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O prefeito Saulo Pedrosa recebeu, na
quarta-feira, 19, a visita do chefe da 17ª
Circunscrição de Serviço Militar, tenente
coronel Jorge Dario de Souza. Ele veio co-
nhecer a nova sede da Junta Militar de
Barreiras que está funcionando em novo
endereço, no Centro Histórico, em frente
ao Mercado Caparrosa. A Prefeitura trans-
feriu a Junta Militar, que atendia de forma
precária no Estádio Geraldão, para a sede
própria, onde os serviços são prestados com
maior conforto e eficiência.

“Nós já vimos muita delegacia abando-
nada, junta abandonada, mas, somos muito
gratos ao prefeito Saulo Pedrosa pelo em-
penho e apoio recebidos”, disse o tenente
coronel, que está percorrendo todo o esta-
do para avaliar o trabalho e funcionamento
das juntas militares.

De acordo com Saulo Pedrosa, que
também é presidente da Junta Militar de

FOTOS WASHINGTON LUIZ

Prefeito recebe visita do chefe da 17ª
CSM de Serviço Militar

Barreiras, o prédio foi reformado para
poder instalar o departamento. “Este es-
paço é próprio, nós despomos dele para
que os atendimentos fossem melhorados.
Desde a minha primeira administração,
procurei estar lado a lado com o serviço
militar”, disse.

Em toda a Região Oeste estão instala-
das 18 juntas militares que ficam sob a res-
ponsabilidade de Barreiras. O serviço mili-
tar começa com a prefeitura, por meio do
alistamento dos jovens e termina no exér-
cito com a formação e preparo.

Todos os anos, uma média de 2.500 a
3.000 jovens procuram a Junta Militar de
Barreiras no período em que completam 18
anos de idade. Destes, 300 a 400 são sele-
cionados para servir o Exército Brasileiro.
O alistamento é obrigatório e, para se ins-
crever, o interessado deve procurar a Junta
Militar levando certidão de nascimento/ca-
samento (original) ou identidade e uma foto
3X4. Após passar por uma comissão de
seleção, os escolhidos são convocados para
a prestação do serviço militar  no ano se-
guinte à inscrição.

O prefeito recebeu, em seu gabinete, os representantes da Junta Militar de Barreiras

O Chefe da 17ª
Circunscrição de Serviço

Militar, tenente coronel
Jorge Dario de Souza ao

lado do prefeito municipal
Saulo Pedrosa
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GABINETE DO PREFEITO

PORTARIA GAB.  Nº 810, de 14 de novembro de 2008.

Nomeia Assistente 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 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 Assistente Admi-
nistrativo, o Sr. Alisson Moreira de Azevedo, aprovado no con-
curso público sob a inscrição 0301240.

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 quarto dia do mês de novembro de 2008, frente ao
Excelentíssimo Senhor Prefeito de Barreiras/BA, Saulo Pedrosa de
Almeida, toma posse  no Cargo do Concurso Público de provimento
efetivo para a categoria de Assistente Administrativo, homologado
no Diário Oficial do Município de Barreiras, edição nº 686 de 12 de
maio de 2008, o Sr. Alisson Moreira de Azevedo, CPF 012.862.165-
67, RG 13.143.110-26 SSP/BA filho de Gercino Teixeira de Azevedo
e Luzinete Moreira da Cruz, oportunidade em que foi cientificado das
suas atribuições, direitos e deveres e das responsabilidades inerentes
ao referido cargo, assumindo o compromisso de bem exercê-lo, aten-
dendo 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. 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, pelo empossado e por duas testemunhas.

Barreiras/BA, 14 de novembro de 2008.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

Alisson Moreira de Azevedo
Empossado

PORTARIA GAB.  Nº 811, de 14 de novembro de 2008.

Nomeia Assistente Administrativa

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 Assistente Admi-
nistrativa, a Srª. Edila dos Santos Brito, aprovada no concurso
público sob a inscrição 0301642.

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 previs-
ta 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 Câma-
ra 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 quarto dia do mês de novembro de 2008, frente ao
Excelentíssimo Senhor Prefeito de Barreiras/BA, Saulo Pedrosa de
Almeida, toma posse no Cargo do Concurso Público de provimento
efetivo para a categoria de Assistente Administrativa, homologado
no Diário Oficial do Município de Barreiras, edição nº 686 de 12 de
maio de 2008, a Srª. Edila dos Santos Brito, CPF 023.752.355-84,
RG 12.835.976-59 SSP/BA, filha de Hermes de Souza Brito e Lou-
rença Alcântara 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, aten-
dendo 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 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, 14 de novembro de 2008.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

Edila dos Santos Brito
Empossada
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PORTARIA GAB.  Nº 812, de 14 de novembro de 2008.

Nomeia Assistente 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 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 Assistente Admi-
nistrativo, o Sr. Antonio Batista de Souza Júnior, aprovado no
concurso público sob a inscrição 0305265.

