº
617/2003 de 26 de dezembro de 2003, que Dispõe sobre o Estatuto
dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, das Autarqui-
as e Fundações públicas do Município de Barreiras, resolve:

Art.1º  Nomear, para provimento do Cargo de Técnica de Enfer-
magem, a Srª. Célia Paula Rodrigues, aprovada no concurso públi-
co sob a inscrição 0304530.

Art.2º Fica estabelecido que o prazo de posse é de 30 (trinta) dias,
a partir da assinatura e publicação desta portaria.

Art.3º A Presente Portaria deverá ser publicada na forma prevista
nos Arts. 25 e 26 da Lei Orgânica do Município de Barreiras/BA, e
deverá ser afixada em local próprio na sede da Prefeitura e na Câmara
Municipal.

Art.4º Esta Portaria entra em vigor nesta data, revogadas as dis-
posições em contrário.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

TERMO DE POSSE

Ao nono dia do mês de setembro de 2008, frente ao Excelentíssi-
mo Senhor Prefeito de Barreiras/BA, Saulo Pedrosa de Almeida, toma
posse no Cargo do Concurso Público de provimento efetivo para a
categoria de Técnica de Enfermagem, homologado no Diário Oficial
do Município de Barreiras, edição nº 686 de 12 de maio de 2008, a
Srª. Célia Paula Rodrigues, CPF 015.771.135-86, RG 11.320.844-
82 SSP/ BA, filha de Gustavo Alfredo Rodrigues e Aurora Rosa Ro-
drigues, 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 princípi-
os norteadores da administração pública, bem como obedecendo as
normas existentes e as que vierem  a ser criadas pelos poderes com-
petentes, sendo  declarada EMPOSSADA pelo Exmo. Sr. Prefeito
Municipal. A empossada apresenta, em anexo, a sua Declaração de
Bens e Declaração de Inexistência de Impedimentos Legais ou Acú-
mulo de Cargos. E para constar, foi lavrado o presente termo que vai
assinado pelo Prefeito Municipal, Saulo Pedrosa de Almeida, pela
empossada e por duas testemunhas.

Barreiras/BA, 09 de setembro de 2008.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

Célia Paula Rodrigues
Empossada
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PORTARIA GAB.  Nº 438, de 09 de setembro de 2008.

Nomeia Técnica de Enfermagem

O Prefeito Municipal de Barreiras/BA, no uso das atribuições que
lhe confere o Art. 71 da Lei Orgânica do Município de Barreiras/BA,
da forma que autoriza o Art. 28 e seus incisos da mesma Lei e aten-
dendo o disposto no Art. 6º e Art.10, ambos da Lei Complementar nº
617/2003 de 26 de dezembro de 2003, que Dispõe sobre o Estatuto
dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, das Autarqui-
as e Fundações públicas do Município de Barreiras, resolve:

Art.1º Nomear, para provimento do Cargo de Técnica de Enfer-
magem,  a Srª. Clarisse de Fátima Rocha Neves, aprovada no con-
curso público sob a inscrição 0303650.

Art.2º Fica estabelecido que o prazo de posse é de 30 (trinta) dias,
a partir da assinatura e publicação desta portaria.

Art.3º A Presente Portaria deverá ser publicada na forma prevista
nos Arts. 25 e 26 da Lei Orgânica do Município de Barreiras/BA, e
deverá ser afixada em local próprio na sede da Prefeitura e na Câmara
Municipal.

Art.4º Esta Portaria entra em vigor nesta data, revogadas as dis-
posições em contrário.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

TERMO DE POSSE

Ao nono dia do mês de setembro de 2008, frente ao Excelentíssi-
mo Senhor Prefeito de Barreiras/BA, Saulo Pedrosa de Almeida, toma
posse no Cargo do Concurso Público de provimento efetivo para a
categoria de Técnica de Enfermagem, homologado no Diário Oficial
do Município de Barreiras, edição nº 686 de 12 de maio de 2008, a
Srª. Clarisse de Fátima Rocha Neves, CPF 033.479.025-56, RG
13.558.074-92 SSP/ BA, filha de Carlos Henrique Veras Neves e Ma-
ria do Espírito Santo Rocha Veras, oportunidade em que foi cientifica-
da das suas atribuições, direitos e deveres e das responsabilidades
inerentes ao referido cargo, assumindo o compromisso de bem exer-
cê-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. Sr. Prefeito  Municipal. A empossada apresenta, em ane-
xo, a sua Declaração de Bens e Declaração de Inexistência de Impedi-
mentos Legais ou Acúmulo de Cargos. E para constar, foi lavrado o
presente termo que vai assinado pelo Prefeito Municipal, Saulo Pe-
drosa de Almeida, pela empossada e por duas testemunhas.

