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FOTOS WASHINGTON LUIZ

A Secretaria de Educação do Municí-
pio tem feito um trabalho brilhante para
levar educação de qualidade a crianças,
jovens e adultos de Barreiras. Em várias
escolas a EJA tem sido motivo de orgu-
lho e um incentivo a mais para pessoas
que procuram crescer.

Declamação de poesias, músicas, re-
latos de histórias de vida e depoimentos
de gratidão; foi dessa forma que coorde-
nação, professores e alunos da EJA da
escola CAIC fizeram o lançamento do I
Informativo Pedagógico EJA , nessa se-
mana. “Esse informativo foi idealizado e
construído pela equipe docente da escola
com o objetivo de divulgar e, sobretudo,

Educação de Jovens e Adultos faz a diferença
valorizar os trabalhos produzidos pelos
nossos alunos”, diz a coordenadora pe-
dagógica Irani Alves.

Durante todo o ano letivo, a coorde-
nação e professores da EJA se reuniam,
periodicamente, para discutir e buscar al-
ternativas, na tentativa de aproximar cada
vez mais o currículo oficial dos anseios
sociais, políticos e culturais dos nossos
alunos. Assuntos como cidadania, políti-
ca, sexualidade, dentre outros, foram in-
seridos na proposta de trabalhos com me-
todologias específicas, articulando as di-
ferentes áreas do conhecimento. Todo
esse esforço com o objetivo de atender,
da melhor forma possível a essa cliente-
la, a qual foi negado o direito à educação
durante a infância; seja pela oferta irre-
gular de vagas, pelas inadequações do sis-
tema de ensino, pelas condições sócio-
econômicas ou mesmo pela exclusão.

O I Informativo Pedagógico EJA é um
demonstrativo de algumas atividades bem
sucedidas que foram desenvolvidas na es-
cola e que contribuíram significativamente
para a aprendizagem dos alunos. Apresen-
tação de seminários, palestras, panfletagens
e gincanas são exemplos dessas atividades.
“Existe uma cultura de que os alunos não
lêem, por falta de tempo ou mesmo de inte-
resse. Esse ano, realizamos um rodízio de
leitura e nossos alunos leram livros literári-
os, como Escrava Izaura, Romeu e Julieta
e Iracema” relata com entusiasmo a pro-
fessora Maria Augusta.

“Esse trabalho é fruto da dedicação e
compromisso de todos os professores e vem
gerando resultados positivos, pois, estamos
prestes a encerrar um ano letivo de muito
sucesso, com um percentual baixo de eva-
são”, comenta a coordenadora Irani.

Apresentação de seminários, palestras, panfletagens e gincanas são atividades constantes
do EJA

No lançamento do
Informativo muita
música e poesia
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GABINETE DO PREFEITO

PORTARIA GAB.  Nº 822, de 17 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. Amanda da Cunha Lima, aprovada no concurso
público sob a inscrição 0300980.

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 sétimo 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. Amanda da Cunha Lima, CPF 041.927.565-
79, RG 13.949.910-53 SSP/BA, filha de José Paulo de Oliveira Lima
e Vanilda da Cunha Lima, oportunidade em que foi cientificada das

PORTARIA GAB.  Nº 824, de 17 de novembro de 2008.

Exclui Candidato Aprovado em Concurso
Público, por não ter atendido ao Ato Con-
vocativo

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 Excluir o Sr. Ciro Aurélio Piauí da Cunha, aprovado
no concurso público sob a inscrição 0315191, para o cargo de As-
sistente Administrativo.

Art.2º O presente ato decorre do não atendimento ao Ato Con-
vocativo. De forma específica, o candidato está sendo excluído por
não atender ao chamado no prazo de 10 (dez) dias, após o recebi-
mento do Ato Convocativo com Aviso de Recebimento (AR).

