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Secretaria da Educação do
Estado abriu, ontem (16), as
inscrições do processo seletivo para 10 mil vagas de cursos
técnicos de nível médio, na forma
de articulação Subsequente ao Ensino Médio. As vagas são para os
Centros Estaduais e Centros Territoriais de Educação Profissional,
além de unidades compartilhadas,
na capital e em mais 82 municípios
da Bahia. As inscrições deverão ser
feitas até o dia 21 de janeiro, exclusivamente, pelo Portal da Educação
As vagas para 42 cursos técnicos
de nível médio são direcionadas
para quem já concluiu o Ensino
Médio e suas modalidades de forma gratuita, seja na rede pública de
ensino, no âmbito federal, estadual
ou municipal, ou tenha, comprovadamente, cursado em instituição
filantrópica ou em instituição privada na condição de bolsista.
Entre os cursos ofertados estão:

técnico em Administração, Segurança do Trabalho, Logística, Meio
Ambiente, Agroecologia, Agronegócios, Enfermagem, Nutrição e Dietética, Análises Clínicas, Cozinha, Alimentos, Saúde Bucal, Edificações,
Informática, Eletromecânica, Paisagismo, Dança, Recursos Humanos e
técnico Guia de Turismo.
COMO SE INSCREVER
No ato da inscrição, o candidato deverá fazer a opção para um
único município, unidade escolar,
o curso e turno. Ao inscrever-se,
o candidato informará o número do seu Cadastro de Pessoa
Física (CPF) e criará uma senha,
que dará origem a um login para
trânsito no link do sistema, inclusive para modificar as informações ou cancelar a sua inscrição.
As vagas disponibilizadas serão
distribuídas segundo a ordem
classificatória das médias finais

obtidas nas disciplinas Língua
Portuguesa e Matemática no último ano/módulo de estudo no Ensino Médio ou equivalente ou no
resultado obtido no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) e
que deverão ser informadas pelo
candidato no ato da inscrição.
A divulgação do resultado está
prevista para o dia 23 de janeiro. A matrícula dos selecionados
será nos dias 30 e 31 de janeiro
e 1 de fevereiro na unidade escolar para a qual foi classificado.
O início do período letivo será no
dia 11 de fevereiro. Para fazer a
matrícula é preciso apresentar os
seguintes documentos: original e
cópia da Carteira de Identidade,
do CPF, Histórico Escolar, comprovante de residência atualizado e a comprovação das notas
de Português e Matemática no
ENEM conforme declarado no
ato da inscrição.
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Estado abre inscrições para 10 mil
vagas na Educação Profissional

As vagas para 42 cursos técnicos de nível médio são direcionadas para quem já concluiu o Ensino
Médio e suas modalidades de forma gratuita

Tarifa do gás natural veicular sofre
aumento de 8,51% na Bahia
A tarifa do Gás Natural Veicular (GNV) sofreu um aumento de
8,51% nos postos baianos, desde
o último sábado (12). A informação foi divulgada na última terça-feira (15), pela Companhia de
Gás da Bahia (Bahiagás).
Segundo a Bahiagás, o aumen-

to foi motivado pela variação do
preço de aquisição do produto
na Petrobras. O preço médio
cobrado em Salvador era de R$
2,99, passou a ser R$ 3,19. Um
aumento de R$ 0,20.
De acordo com informações
do Sindicato do Comércio de

Combustíveis, Energia Alternativa e Lojas de Conveniência
do Estado da Bahia (Sindicombustíveis), o reajuste para revendedores foi autorizado pela
Agência Estadual de Regulação
de Serviços Públicos de Energia,
Transporte e Comunicações da

Bahia (Agerba).
O Sindicombustíveis informou que as alterações no preço dos combustíveis são de
responsabilidade de cada revendedor, que não interfere no
mercado e que respeita a livre
concorrência.