Barreiras/BA, 09 de setembro de 2008.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

Clarisse de Fátima Rocha Neves
Empossada

PORTARIA GAB.  Nº 440, de 10 de setembro de 2008.

Nomeia Técnica de Enfermagem

O Prefeito Municipal de Barreiras/BA, no uso das atribuições que
lhe confere o Art. 71 da Lei Orgânica do Município de Barreiras/BA,
da forma que autoriza o Art. 28 e seus incisos da mesma Lei e aten-
dendo o disposto no Art. 6º e Art.10, ambos da Lei Complementar nº
617/2003 de 26 de dezembro de 2003, que Dispõe sobre o Estatuto
dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, das Autarqui-
as e Fundações públicas do Município de Barreiras, resolve:

Art.1º Nomear, para provimento do Cargo de Técnica de Enfer-
magem, a Srª. Francisca Socorro Rodrigues do Vale, aprovada no
concurso público sob a inscrição 0300498.

Art.2º Fica estabelecido que o prazo de posse é de 30 (trinta) dias,
a partir da assinatura e publicação desta portaria.

Art.3º  A Presente Portaria deverá ser publicada na forma prevista
nos Arts. 25 e 26 da Lei Orgânica do Município de Barreiras/BA, e
deverá ser afixada em local próprio na sede da Prefeitura e na Câmara
Municipal.

Art.4º Esta Portaria entra em vigor nesta data, revogadas as dis-
posições em contrário.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

TERMO DE POSSE

Ao décimo dia do mês de setembro de 2008, frente ao Excelentís-
simo Senhor Prefeito de Barreiras/BA, Saulo Pedrosa de Almeida, toma
posse no Cargo do Concurso Público de provimento efetivo para a
categoria de Técnica de Enfermagem, homologado no Diário Oficial
do Município de Barreiras, edição nº 686 de 12 de maio de 2008, a
Srª. Francisca Socorro Rodrigues do Vale, CPF 729.839.495-91,
RG 2.389.786 SSP/ BA, filha de Pedro Rodrigues do Vale e Maria
Rodrigues do Vale, oportunidade em que foi cientificada das suas atri-
buições, direitos e deveres e das responsabilidades inerentes ao referi-
do cargo, assumindo o compromisso de bem exercê-lo, atendendo
aos princípios norteadores da administração pública, bem como obe-
decendo as normas existentes e as que vierem  a ser criadas pelos
poderes competentes, sendo  declarada EMPOSSADA pelo Exmo.
Sr. Prefeito  Municipal. A empossada apresenta, em anexo, a sua De-
claração de Bens e Declaração de Inexistência de Impedimentos Le-
gais ou Acúmulo de Cargos. E para constar, foi lavrado o presente
termo que vai assinado pelo Prefeito Municipal, Saulo Pedrosa de
Almeida, pela empossada e por duas testemunhas.

Barreiras/BA, 10 de setembro de 2008.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

Francisca Socorro Rodrigues do Vale
Empossada
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PORTARIA GAB.  Nº 441, de 10 de setembro de 2008.

Nomeia Técnica de Enfermagem

O Prefeito Municipal de Barreiras/BA, no uso das atribuições que
lhe confere o Art. 71 da Lei Orgânica do Município de Barreiras/BA,
da forma que autoriza o Art. 28 e seus incisos da mesma Lei e aten-
dendo o disposto no Art. 6º e Art.10, ambos da Lei Complementar nº
617/2003 de 26 de dezembro de 2003, que Dispõe sobre o Estatuto
dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, das Autarqui-
as e Fundações públicas do Município de Barreiras, resolve:

Art.1º Nomear, para provimento do Cargo de Técnica de Enfer-
magem, a Srª. Maria Eleniza de Almeida Santos, aprovada no con-
curso público sob a inscrição 0301387.

