
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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DECRETO Nº 028/2015, de 07 de Julho de 2015. 

 
“Convoca o candidato aprovado no Concurso 
Público Municipal de Provas e Títulos, Edital n° 
01/2011, para apresentação de documentos e dá 
outras providências.” 
 
 

O PREFEITO MUNICIPAL DE CANÁPOLIS, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas 
atribuições legais, e  

Considerando a realização de concurso público por este Ente Público no dia 04 de 
SETEMBRO de 2011, bem como a homologação deste certame por meio do Decreto nº. 
004/2012, de 27 de fevereiro de 2012; 

Considerando o disposto na Legislação Pátria e no Edital de Abertura do Concurso 
Público nº. 01/2011; e 

Considerando a necessidade de admissão de pessoal do cargo abaixo discriminado. 

 

DECRETA: 

 

Art. 1º - Fica convocado o candidato aprovado em concurso público, adiante 

nominado, para entre os dias 08 de julho a 06 de agosto do corrente ano, 

apresentarem os documentos enumerados no art. 2º, junto à Secretaria Municipal de 

Administração e Planejamento / Setor Pessoal da Prefeitura, a fim de possibilitar à 

administração, após análise, realizar as suas nomeações em data posterior, a critério e 

necessidade da administração pública municipal.  

 
CARGO: 04 – AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 
 
CADASTRO DE RESERVA 
CLAS. NOME DO CANDIDATO  
4º THIAGO DE OLIVEIRA NEIVA 
 
 

Art. 2º - Os candidatos quando da nomeação deverão apresentar os documentos 
abaixo relacionados para efeitos de posse: 

a) CPF; 
b) Título de Eleitor, com o comprovante de votação na última eleição; 
c) Certificado de reservista, se do sexo masculino; 
d) Carteira de identidade; 
e) Certidão de Nascimento ou de Casamento; 



GAZETA DO OESTE
ATOS OFICIAIS

ATOS OFICIAIS ADMINISTRATIVOS PUBLICADOS SIMULTANEAMENTE, IMPRESSO E ONLINE COM CERTIFICAÇÃO DIGITAL N° GNG 4321-J60321

Página 02Barreiras, 07 de julho de 2015

ESTADO DA BAHIA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANÁPOLIS 
Av. FAUSTINO DE QUEIROZ S/N – CENTRO – FONE/FAX: (77) 3687-2112 
CNPJ: 13.812.144/0001-94 – CEP: 47.730.000 – CANÁPOLIS – BA 

 
f) Certidão de Nascimento dos filhos menores de 18 (dezoito) anos; 
g) Cartão de cadastramento no PIS/PASEP (se tiver); 
h) Certificado de conclusão do curso que habilite o candidato ao exercício do 

cargo, bem como registro no Órgão que regulamenta a respectiva profissão, se 
for o caso; 

i) 03 (três) fotografias 3 x 4, recentes; 
j) Declaração de bens e valores que constituem seu patrimônio; 
k) Declaração sobre acumulação de cargos e/ou funções (declaração do candidato 

de que não exerce outro cargo e/ou função pública ou que haja compatibilidade 
de horário para desempenhar duas atividades, de acordo com o princípio 
constitucional); 

l) Atestado de bons antecedentes fornecido pela Secretaria de Segurança Pública; 
m) Carteira de Trabalho; 
n) Certidão ou documento oficial que comprove a experiência mínima nos casos e 

que a exigem; e 
o) Comprovante de endereço; 

§1º - Os candidatos quando nomeados serão encaminhados, por meio da Secretaria 
Municipal de Administração, à Junta Médica Oficial do Município de Canápolis, 
Estado da Bahia, para obterem o imprescindível laudo médico favorável. 

§2º - Os documentos acima mencionados deverão ser entregues na Secretaria 
Municipal de Administração, na Av. Faustino de Queiroz, s/n, em cópia devidamente 
autentica, sob pena de não serem aceitos e, consequentemente, não sendo procedida, 
à época oportuna, a posse. 

§3º - Os procedimentos relacionados acima deverão ser concluídos no prazo máximo 
de 30 (vinte) dias a contar da vigência deste Decreto, sob pena de não poder ser 
efetivada a posse dos candidatos nomeados, conforme dispõem os artigos 21 e 22 da 
Lei Municipal nº. 062/2010, de 20 de janeiro de 2010. 

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as 
disposições em contrário. 

Gabinete do Prefeito Municipal, em 07 de Julho de 2015. 

 

RUBIÊ QUEIROZ DE OLIVEIRA 
Prefeito Municipal 

 