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 quarto dia do mês de novembro de 2008, frente ao
Excelentíssimo Senhor Prefeito de Barreiras/BA, Saulo Pedrosa de
Almeida, toma posse  no Cargo do Concurso Público de provimento
efetivo para a categoria de Assistente Administrativo, homologado
no Diário Oficial do Município de Barreiras, edição nº 686 de 12 de
maio de 2008, o Sr. Antonio Batista de Souza Júnior, CPF
013.348.145-03, RG 12.731.727-95 SSP/BA filho de Antonio Batista
de Souza e Valdicelia Brito do Nascimento de Souza, oportunidade
em que foi cientificado das suas atribuições, direitos e deveres e das
responsabilidades inerentes ao referido cargo, assumindo o compro-
misso 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
declarado EMPOSSADO pelo Exmo. Sr. Prefeito  Municipal. A em-
possada 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 Pre-
feito Municipal, Saulo Pedrosa de Almeida, pelo empossado e por
duas testemunhas.

Barreiras/BA, 14 de novembro de 2008.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

Antonio Batista de Souza Júnior
Empossado

PORTARIA GAB.  Nº 813, de 14 de novembro de 2008.

Nomeia Assistente Administrativa

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

Art.1º  Nomear, para provimento do Cargo de Assistente Ad-
ministrativa, a Srª. Ediane da Silva Miranda, aprovada no con-
curso público sob a inscrição 0302605.

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 pre-
vista 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
disposições em contrário.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

TERMO DE POSSE

Ao décimo quarto dia do mês de novembro de 2008, frente ao
Excelentíssimo Senhor Prefeito de Barreiras/BA, Saulo Pedrosa
de Almeida, toma posse no Cargo do Concurso Público de provi-
mento efetivo para a categoria de Assistente Administrativa,
homologado no Diário Oficial do Município de Barreiras, edição nº
686 de 12 de maio de 2008, a Srª. Ediane da Silva Miranda, CPF
022.398.325-09, RG 12.125.225-67 SSP/BA, filha Manoel Miranda
de Souza e Helena Maria da Silva Miranda, oportunidade em que
foi cientificada das suas atribuições, direitos e deveres e das res-
ponsabilidades inerentes ao referido cargo, assumindo o compro-
misso de bem exercê-lo, atendendo aos princípios norteadores da
administração pública, bem como obedecendo as normas existen-
tes e as que vierem  a ser criadas pelos poderes competentes, sen-
do  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 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, 14 de novembro de 2008.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

Ediane da Silva Miranda
Empossada
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PORTARIA GAB.  Nº 814, de 14 de novembro de 2008.

Nomeia Assistente 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 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 Assistente Admi-
nistrativo, o Sr. Aclécio de Oliveira Caetano, aprovado no con-
curso público sob a inscrição 0306184.

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 quarto dia do mês de novembro de 2008, frente ao
Excelentíssimo Senhor Prefeito de Barreiras/BA, Saulo Pedrosa de
Almeida, toma posse no Cargo do Concurso Público de provimento
efetivo para a categoria de Assistente Administrativo , homologado
no Diário Oficial do Município de Barreiras, edição nº 686 de 12 de
maio de 2008, o Sr. Aclécio de Oliveira Caetano, CPF 022.120.615-
95, RG 13.669.259-12 SSP/BA filho de Manoel Caetano Filho e Hele-
na Vasco de Oliveira, oportunidade em que foi cientificado das suas
atribuições, direitos e deveres e das responsabilidades inerentes ao
referido cargo, assumindo o compromisso de bem exercê-lo, aten-
dendo 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. 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, pelo empossado e por duas testemunhas.

Barreiras/BA, 14 de novembro de 2008.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

Aclécio de Oliveira Caetano
Empossado
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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
previsto em Edital, o Resultado Final entre os candidatos convocados no cargo de: TÉCNICO DE ENFERMAGEM

Barreiras, 19 de novembro de 2008

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito Municipal

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Prefeito Municipal de Barreiras, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições legais, convoca os candidatos: Srº. José Milton de
Souza, aprovado sob inscrição nº 0316506 para o cargo de Vigia; Srº Melquisedeque Gomes Lima, aprovado sob inscrição nº 0309910
para o cargo de Vigia e Srº. Ronivaldo Dias Borges, aprovado sob inscrição 0315659 para o cargo de Vigia, para comparecerem na
Sede da Prefeitura – Subcoordenadoria de Gestão de Pessoas, à Avenida Clériston Andrade 729 – Centro, no prazo de 03 (três) dias úteis
a contar da publicação deste Edital, a fim de entregarem documentos para se submeterem ao critério de desempate previsto no item XIV
do Edital do Concurso. Como os candidatos acima referidos, convocados na forma prevista no item XVII - 2 do Edital do concurso,
encontram-se com paradeiro ignorado, mandou expedir o presente Edital de convocação para que chegue ao conhecimento de todos e
principalmente dos candidatos interessados.

Barreiras, 21 de novembro de 2008

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito Municipal de Barreiras