Art.2º Fica estabelecido que o prazo de posse é de 30 (trinta) dias,
a partir da assinatura e publicação desta portaria.

Art.3º A Presente Portaria deverá ser publicada na forma prevista
nos Arts. 25 e 26 da Lei Orgânica do Município de Barreiras/BA, e
deverá ser afixada em local próprio na sede da Prefeitura e na Câmara
Municipal.

Art.4º Esta Portaria entra em vigor nesta data, revogadas as dis-
posições em contrário.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

TERMO DE POSSE

Ao décimo dia do mês de setembro de 2008, frente ao Excelentís-
simo Senhor Prefeito de Barreiras/BA, Saulo Pedrosa de Almeida, toma
posse no Cargo do Concurso Público de provimento efetivo para a
categoria de Técnica de Enfermagem, homologado no Diário Oficial
do Município de Barreiras, edição nº 686 de 12 de maio de 2008, a
Srª. Maria Eleniza de Almeida Santos, CPF 001.722.215-01, RG
09.406.211-00 SSP/ BA, filha de Dionísio Bispo de Almeida e Maria
das Graças Pimentel de Souza Almeida, oportunidade em que foi cien-
tificada das suas atribuições, direitos e deveres e das responsabilida-
des 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 EMPOS-
SADA pelo Exmo. Sr. 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 la-
vrado o presente termo que vai assinado pelo Prefeito Municipal, Sau-
lo Pedrosa de Almeida, pela empossada e por duas testemunhas.

Barreiras/BA, 10 de setembro de 2008.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

Maria Eleniza de Almeida Santos
Empossada

PORTARIA GAB.  Nº 442, de 10 de setembro de 2008.

Nomeia Técnica de Enfermagem

O Prefeito Municipal de Barreiras/BA, no uso das atribuições que
lhe confere o Art. 71 da Lei Orgânica do Município de Barreiras/BA,
da forma que autoriza o Art. 28 e seus incisos da mesma Lei e aten-
dendo o disposto no Art. 6º e Art.10, ambos da Lei Complementar nº
617/2003 de 26 de dezembro de 2003, que Dispõe sobre o Estatuto
dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, das Autarqui-
as e Fundações públicas do Município de Barreiras, resolve:

Art.1º  Nomear, para provimento do Cargo de Técnica de Enfer-
magem, a Srª. Mônica Letícia Souza da Silva, aprovada no con-
curso público sob a inscrição 0301155.

Art.2º Fica estabelecido que o prazo de posse é de 30 (trinta) dias,
a partir da assinatura e publicação desta portaria.

Art.3º A Presente Portaria deverá ser publicada na forma prevista
nos Arts. 25 e 26 da Lei Orgânica do Município de Barreiras/BA, e
deverá ser afixada em local próprio na sede da Prefeitura e na Câmara
Municipal.

Art.4º Esta Portaria entra em vigor nesta data, revogadas as dis-
posições em contrário.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

TERMO DE POSSE

Ao décimo dia do mês de setembro de 2008, frente ao Excelentís-
simo Senhor Prefeito de Barreiras/BA, Saulo Pedrosa de Almeida, toma
posse no Cargo do Concurso Público de provimento efetivo para a
categoria de Técnica de Enfermagem, homologado no Diário Oficial
do Município de Barreiras, edição nº 686 de 12 de maio de 2008, a
Srª. Mônica Letícia Souza da Silva, CPF 907.447.135-87, RG
08.098.240-94 SSP/ BA, filha de Valmir Eduardo da Silva e Maria
Souza da Silva, oportunidade em que foi cientificada das suas atribui-
ções, 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 obede-
cendo as normas existentes e as que vierem  a ser criadas pelos pode-
res competentes, sendo  declarada EMPOSSADA pelo Exmo. Sr. Pre-
feito  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, Saulo Pedrosa de Almeida, pela
empossada e por duas testemunhas.

Barreiras/BA, 10 de setembro de 2008.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

Mônica Letícia Souza da Silva
Empossada