MP-BA cria grupo para fiscalizar preparativos do Carnaval de Salvador
O Ministério Público da Bahia (MP-BA) formou um grupo de trabalho para acompanhar
os preparativos do Carnaval de Salvador. O
grupo foi instituído na terça-feira (15). O objetivo do MP-BA é implementar medidas e
ações preventivas que visem o planejamento
da festa para a garantia da segurança dos cidadãos durante a folia. O grupo será coordenado e co-coordenado pelas promotoras de
Justiça Lívia Santana Vaz e Márcia Teixeira,
respectivamente.
A atuação do MP será “institucional integrada e multidisciplinar” e considera “a rele-

vância e proporções da festa para o Estado”,
explica o ato. O grupo começa a atuar na fase
de planejamento da folia junto aos órgãos públicos e privados. Durante a festa, de 27 de
fevereiro a 6 de março, o trabalho consistirá
na realização de visitas institucionais e técnicas a postos de saúde, centros de acolhimento de crianças, conselho tutelar, postos policiais integrados, centrais de coleta seletiva de
resíduos sólidos, dentre outras ações.
Integrarão o grupo os coordenadores dos
Centros de Apoio Operacional de Segurança
Pública e Defesa Social (Ceosp), Criminal (Ca-

ocrim), Moralidade Administrativa (Caopam),
Meio Ambiente e Urbanismo (Ceama), Criança
e do Adolescente (Caoca), Direitos Humanos
(Caodh), Defesa da Saúde (Cesau) e do Consumidor (Ceacon), além dos coordenadores da
Coordenadoria de Gestão Estratégica (CGE)
e dos Grupos de Atuação Especial para Controle Externo da Atividade Policial (Gacep), de
Proteção dos Direitos Humanos e Combate à
Discrimição (Gedhdis) e em Defesa da Mulher
(Gedem). Além deles, os promotores de Justiça Márcia Rabelo, Rita Tourinho, Olímpio
Campinho, Nadja Brito e Áviner Rocha.

Ufba tem inscrições abertas para cursos
de graduação com vagas para minorias
A Universidade Federal da Bahia (Ufba) está
com inscrições abertas para o processo seletivo para o ingresso aos cursos de graduação,
no semestre letivo 2019.1, com vagas reservadas aos candidatos índios aldeados, moradores das comunidades remanescentes dos
quilombos, os candidatos pessoas trans (transexuais, transgêneros e travestis) e os candidatos imigrantes ou refugiados em situação de
vulnerabilidade.
Estão disponíveis 352 vagas nos 88 cursos
de graduação da instituição, além das 4.492
vagas oferecidas anualmente por meio do Sistema de Seleção Unificada (SiSu).
Os cursos oferecidos são das seguintes modalidades: Curso de Progressão Linear (CPL);
Curso Superior de Tecnologia (CST); e Bacharelado Interdisciplinar (BI). Os interessados
devem se inscrever no período até o dia 23 de
janeiro, pela internet.

De acordo com a legislação, 50% das vagas
nos cursos de graduação da UFBA estão reservadas para estudantes que cursaram, integralmente, o ensino médio em escolas públicas. No
preenchimento dessas vagas, o percentual de
50% será destinado para estudantes oriundos
de famílias com renda igual ou inferior a 1,5
salário-mínimo (um salário-mínimo e meio)
per capita.
Serão admitidos até quatro estudantes além
do número de vagas estabelecidas para cada
curso, sendo uma vaga para índios aldeados,
uma vaga para moradores das comunidades
remanescentes dos quilombos, uma vaga para
pessoas trans e uma vaga para Imigrantes/refugiados em situação de vulnerabilidade.
Podem se candidatar às vagas definidas
os candidatos que fizeram o Enem 2018. No
caso específico dos candidatos imigrantes ou
refugiados no Brasil, é necessário que tenham

feito o ensino médio ou equivalente em outro
país e a realização do Enem 2018 é opcional.
A condição desses candidatos será comprovada mediante visto humanitário permanente ou
temporário, emitido pelo Conselho Nacional
de Imigração.
A condição de quilombola e a de aldeado
será comprovada, respectivamente, mediante certificado da Fundação Cultural Palmares
e da FUNAI. Conforme a Ufba, as comunidades remanescentes de quilombos são apenas
aquelas certificadas pela Fundação Cultural
Palmares, nos termos do Decreto 4887/03.O
candidato deverá ainda comprovar seu endereço mediante documento fornecido pela Associação dos quilombos remanescentes.
A condição de pessoas trans (transexuais,
transgêneros e travestis) deverá ser comprovada através de documento de autodeclaração
disponível no site do processo seletivo.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABELA
CNPJ N: 16.234.429/0001-83

