DIÁRIO OFICIAL

 EXECUTIVO

República Federativa do Brasil - Estado da Bahia

SALVADOR, SEXTA-FEIRA, 14 DE MAIO DE 2021 - ANO CV - No 23.164
no edifício-sede da empresa, 5º andar, localizado na Rua Ivonne Silveira, nº 213, Doron, nesta
Capital, às 09:00 horas do dia 25 de maio de 2021, a fim de deliberarem sobre a seguinte ordem
do dia:
1. Eleição para preenchimento de cargo vago no Conselho de Administração da entidade;
2. Outros assuntos de interesse social.
Salvador, 11 de maio 2021
JOÃO BATISTA ASLAN RIBEIRO
Presidente do Conselho de Administração
<#E.G.B#535841#20#583354/>

Identidade

Agência Estadual de Regulação de Serviços
Públicos de Energia, Transportes e
Comunicações da Bahia – AGERBA

Cargo
Especialista em
regulação

Unidade
TERM RODOV HIDROV E
AEROPORTUÁRIOS

Data Início
Data da
publicação

CARLOS HENRIQUE DE AZEVEDO MARTINS
AGERBA
<#E.G.B#536352#20#583913/>

Companhia de Gás da Bahia – BAHIAGÁS

Classificação

2018 - Técnico de Processos
Organizacionais - Organizacional

9º

Local de
trabalho
Salvador-Ba

Recomendações:
·   Jejum alimentar de no mínimo 12 horas e alcoólico de 72 horas.
·   Repouso auditivo de 14 horas.
·   Levar material para exame laboratorial (urina e fezes). Preferencialmente a 1ª urina do dia da
realização do exame.
·   Parasitológico de fezes - O material não pode ser colhido no dia anterior e conservado em
geladeira.
·   Todos os candidatos aos cargos de Técnico de Processos Tecnológicos e Analista de
Processos Tecnológicos serão submetidos aos exames Espirometria.
·   Para a realização da Espirometria o candidato deve suspender o uso de fumos (cigarro,
charuto, entre outros), no mínimo, 1 (uma) hora antes da realização do procedimento. Não ingerir
café nas 6 (seis) horas que antecedem a realização do procedimento.
·   Todo candidato com idade superior a 45 anos realizará PSA. Não requer jejum alimentar,
exceto aquelas pessoas que saibam ter suas triglicérides aumentadas: 6 - 8 horas; 2 - 5 dias de
repouso sexual; 30 dias após biópsia ou cirurgia de próstata; 7 dias após ultrassom transretal; 3
dias após uso de sonda ou toque retal; 15 dias após colonoscopia; 3 dias após exercício pesado
ou ergométrico ou pedalar bicicleta ou fazer montaria.
·   US da Próstata - No dia do exame deverá beber 05 copos de água 1 hora antes do exame.

Salvador-Ba, 13 de maio de 2021

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 94
APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS E AVALIAÇÃO MÉDICA
A Companhia de Gás da Bahia - BAHIAGÁS no uso de suas atribuições e tendo em vista o Edital
nº 001/2015, que instituiu o Concurso Público para preenchimento de vagas do seu quadro de
pessoal, RESOLVE:
01 - Convocar os candidatos abaixo relacionados, habilitados no referido concurso, a
comparecerem à sede da Bahiagás, situada na Av. Professor Magalhães Neto, nº 1.838, Ed.
Civil Business, Pituba, CEP: 41.810-012, Salvador-BA, no período de 24/05/2021 a 25/05/2021,
no horário de 9h às 12h e das 14h às 17h, sob as penas previstas no referido edital, para
apresentarem os originais e cópias dos documentos abaixo:
Identidade

Nome

Opção

1431421510

Paulo Guilherme
Guimarães Leite
Eric Gaspar de
Queiroz Ferreira

1122 - Analista de Processos Tecnológicos 2º (*)
Engenharia Civil
1020 - Analista de Processos Organizacionais - 8º
Administração ou Ciências Econômicas

Classificação

Local de
trabalho
Jequié-Ba
SalvadorBa

(*) Candidato classificado em lista de vagas reservadas à Pessoa com Deficiência (PcD).
a) Comprovação dos pré-requisitos/escolaridade constantes do Anexo II do Edital 001/2015;
b) Certidão de nascimento ou casamento (conforme o respectivo estado civil);
c) Certidão de nascimento dos filhos menores que 24 anos (para maiores de 21 anos apresentar
também atestado escolar);
d) Comprovante de residência com bairro e CEP;
e) Título de eleitor, com o comprovante de votação na última eleição;
f) Certificado de Reservista, para os candidatos do sexo masculino;
g) Cédula de identidade;
h) Carteira de Trabalho - cópia da página da foto e verso;
i) Cadastro de Pessoa Física - CPF;
j) Documento de inscrição no PIS ou PASEP, se houver;
k) Cartão do SUS, extensivo aos dependentes;
l) Carteira Nacional de Habilitação (CNH), Tipo B, para os cargos em que houver o respectivo
requisito, conforme anexo do Edital 001/2015;
m) Declaração de que não exerce cargo ou função pública não-acumulável na administração
pública federal, estadual ou municipal, conforme vedação constante das normas do parágrafo
10, Art. 37, da Constituição Federal;
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Opção

Dado o seu caráter eliminatório, o não comparecimento do Candidato à avaliação no período
agendado pela BAHIAGÁS implicará a sua eliminação do Concurso Público, conforme item 8.9
do Edital 001/2015.

