
GAZETA DO OESTE
ATOS OFICIAIS

Em cumprimento ao princípio constitucional e a Lei Nº 101/2000, estão publicados abaixo Atos Oficiais Adminis-
trativos de Prefeituras, Câmaras Municipais e outros Orgãos Oficiais, que zelando pela transparência das contas 
públicas municipais, coloca à disposição da população documentos diversos para a devida prestação de contas.

A publicação impressa e eletrônica de anexos dos relatórios da Lei de responsabilidade Fiscal-LRF é uma exigência da Constituição Federal que estabelece que 
o Poder Executivo os publicará, até trinta dias após o encerramento de cada bimestre e quadrimestre. O objetivo dessa periodicidade é permitir que, cada vez 

mais, os orgãos de controle externo e a sociedade, conheçam, acompanhem e analisem o desempenho da administração municipal.
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EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO 001/2018 
 

EXTRATO  
 
A Presidente da Câmara de Vereadores de Mansidão-BA,  no uso de suas atribuições legais, 
especialmente as conferidas pelo seu Regimento Interno, TORNA PÚBLICO que estarão abertas,  no 
período de  01 de agosto de 2018 a 15 de agosto de 2018, as inscrições para o CONCURSO PÚBLICO 
sob o regime estatutário, para provimento de vagas e formação de cadastro de reserva do Quadro de 
Pessoal  a ser regido em conformidade ao previsto no art. 37, inciso II, da CF/88; de acordo com os 
requisitos das Lei Municipal: Lei n° 030, de 15 de dezembro de 2016, Decreto Legislativo nº 001/2018 
de 21 de maio de 2018 e Decreto Legislativo nº 002/2018 de 21 de junho de 2018.  Os interessados 
poderão obter mais informações a partir do dia 18 de julho de 2018, no endereço eletrônico:  
http://concursos.statusnet.com.br/. A partir desta data todas as publicações e informações sobre o 
Concurso Público  do Edital 001/2018, serão divulgadas obrigatoriamente através de afixação no 
Quadro de Avisos da Câmara de Vereadores de Mansidão-BA, situada à Av. Lidio Fco de Souza, s/nº - 
Centro -  Mansidão - BA - CEP: 47.160-000,  e nos endereços eletrônicos:  
http://concursos.statusnet.com.br/ e http://www.camaramunicipaldemansidao.com.br/   
 
 
 
Mansidão-BA, 16 de julho de 2018. 
 
 
 

ERITANIA DA SILVA SANTOS 
PRESIDENTE 

 
 


