
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 DO RESULTADO DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS DO PROCESSO SELETIVO 

002/2022 

MOTIVO ALEGADO PELO CANDIDATO:O candidato alega que não constator a presença da 
candidata Darilany Alvares de Magalães Araujo no local e horario agendado para a fase de entrevista. 

RESPOSTA: DEFERIDO ( ) INDEFEREDO ( x) 
Nº Inscrição Candidato Cargo Pretendido Recurso Decisão da 

Comissão 
 
 

005 

 
 

Marcelo de 
Souza 
Rocha 

 
 

Engenheiro 
Agronomo 

 
 
Entrevista 

Após análise do quadro 
alegado pelo candidato 

Marcelo de Souza Rocha, a 
equipe de avaliação 

recursal analisou o caso e 
constatou que a candidata 
Darilany foi devidamente 
entrevistada pela equipe 

designada, conforme fatos a 
seguir:Conforme relato pelo 
candidato em seu recurso , 
no dia e horario agendado 
para a entrevista, em razão 
de imprevisto  a funcionaria 
do Consid  se atrasou para 
as duas entrevistas .Desta 

feita, a comissão de 
avaliação procederia com a 
remarcação das mesmas 

,tendo em vista que o atraso 
de deu por culpa exclusiva 
da propri entidade.Ocorre 

que, que quando da 
chegada da responsavél o 

Candidato Marcelo de 
Soura Rocha ainda se 

encontrava no local,razão 
pela qual sua entrevista foi 

realizada naquele 
momento.Em se tratando da 

candidata Darilany, a 
entrevista foi realizada, não 

havendo portanto razão 
para remarcação, já que 

apenas os dois candidatos 
foram classificados  para a 
segunda fase do certame. 
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Barreiras,Ba, 29 de junho de 2022. 
 
 
 
 
 
 
 

José Benedito da Rocha Aragão 
Presidente 

Consorcio Intermunicipal do Oeste da Bahia 
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