<#E.G.B#536328#20#583884>
COMPANHIA DE GÁS DA BAHIA - BAHIAGÁS
CONCURSO PÚBLICO - 001/2015

1195562608

Nome

515096873 Fernando Oliveira
Souza Junior

<#E.G.B#536352#20#583913>
Portaria Nº 00289695 de 13 de Maio de 2021
O(A) Diretor Executivo do(a) AGERBA - AGERBA, no uso da atribuição que lhe foi delegada
pela alínea “b”, do artigo 1º, do Decreto nº 49, publicado no Diário Oficial do Estado de
10/05/1991, resolve exonerar, a pedido, com base no(a) art. 44, I, e art. 46, da Lei nº 6.677, de
26 de setembro de 1994.
Nome
THIERS MORAES
COELHO

Dado o seu caráter eliminatório, os candidatos que não apresentarem os documentos no prazo
fixado pela Companhia de Gás da Bahia - BAHIAGÁS serão desclassificados e excluídos do
Concurso para todos os fins, conforme item 8.6 do Edital 001/2015.
02 - Convocar o candidato abaixo relacionado, habilitado no referido Concurso Público, para se
apresentar no SESI - Unidade Lucaia - Av. Juracy Magalhães Jr., 956, Rio Vermelho, Salvador-Ba,
no período de 19/05/2021 a 20/05/2021, das 06h30 às 10h30, portando Carteira de Identidade
e CPF.

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Matrícula
81642638

n) Folha de antecedente da Polícia Federal, expedida, no máximo, há seis meses;
o) Folhas de antecedentes da Policia dos Estados onde tenha residido nos últimos cinco anos,
expedidas, no máximo, há seis meses;
p) Certidão de distribuição emitida pela Justiça Estadual, expedida, no máximo, há seis meses;
q) Declaração de disponibilidade de horário de acordo com as necessidades do serviço.

Luciano Kulka Ribas
Diretor Administrativo e Financeiro
<#E.G.B#536328#20#583884/>

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
HÍDRICA E SANEAMENTO
<#E.G.B#536338#20#583896>
EDITAL Nº 01/2021 - DE CONVOCAÇÃO PARA A REUNIÃO E POSSE DO COLEGIADO MICRORREGIONAL E DE FORMAÇÃO E POSSE DO COMITÊ TÉCNICO DA MICRORREGIÃO
DE SANEAMENTO BÁSICO TERRA DO SOL
PAUTA: informes; posse dos membros do Colegiado Microrregional; posse aos membros
indicados para a composição do Comitê Técnico; apresentação do Projeto; aprovação do
calendário para implantação da governança na Microrregião de Saneamento Básico; aprovação
de Resolução de delegação à SIHS de estudos e apoio administrativo; aprovação de Edital para
convocação de organizações da sociedade civil interessadas em compor o Conselho Participativo.
O Secretário Estadual de Infraestrutura Hídrica e Saneamento, neste ato investido do cargo de
Secretário Geral da Microrregião, de acordo com art. 43, parágrafo único do decreto 19.337 de
14 de novembro de 2019, vem por meio desta convocar os prefeitos da respectiva microrregião,
para reunião, por meio eletrônico, em conformidade com os artigos 2º, 3º, 4º, 5º, 22º, 23º e
seguintes do Decreto Estadual nº 19.337/2019, bem como da Lei Complementar 48/2019 que
se realizará no dia 27/05/2021 das 10h30 às 12h. O link para reunião será informado oportunamente.
Salvador, 12 de maio de 2021.
Leonardo Góes Silva
Secretário Geral Provisório
Microrregião de Saneamento Básico Terra do Sol
<#E.G.B#536338#20#583896/>
<#E.G.B#536339#20#583898>
MINUTA DE RESOLUÇÃO DO COLEGIADO MICRORREGIONAL DO EXTREMO SUL Nº.
03/2021
O Colegiado Microrregional do Extremo Sul, no uso de suas respectivas atribuições nos termos
dos artigos 8º e 9º da Lei Complementar nº 48 de 10 de Junho de 2019, faz saber que em sessão

