
  

DIÁRIO OFICIAL DO
SALVADOR-BAHIA
SEXTA-FEIRA
29 DE JULHO DE 2022
ANO XXXV | N º 8.33748
CONVOCAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO Nº 05/2022

PROCESSO SELETIVO PARA PROGRAMA DE ESTÁGIO DE ENSINO SUPERIOR - EDITAL Nº 03/2021

A Secretaria Municipal de Gestão, CONVOCA, os candidatos relacionados nos Anexos Único deste 

Edital, para contratação, sob pena de eliminação do Processo Seletivo para Programa de Estágio de 

Ensino Superior, conforme item 13 do Edital nº 03/2021, publicado do Diário Oficial do Município do 

Salvador nº 8.139 de 23 a 25 de outubro de 2021.

Os candidatos deverão, no prazo de 03 (três) dias úteis, a partir da data de publicação desta 

convocação, enviar para o endereço de e-mail estagio.semge@salvador.ba.gov.br a seguinte 

documentação: 

a) documento de Identificação com foto, expedido pelas Secretarias de Segurança Pública; pelos 

Comandos Militares, passaporte brasileiro; Certificado de Reservista; Carteiras Funcionais expedidas 

por Órgão Público que, por Lei Federal, valham como identidade; Carteira de Trabalho ou Carteira 

Nacional de Habilitação (somente modelo com foto aprovado pelo artigo 159 da Lei nº 9.503, de 23 

de setembro de 1997);

b) cadastro de Pessoa Física - CPF;

c) comprovante de Matrícula do semestre em curso, expedido, assinado e carimbado pela Instituição 

de Ensino Superior;

d) histórico escolar atualizado, expedido, assinado e carimbado pela Instituição de Ensino Superior, 

constando o total da carga horária exigida para conclusão do curso e o total da carga horária já 

cursada; 

e) caso o histórico escolar não demonstre claramente o total da carga horária para conclusão do 

curso e o total da carga horária já cursada, este deverá apresentar declaração, expedida, assinada e 

carimbada pela Instituição de Ensino Superior, com as informações.

f) comprovante de residência com CEP, conforme item 13.1.2.1 do referido Edital, emitido no máximo 

há 3 (três) meses, que demonstre que o candidato reside na região de abrangência do bairro ou 

localidade em que se inscreveu, conforme anexo III deste Edital, no nome do candidato; do pai ou 

mãe; do cônjuge, acompanhado da certidão de casamento/união estável; do proprietário de imóvel 

alugado, acompanhado de cópia do contrato de aluguel com reconhecimento de firma  ou Declaração 

de Residência, feitas a próprio punho e autenticadas em cartório pelo dono do imóvel.

O Diretor de Gestão de Pessoas fica autorizado a proceder com toda e qualquer desclassificação e/

ou convocação de substituição decorrentes deste ato convocatório.

Diretoria de Gestão de Pessoas, em 26 de julho de 2022.  

GUSTAVO TEIXEIRA MORIS
Secretaria Municipal de Gestão

ANEXO ÚNICO

ITAPUÃ

CLASS. NOME INSCRIÇÃO NOTA FINAL

4 ALEX LUAN FERREIRA DA SILVA 0870000276 5.75

RIO VERMELHO

CLASS. NOME INSCRIÇÃO NOTA FINAL

7 NEI DANTE NEGREIROS FALCÃO 1080000362 5.75

SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SMED 

AVISO DE COTAÇÃO 50/2022

A Secretaria Municipal da Educação de Salvador, por intermédio da Gerência Administrativa, torna 

público para conhecimento dos interessados, que estará recebendo até o dia 04 de agosto de 

2022, através do e-mail bancodepreco@educacaosalvador.net, cotação de preço para contratação 

de empresa para a realização do projeto e execução de sistemas de geração de energia solar 

fotovoltaica conectada à rede, nos prédios das unidades escolares pertencentes à rede da Secretaria 

Municipal da Educação.

Os interessados deverão entrar em contato através do telefone (71) 3202-3083, para obtenção de 

termo de referência e esclarecimentos de dúvidas. 

Salvador/BA, 27 de julho de 2022.

