
Prefeituras e Câmaras prestam contas à população

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 órgãos de controle externo e a sociedade, conhecam, acompanhem e

analisem o desempenho da administração municipal.

Em cumprimento ao princípio constitucional e a Lei n° 101/2000, estão publicados abaixo  Atos Oficiais Administrati-
vos de Prefeituras, Câmaras  Municipais e outros orgãos oficiais, que zelando pela transparência das contas públicas
municipais, coloca a disposição da população documentos diversos para a devida prestação de contas.

ATOS OFICIAIS

Atos Oficiais Administrativos publicados simultaneamente, impresso e online: www.jornalgazetadooeste.com.br
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Estado da Bahia
PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJOLÂNDIA

CNPJ 13.654.439/0001-80
Praça Alpiniano Jose Alves, 11 – Brejolândia – Ba

Gabinete do Prefeito

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº02/2012 DE 02 FEVEREIRO  2012
CONCURSO 01/2011

          O PREFEITO MUNICIPAL DE BREJOLÂNDIA, usando das atribuições que lhe confere a lei orgânica do
município,  convoca na forma do EDITAL 01/2011 que realizou o Concurso público nº 01/2011 e na ordem de
classificação, os candidatos aprovados no Concurso Público 01/2011 para provimento de cargos e formação de
cadastro de reserva conforme abaixo discriminado, para o quadro de servidores da Prefeitura de Brejolândia,
homologado através do Decreto nº 004 de 06 de janeiro 2012, a comparecerem, no prazo de 30 (trinta) dias, na
Secretaria Municipal de Administração, na Praça Alpiniano J. Alves n º 11, no prédio da Prefeitura Municipal, das
8h às 12h e das 14h às 17h para orientação quanto aos procedimentos pré-admissionais e checagem de pré-
requisitos, informando que o período para posse nos cargos será de 30 dias, a partir da publicação da Portaria de
Nomeação.
          O não comparecimento, nas datas aprazadas, implicará na preterição da ordem classificatória, conforme
previsto no edital do concurso.

Publique-se, registre-se e cumpra-se

Brejolândia,  02 de Fevereiro de 2012

EDÉZIO NUNES BASTOS
Prefeito Municipal