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

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Prefeito Municipal de Barreiras, Estado da Bahia, no uso de
suas atribuições legais, convoca os candidatos: Srº. Aercio Rodri-
gues das Chagas, aprovado sob inscrição nº 0319206 para o car-
go de Auxiliar de Serviços Gerais; Srª. Luciene Sirina da Rocha,
aprovada sob inscrição nº 0302803 para o cargo de Auxiliar de Ser-
viços Gerais; Srª. Maria Lucia Alves Santos de Jesus, aprova-
da sob inscrição 0308159 para o cargo de Auxiliar de Serviços Ge-
rais; Srª. Neuza dos Santos da Silva, aprovada sob inscrição
0311282 para o cargo de Auxiliar de Serviços Gerais; Srº. Agosti-
nho dos Reis Neto, aprovado sob inscrição 0307709 para o cargo
de Auxiliar de Serviços Gerais; Srª. Ana de Jesus Pereira, apro-
vada sob inscrição 0312875 para o cargo de Auxiliar de Serviços
Gerais; Srª. Dalvani Ferreira Alves, aprovada sob inscrição
0319989 para o cargo de Auxiliar de Serviços Gerais; Srª. Elizete
Santos Melo Souza, aprovada sob inscrição 0304093 para o car-
go de Auxiliar de Serviços Gerais; Srª. Lindalva Alves da Silva,
aprovada sob inscrição 0320057 para o cargo de Auxiliar de Servi-
ços Gerais; Srª. Maria da Conceição Pinheiro dos Santos, apro-
vada sob inscrição 0317176 para o cargo de Auxiliar de Serviços
Gerais; Srª. Marilene Domingas Porto da Silveira, aprovada
sob inscrição 0313443 para o cargo de Auxiliar de Serviços Gerais;

Srª. Roseana Moreira da Silva Braga, aprovada sob inscrição
0304932 para o cargo de Auxiliar de Serviços Gerais; Srª. Valdine
Dias dos Santos, aprovada sob inscrição 0307667 para o cargo de
Auxiliar de Serviços Gerais e Srª. Maria Macedo da Silva, apro-
vada sob inscrição 0308695 para o cargo de Auxiliar de Serviços
Gerais, para comparecerem na Sede da Prefeitura – Subcoordena-
doria de Gestão de Pessoas, à Avenida Clériston Andrade 729 –
Centro, no prazo de 03 (três) dias úteis a contar da publicação des-
te 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 previs-
ta no item XVII - 2 do Edital do concurso, encontram-se com para-
deiro ignorado, mandou expedir o presente Edital de convocação
para que chegue ao conhecimento de todos e principalmente dos
candidatos interessados.

Barreiras, 24 de novembro de 2008

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito Municipal de Barreiras
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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 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, 17 de novembro de 2008.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

Amanda da Cunha Lima
Empossada

PORTARIA GAB.  Nº 823, de 17 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 atendendo
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 Autarquias e
Fundações públicas do Município de Barreiras, resolve:

Art.1ºNomear, para provimento do Cargo de Assistente
Administrativa, a Srª. Weruska Gabriella Machado Silvestre,
aprovada no concurso público sob a inscrição 0300022.

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
disposições em contrário.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

TERMO DE POSSE

Ao décimo sétimo 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. Weruska Gabriella Machado Silvestre, CPF
757.136.165-68, RG 07.580.428-09 SSP/BA, filha de Gilson Silvestre
de Oliveira e Dinalva Machado Silvestre, 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. 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, 17 de novembro de 2008.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

Weruska Gabriella Machado Silvestre
Empossada

PORTARIA GAB.  Nº 825, de 17 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. Mayco da Silva dos Anjos, aprovado no concurso
público sob a inscrição 0317229.

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.4ºEsta Portaria entra em vigor nesta data, revogadas as dispo-
sições em contrário.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

TERMO DE POSSE

Ao décimo sétimo 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. Mayco da Silva dos Anjos, CPF 020.368.525-
30, RG 11.172.083-46 SSP/BA filho de Nilson Araújo dos Anjos e
Marialva Lopes da Silva dos Anjos, oportunidade em que foi cientifi-
cado 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  declarado EMPOSSADO
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, pelo empossado e por duas testemunhas.

Barreiras/BA, 17 de novembro de 2008.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

Mayco da Silva dos Anjos
Empossado
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PORTARIA GAB.  Nº 826, de 17 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 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-
ministrativo, o Sr. José Edilberto de Santana, aprovado no con-
curso público sob a inscrição 0303258.

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 sétimo 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 Administrativo,
homologado no Diário Oficial do Município de Barreiras, edição nº
686 de 12 de maio de 2008, o Sr. José Edilberto de Santana,
CPF 002.799.615-88, RG 09.063.072-60 SSP/BA filho de Pedro
Tiburcio de Santana e Fauta Maria de Santana, oportunidade em
que foi cientificado das suas atribuições, direitos e deveres e das
responsabilidades inerentes ao referido cargo, assumindo o com-
promisso de bem exercê-lo, atendendo aos princípios norteadores
da administração pública, bem como obedecendo as normas exis-
tentes e as que vierem  a ser criadas pelos poderes competentes,
sendo  declarado EMPOSSADO pelo Exmo. Sr. Prefeito  Munici-
pal. 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, 17 de novembro de 2008.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

José Edilberto de Santana
Empossado

PORTARIA GAB.  Nº 827, de 17 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
atendendo o disposto no Art. 6º e Art.10, ambos da Lei Comple-
mentar 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 Barreiras,
resolve:

Art.1º  Nomear, para provimento do Cargo de Assistente Admi-
nistrativa, a Srª. Luzia Gonçalves Feitosa Luz, aprovada no
concurso público sob a inscrição 0313908.