AVISO DE LICITAÇÃO- CHAMADA PÚBLICA 01/2019
Através da COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, torna público para ciência dos interessados, que receberá propostas visando o fornecimento de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR para a
merenda escolar da Rede Municipal de Educação, no dia 14 de Fevereiro de 2019, às 09h00min na sede do
Departamento de Licitação, situado na Av. Manoel Carneiro 327, Centro ITABELA - BA, através de Grupos
Formais da Agricultura Familiar e de empreendedores Familiares Rurais constituídos em Cooperativas e Associações ou Grupos Informais de Agricultores Familiares para atender a demanda do Programa Nacional de
Alimentação Escolar - PNAE. Os interessados poderão adquirir o edital nesse mesmo endereço eletrônico,
através do link de acesso a informação referente a licitação e contrato. www.itabela.ba.io.org.br. Itabela-BA, 16 de janeiro de 2019. Gionara de Souza Pinha Santos - Presidente da COPEL.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJÕES
CNPJ N: 14.197.768/0001-01

AVISO DE CHAMADA PÚBLICA N° 001/2019
O Presidente da Comissão Permanente de Licitação do Município de BREJÕES-BA, torna público que realizará a Chamada Pública n.º 001/2019, destinada ao CREDENCIAMENTO de profissionais médicos, pessoa física e/ou jurídica, para a
prestação de serviços de saúde e apoio diagnóstico, no Cadastro do Sistema Único de Saúde – SUS, em áreas diversas,
em caráter complementar à rede municipal de saúde, a fim de atender os pacientes do Município de Brejões/BA, na forma
estabelecida por este Edital e seus anexos. Os interessados deverão apresentar a documentação para credenciamento no
período de 17/01/2019 a 14/02/2019 Horário: 07h00min ás 13h00min horas, de segunda à sexta, na sede da Prefeitura
Municipal de Brejões, na Sala das Licitações, localizada á Rua Prefeito Mário Meireles, nº 81, Centro, Brejões - BA. O
edital e seus anexos poderão ser adquiridos na Comissão Permanente de Licitação e no Diário Oficial: http://www.brejoes.
ba.io.org.br, que se encontra publicado na internet. Informações: Telefone: (75) 3654-2158/2140, E-mail: licita.brejoes@
hotmail.com. Brejões – BA, 17 de Janeiro de 2019. Felipe de Jesus Mascarenhas, Presidente da CPL.
PREGÃO ELETRÔNICO – SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2019
O Pregoeiro realizará licitação em 29/01/2019 ás 10h00m (horário de Brasília), Local Sítio: www.licitacoes-e.com.br.
N° da Licitação: 752351. Objeto: Registro de Preços para fornecimento parcelado de equipamentos de informática para
atender à necessidade das Secretarias Municipais do Município de Brejões-BA, mediante a necessidade da contratante.
Informações: Tel. (75) 3654-2158. Divulgação dos outros atos - Diário Oficial - site: www.brejoes.ba.io.org.br.
Brejões – BA, 17 de Janeiro de 2019. Felipe de Jesus Mascarenhas, - Pregoeiro.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIM
AVISO DE PUBLICAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL DE N º 003-2019
A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIM, CNPJ nº 13.866.843/0001-17, torna público que realizará o
PREGÃO PRESENCIAL N° 003-2019, visando a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A AQUISIÇÃO DE
ÁGUA MINERAL SEM GÁS TIPO GARRAFÃO DE 20 LITROS, COPO DE 200 ML, GARRAFA DE 500 ML
E FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO – GLP (GÁS DE COZINHA), ACONDICIONADO
EM CILINDRO DE P-13 – BOTIJÃO 13KG, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS E
REPARTIÇÕES PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE ITATIM – BA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019, a ser
realizado no dia 30/01/2019 às 09:00 horas. Edital e Anexos disponíveis no site www.itatim.ba.gov.br .
Maiores informações pelo telefone (75) 3452-2166 das 08:00hrs às 12:00hrs. Itatim – BA, 16 de janeiro
de 2019. Uilma Santos da Cruz - PREGOEIRA.
AVISO DE PUBLICAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL DE N º 004-2019
A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIM, CNPJ nº 13.866.843/0001-17, torna público que realizará o PREGÃO PRESENCIAL N° 004-2019, visando a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO, DESCUPINZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO DAS ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIM E DEMAIS PRÉDIOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E REPARTIÇÕES
PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE ITATIM-BA, no decorrer do exercício de 2019, a ser realizado no dia
30/01/2019 às 14 hrs e 30 min.. Edital e Anexos disponíveis no site www.itatim.ba.gov.br . Maiores
informações pelo telefone (75) 3452-2166 das 08:00hrs às 12:00hrs. Itatim – BA, 16 de janeiro de
2019. Uilma Santos da Cruz - PREGOEIRA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUAQUARA
CNPJ N: 13.910.211/0001-03

