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ATOS OFICIAIS

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 nº 101/2000, Prefeitura Municipal de Brejolândia zelando pela
transparência  das contas públicas municipais, coloca à disposição da população documentos diversos para a devida

prestação de  contas.

Estado da Bahia

   Prefeitura Municipal de Brejolândia
EDITAL Nº. 007/2009 DE 25 DE NOVEMBRO

DE 2009
EMENTA: “Convoca os candidatos aprovados pelo Concurso
Público aplicado em 16 de outubro 2005”.

O Prefeito Municipal de Brejolândia, Estado da Bahia, no uso de suas
atribuições legais, FAZ SABER, aos senhores candidatos aprovados
pelo concurso público realizado no dia 16 de outubro de 2005, que
estão convocados para fins de nomeação nos termos do Edital nº. 01/
2005 de 02 de Setembro de 2005.

Art. 1º - Ficam convocados os candidatos aprovados na ordem
de classificação do relatório de conclusão do concurso público
executado pela LIBRI- “Capacitação de Recursos Humanos”,
relacionados nos ANÉXOS parte integrante do presente Edital.

ANÉXO I – AGENTE ADMINISTRATIVO
ANÉXO II – RECEPCIONISTA
ANÉXO III – PROFESSOR
ANÉXO IV – AUXILIAR ADMINISTRATIVO
Art. 2º - Os candidatos convocados e integrantes das listas em

anexo, deverão se presentar na Secretaria Municipal de Administração
no prazo máximo de 30 (trinta) dias a contar da data de publicação
deste Edital, munidos dos documentos abaixo relacionados, para efeito
de nomeação.

a) Original da Cédula de Identidade
b) Título de Eleitor atualizado
c) CPF
d) Prova de quitação com o Serviço Militar (sexo

masculino)
e ) Atestado de Antecedentes Criminais
f) Atestado Médico Ademicional

Parágrafo Unico – Para Professor serão exigidos documentos
das alíneas a,b,c,d,e,f, do item I deste artigo, e também os seguintes
documentos:

A) Cópia e original do Diploma ou Certificado de Conclusão do 2º
ou 3º grau de Magistério;

B) Cópia e original do Histórico Escolar devidamente registrado
pela Secretaria de Educação.

Art. 3º  - O candidato convocado que deixar de apresentar a
documentação estabelecida no artigo anterior ou deixar de se apresentar
na data prevista no Caput deste, será excluído da lista dos aprovados
no concurso, em conformidade com o Edital nº. 01/2005 de 02 de setembro
de 2005.

Dê-se Ciência e Cumpra-se.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, em 25 de novembro  de 2009 .

                                  EDÉZIO NUNES BASTOS
                                                   Prefeito

GABINETE DO PREFEITO
EDITAL DE CONVOCAÇÃO no. 008/2009, de 26 de novembro

de 2009

Convoca candidato aprovado para o cargo de PEDAGOGO
pelo concurso público aplicado em 09 de março de 2008.

O prefeito municipal de Brejolândia Estado da Bahia, Sr. Edézio
Nunes Bastos, no uso de suas atribuições legais, FAZ SABER, aos
senhores candidatos aprovados pelo concurso público realizado no dia
09 de março de 2008, para o cargo de PEDAGOGO, que estão
convocados para fins de nomeação conforme o disposto, no Edital 001/
2007 de 26 de outubro de 2007

Art. 1º - Fica convocado 01 (um) candidato aprovado na ordem
de classificação da lista definitiva de APROVADOS do concurso público
executado pela LIBRI – CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS LTDA,
relacionados no ANEXO I, parte integrante do presente Edital.

ANEXO I - PEDAGOGO
Art. 2º. - O candidato convocado integrante da lista em anexo,

deverá se submeter a exames médicos de capacitação física, mental e
psicológica, no período de 28 de novembro a 25 de dezembro do corrente
ano, devendo apresentar os respectivos resultados dos exames
médicos, à Secretaria de Administração.