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 sétimo 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. Luzia Gonçalves Feitosa Luz,
CPF 960.728.735-53, RG 08.981.199-28 SSP/BA, filha de Alcyon
José Liguori da Luz e Maria Luiza Gonçalves Feitosa da Luz, opor-
tunidade em que foi cientificada das suas atribuições, direitos e de-
veres e das responsabilidades inerentes ao referido cargo, assu-
mindo 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. Sr. Pre-
feito  Municipal. A empossada apresenta, em anexo, a sua Decla-
ração 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, 17 de novembro de 2008.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

Luzia Gonçalves Feitosa Luz
Empossada
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PORTARIA GAB.  Nº 828, de 17 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 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-
ministrativo, o Sr. Josemar Gonçalves da Fonseca, aprovado
no concurso público sob a inscrição 0308059.

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 sétimo 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 Administrativo,
homologado no Diário Oficial do Município de Barreiras, edição nº
686 de 12 de maio de 2008, o Sr. Josemar Gonçalves da Fonse-
ca, CPF 010.090.735-08, RG 08.252.574-92 SSP/BA filho de José
Mário Pereira da Fonseca e Francis Neide de Jesus Gonçalves,
oportunidade em que foi cientificado das suas atribuições, direitos e
deveres e das responsabilidades inerentes ao referido cargo, assu-
mindo 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  declarado EMPOSSADO pelo Exmo. Sr. Pre-
feito  Municipal. A empossada apresenta, em anexo, a sua Decla-
ração 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, pelo empossado e por duas testemunhas.

Barreiras/BA, 17 de novembro de 2008.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

Josemar Gonçalves da Fonseca
Empossado

PORTARIA GAB.  Nº 829, de 17 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. Greice Marques Barbosa, aprovada no con-
curso público sob a inscrição 0307187.

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 sétimo 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. Greice Marques Barbosa,
CPF 011.422.925-25, RG 11.617.523-07 SSP/BA, filha de Floriano
Rodrigues Barbosa e Josenita Marques Barbosa, oportunidade em
que foi cientificada das suas atribuições, direitos e deveres e das
responsabilidades inerentes ao referido cargo, assumindo o com-
promisso de bem exercê-lo, atendendo aos princípios norteadores
da administração pública, bem como obedecendo as normas exis-
tentes e as que vierem  a ser criadas pelos poderes competentes,
sendo  declarada EMPOSSADA pelo Exmo. Sr. Prefeito  Munici-
pal. 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, 17 de novembro de 2008.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

Greice Marques Barbosa
 Empossada
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PORTARIA GAB.  Nº 830, de 17 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. Jozilane Miranda Alecrin, aprovada no concurso
público sob a inscrição 0312863.

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 sétimo 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. Jozilane Miranda Alecrin, CPF 821.635.885-
72, RG 06.834.872-05 SSP/BA, filha de João Moreira Alecrin e Marli
Miranda Alecrin, 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, 17 de novembro de 2008.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

Jozilane Miranda Alecrin
Empossada

PORTARIA GAB.  Nº 831, de 17 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. Catherine da Franca Barreto, aprovada no con-
curso público sob a inscrição 0302508.

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 sétimo 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. Catherine da Franca Barreto, CPF
017.972.135-63, RG 11.473.979-02 SSP/BA, filha de José Queiroz
Barreto Neto e Lucyenne Mylvia da Franca Barreto, oportunidade em
que foi cientificada das suas atribuições, direitos e deveres e das res-
ponsabilidades inerentes ao referido cargo, assumindo o compromis-
so de bem exercê-lo, atendendo aos princípios norteadores da admi-
nistração pública, bem como obedecendo as normas existentes e as
que vierem  a ser criadas pelos poderes competentes, sendo  declara-
da EMPOSSADA pelo Exmo. Sr. Prefeito  Municipal. A empossada
apresenta, em anexo, a sua Declaração de Bens e Declaração de Ine-
xistência de Impedimentos Legais ou Acúmulo de Cargos. E para cons-
tar, foi lavrado o presente termo que vai assinado pelo Prefeito Muni-
cipal, Saulo Pedrosa de Almeida, pela empossada e por duas testemu-
nhas.

Barreiras/BA, 17 de novembro de 2008.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

Catherine da Franca Barreto
Empossada