ERRATA - AVISO CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2019
A Comissão Permanente de Licitação do Município de Jaguaquara/ Bahia, devidamente autorizada pelo Decreto
Nº 138/2018, torna público para conhecimento dos interessados a ERRATA, referente ao Aviso da Chamada
pública 002/2019 cujo objeto é aquisição de gêneros alimentícios hortifrutigranjeiros da Agricultura Familiar
(verduras, frutas, hortaliças diversas) para compor a merenda dos alunos do Programa Nacional de Alimentação
Escolar/PNAE do Município de Jaguaquara/BA. Onde se lê: Sessão de Abertura: 147/02/2019, às 08:00 horas.
Leia-se: Sessão de Abertura: 14/02/2019, às 08:00 horas. Jaguaquara, 17 de janeiro de 2019. Luana Gomes
Damasceno - Presidente Copel/PMJ.
AVISO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2019
A Pregoeira do Município de Jaguaquara/BA, devidamente autorizada pelo Decreto N°121/2018, torna público
para conhecimento dos interessados a licitação na modalidade Pregão Presencial nº 007/2019, cujo objeto é
a aquisição de materiais de Expedientes e Didáticos, destinados á manutenção das diversas Secretarias da
Prefeitura Municipal de Jaguaquara, para o exercício financeiro do ano de 2019, por registro de preços. Sessão
de Abertura: 30/01/2019, às 08:00 horas. Local: Praça JJ Seabra, nº 172, Centro - Prefeitura Municipal de
Jaguaquara/BA. Retirada do Edital: 08:00 às 12:00 horas, ou através do endereço eletrônico: licita_jaguaquara@
hotmail.com - Tel.: (73)3534-9550. Jaguaquara, 17 de janeiro de 2019. Luana Gomes Damasceno - Pregoeira.
AVISO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2019
A Pregoeira do Município de Jaguaquara/BA, devidamente autorizada pelo Decreto N°121/2018, torna público
para conhecimento dos interessados a licitação na modalidade Pregão Presencial nº 008/2019, cujo objeto é a
aquisição de materiais de limpeza e utensílios para cozinha destinadas à manutenção das diversas Secretarias
e materiais de lavanderia destinados ao Hospital Municipal de Jaguaquara, para o exercício financeiro do ano
de 2019, por registro de preços. Sessão de Abertura: 30/01/2019, às 13:00 horas. Local: Praça JJ Seabra, nº
172, Centro - Prefeitura Municipal de Jaguaquara/BA. Retirada do Edital: 08:00 às 12:00 horas, ou através
do endereço eletrônico: licita_jaguaquara@hotmail.com - Tel.: (73)3534-9550. Jaguaquara, 17 de janeiro de
2019. Luana Gomes Damasceno - Pregoeira.