Art. 3º. - O candidato convocado quando de sua apresentação
à Secretaria Municipal de Administração, no período indicado no artigo
anterior para efeito de nomeação, deverão estar munidos da ORIGINAL
e CÓPIA dos seguintes documentos:

a) Certidão de Nascimento ou de Casamento.
b) Carteira de Identidade
c) Cartão de Cadastro de Pessoa Física (CPF).
d) 02(duas) fotos 3X4 coloridas e recentes.
e) Carteira de Trabalho e Previdência Social.
f ) Título de Eleitor e comprovante de última votação.
g) Cartão do PIS ou PASEP.
h) Certidão de Nascimento dos filhos menores de 18 anos (homem)

e 21 anos (mulher).
i) Certificado de Reservista, se do sexo masculino.
j) Comprovante de Vacinação dos filhos com idade até 05 (cinco)

anos.
k) Comprovante de residência, onde conste seu endereço

completo, inclusive CEP.
l) Comprovante de Escolaridade correspondente ao cargo.

Art. 4º - O candidato que deixar de apresentar quaisquer uns
dos documentos exigidos no artigo anterior para a referida função,
ou mesmo deixar de se apresentar no prazo estabelecido no artigo
2º do presente Edital, ficará excluído do concurso, conforme Edital
01/2007 de 26 de outubro de 2007.

Art. 5º - Não ter sido demitido “a bem do serviço público” nas
esferas: Federal, Estadual ou Municipal da Administração direta ou
indireta.
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Dê – se  Ciência e Cumpra-se.

. Gabinete do Prefeito Municipal de Brejolândia-Ba, 26 de novembro de 2009.

                                             _________________________________
                                                          EDÉZIO NUNES BASTOS

                                                                 Prefeito Municipal

PMDB vai acionar MP contra Wagner
por “prevaricação”

Em telefonema há pouco ao Política Livre, o deputado estadual Arthur Maia (PMDB),
um dos principais aliados do

ministro Geddel Vieira Lima (Integração Nacional), disse que o governador Jaques Wagner
(PT) “prevaricou” ao admitir,

em entrevista ao programa Balanço Geral, da TV Itapoan, que sabia da existência de
denúncias sobre suposto esquema de

corrupção na Agerba e avisou para que as práticas fossem suspensas (ver abaixo).
Por este motivo, disse Maia, o PMDB vai sugerir ao Ministério Público uma representa-

ção contra Wagner “por prevaricação”.
“É imprescindível que o governador Jaques Wagner imediatamente diga o nome da pessoa

ou das pessoas que lhe passaram a
informação de que estaria havendo corrupção na Agerba e a quem ele fez estas declarações

despropositadas”, disse Maia.
Segundo o deputado, o crime de prevaricação é definido na medida que um agente público

toma conhecimento de um ilícito e
não atua imediatamente para saná-lo. “Além disso, fica notório nas declarações de

Wagner que sua atitude teve um caráter
meramente político, na medida que soube no início do governo e não tomou providências

e agora, quando não se é mais aliado,
ele bota a polícia a serviços dos seus interesses”, disse.
Retirado Política Livre - http://www.politicalivre.com.br/
Leia está notícia na integra: http://www.politicalivre.com.br/2009/11/pmdb-vai-acio-

nar-mp-contra-wagner-por-prevaricacao/

PREFEITURA MUNICIPAL DE
BARREIRAS

Alunos do município fazem a Prova
Brasil

A Prova Brasil está sendo realizada durante toda
essa semana, em todas as escolas municipais de 4ª e 8ª
série do ensino fundamental. Este ano a prova também
será feita pelos alunos das escolas da zona rural de
Barreiras.

A Prova Brasil acontece de dois em dois anos e
é um projeto do Governo Federal, o objetivo é avaliar o
índice de desenvolvimento da Educação Básica o IDEB,
que é alcançado com a aplicação da prova mais a
combinação dos resultados do censo escolar.

O desempenho de cada município vai indicar o
seu Plano de Desenvolvimento da Educação o PDE.