GEUSA FABRINE SARAIVA
Gerência Administrativa

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE - SMS 

AVISO DE CONVOCAÇÃO

A Coordenadoria Administrativa torna público para conhecimento dos interessados que será 
realizada a COTAÇÃO DE PREÇO Nº 092/2022: Contratação de empresa especializada para a 
prestação de serviços de fornecimento de oxigênio medicinal às unidades de saúde, SAMU, eventos 
e festas populares do município de Salvador. As propostas deverão ser apresentadas até 03 dias 
úteis a partir da publicação no Diário Oficial do Município de Salvador/ Bahia.
O processo administrativo nº 186942/2021 referente ao objeto da presente cotação encontra-se no 
Setor de Suprimentos - SESUP (telefone: (71) 3202-1146) e os seus anexos poderão ser solicitados 
através de e-mail endereçado a sesup.sms3@salvador.ba.gov.br.

Salvador, 28 de julho de 2022

PALOMA MENDES MENDONÇA
Coordenadora

AVISO DE CONVOCAÇÃO

A Coordenadoria Administrativa torna público para conhecimento dos interessados que será 

realizada COTAÇÃO DE PREÇO Nº 2379/2022 para aquisição dos medicamentos: TELMISARTAN 

80MG + HIDROCLOROTIAZIDA 12,5MG para garantir a continuidade do atendimento da paciente 

J.S.L de Ação Judicial.

As propostas deverão ser apresentadas até 03 dias úteis a partir da veiculação no Diário Oficial 

do Município de Salvador/Bahia.

O processo administrativo nº 107428/2022 referente ao objeto da presente cotação encontra-se no 

Setor de Suprimentos - SESUP, telefone: (71) 3202-1146 e-mail: sesup.sms3@salvador.ba.gov.br, 

onde os interessados poderão solicitar maiores informações.

Salvador, 28 de julho de 2022

PALOMA MENDES MENDONÇA
Coordenadora

AVISO DE PRORROGAÇÃO

A Coordenadoria Administrativa torna público para conhecimento dos interessados que será 
realizada prorrogação para a COTAÇÃO DE PREÇO Nº 1899/2022: aquisição de MATERIAIS PARA 
TRAQUEOSTOMIA: FLEX DERM - ADESIVOS (150 CENTO E CINQUENTA UNIDADES), PROVOX 
XTRAFLOW (150 CENTO E CINQUENTA UNIDADES), SHOWER AIR (10 DEZ UNIDADES), SKIN BARRIER 
- PROTETOR DE PELE (150 CENTO E CINQUENTA UNIDADES).
A presente cotação visa o cumprimento da ação judicial em favor do paciente M.Q.S. As propostas 
deverão ser apresentadas em até 03 (três) dias úteis, a partir de sua publicação no Diário Oficial do 
Município de Salvador. 
O processo administrativo nº 62461/2022 referente ao objeto da presente cotação encontra-se no 
Setor de Suprimentos - SESUP (telefone: (71) 3202-1146) e os seus anexos poderão ser solicitados 
através de e-mail endereçado a sesup.sms1@salvador.ba.gov.br

Salvador, 28 de julho de 2022

PALOMA MENDES MENDONÇA
Coordenadora

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO - SECULT 

Fundação Gregório de Mattos - FGM 

EDITAL 002/2022
PRÊMIO CAPOEIRA VIVA SALVADOR ANO III

RESULTADO DE HABILITAÇÃO

A Fundação Gregório de Mattos - FGM, entidade com personalidade jurídica de Direito Público, 
integrante da Administração Indireta do Município do Salvador, vinculada à Secretaria de Cultura 
e Turismo - SECULT, visando promover, fomentar e apoiar ações de salvaguarda, fortalecimento 
e valorização da Capoeira, nos termos do Artigo 216 da Constituição Federal, Lei Complementar 
Federal nº 101/2000, Decreto Federal nº. 5.753/2006, Lei Federal nº 14.133/2021, Lei Municipal 
nº 4.484/1992, Lei Municipal nº 8.550/2014, Lei Municipal nº 8.551/2014, Lei Ordinária Municipal 
nº 9.619/2022, Decreto Municipal n° 27.179/2016, Decreto Municipal n° 29.489/2018, e demais 
legislações pertinentes, torna público o resultado de habilitação das propostas inscritas no EDITAL 
002/2022 PRÊMIO CAPOEIRA VIVA SALVADOR ANO III, observadas as condições e exigências 
estabelecidas no referido instrumento. 
1. Propostas Habilitadas

1.1 Capoeira nas Ruas 

ID PROPONENTE PROPOSTA  OPTANTE POR COTA

2468 ADENILSON DE JESUS LIMA
IÊÊÊ! VIVA MEU MESTRE 

CURIÓ! 
NÃO

1493 ALLAN BACELAR CONCEIÇÃO 
CAPOEIRA É TURISMO - A 

CULTURA QUE ANDA
SIM


