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DECRETO INDIVIDUAL Nº 598/2017 
 

O Prefeito Municipal de Feira de Santana, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições, RESOLVE exonerar, a 
pedido, FERNANDA CARNEIRO DE SOUZA, do cargo de Chefe da Divisão de Orçamento, da Secretaria Municipal 
de Planejamento, símbolo DA-2. 

 
Gabinete do Prefeito Municipal, 28 de abril de 2017. 

 
 
 

JOSE RONALDO DE CARVALHO 
PREFEITO MUNICIPAL 

 

 

 
 

DECRETO Nº 10.238, DE 19 DE ABRIL DE 2017. 

 
 
 

 Institui a formação do Grupo de Trabalho de Combate às 
Mudanças Climáticas do Comitê Municipal de Políticas 
Sustentáveis e dá outras providências. 

 
 
 

O Prefeito Municipal de Feira de Santana, no uso de suas atribuições, 
 

Considerando o que dispõe o art. 2º, inciso VII, do Decreto Nº 9.956, de 03 de junho de 2016, que “Institui 
o Comitê Municipal de Políticas Sustentáveis e dá outras providências”. 

 
DECRETA: 

Art. 1º - Fica instituída a formação do Grupo de Trabalho de Combate às Mudanças Climáticas do Comitê 
Municipal de Políticas Sustentáveis. 

 
 

Art. 2º - O Grupo de Trabalho de Combate às Mudanças Climáticas será composto com as instituições a 
seguir descritas:  

 
 

I.  Fundação Municipal de Tecnologia da Informação, Telecomunicações e Cultura Egberto Tavares Costa – 
FUNTITEC  -  Museu Parque do saber; 

 

II. Universidade Estadual de Feira de Santana – Estação Climatológica; 
 

III.Universidade Estadual de Feira de Santana – Observatório Antares;  
 

IV.Universidade Federal do Recôncavo Baiano – UFRB; 
 

V.Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Recursos Naturais; 
 

VI.Secretaria Municipal de Agricultura e Recursos Hídricos e Desenvolvimento Rural; 
 

VII.Secretaria Municipal de Comunicação Social; 
 

VIII. Secretaria Municipal de Prevenção à Violência e Promoção dos Direitos Humanos - Coordenação  
Municipal de Defesa Civil; 
 

IX. Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano; 
 

X. Secretaria Municipal de Planejamento; 
 

XI. Secretaria Municipal de Serviços Públicos; 
 

XII.Secretaria Municipal do Trabalho, Turismo e Desenvolvimento Econômico; 
 

XIII.Secretaria Municipal de Transportes e Trânsito; 
 

DECRETO INDIVIDUAL  

DECRETO NORMATIVO   
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XIV.Secretaria Municipal de Educação; 
 

XV. Secretaria Municipal do Trabalho, Turismo e Desenvolvimento Econômico  - Conselho Municipal de 
Desenvolvimento Sustentável; 
 

XVI.Instituto Pensar Feira; 
 

XVII.EcoFeira; 
 

XVIII.Programa Permanente Ecobairro; 
 

XIX.  Centro Industrial de Feira de Santana - CIFS. 
 

 

§ 1º – As instituições que compõem o Grupo de Trabalho de Combate às Mudanças Climáticas indicarão 
seus representantes para tal fim. 

 
 

§ 2º - Outras instituições necessárias para os avanços dos trabalhos poderão ser convidadas pelas 
instituições aqui nomeadas. 

 
 

Art. 3º - O Grupo de Trabalho nomeará entre os representantes das Instituições integrantes um 
Coordenador e um Secretário para a condução das atividades, levando-se  em conta que um deverá ser do Poder 
Público e outro da Sociedade Civil Organizada. 

 
 

Art. 4º - A cada trimestre o Grupo de Trabalho deverá apresentar seus resultados para que possam ser 
criadas políticas públicas sustentáveis no Combate às Mudanças Climáticas. 

 
 

Art. 5º - A participação no Grupo de Trabalho de Combate às Mudanças Climáticas será considerada 
prestação de serviço público relevante, não remunerado. 

 
 

Art. 6º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 
 
 
 

Gabinete do Prefeito, 19 de abril de 2017. 

 
 
 
 

JOSÉ RONALDO DE CARVALHO 
PREFEITO MUNICIPAL 

 

MARIO COSTA BORGES 
CHEFE DE GABINETE DO PREFEITO 

 

CLEUDSON SANTOS ALMEIDA 
PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO 

 
 

 

 

SÉRGIO BARRADAS CARNEIRO 
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS 
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DECRETO N° 10.243, DE 28 DE ABRIL DE 2017. 
 
 
 

“Abre crédito suplementar ao Orçamento do Município e 
dá outras providências.” 

 

 
 

O PREFEITO MUNICIPAL DE FEIRA DE SANTANA, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições legais e com 
base na autorização contida na Lei Nº 3.655, de 21 de dezembro de 2016, artigo 6º, inciso I, item a. 

 
 

DECRETA: 
 
 

Art. 1º - Fica aberto Crédito Suplementar ao Orçamento do Município no valor de R$125.000,00 (cento e 
vinte e cinco mil reais), conforme detalhamento abaixo: 

 
 

CLASS. INST. PROGRAMÁTICA ECONÔMICA FONTE VALOR (R$) 

12.1224 08.244.066.2211 4.4.90.52 0029 40.000,00 

12.1224 08.244.066.2231 4.4.90.52 0029 40.000,00 

12.1224 08.244.065.2238 3.3.90.30 0000 20.000,00 

12.1224 08.244.065.2238 3.3.90.30 0029 10.000,00 

14.1414 23.695.029.2189 3.3.90.39 0000 15.000,00 

   TOTAL 125.000,00 
 
 

Art. 2º - Os recursos disponíveis para acorrer às despesas decorrentes do presente crédito suplementar 
correrão à conta de anulações nas dotações abaixo detalhadas: 

 
 

CLASS. INST. PROGRAMÁTICA ECONÔMICA FONTE   VALOR (R$) 

12.1224 08.244.065.2207 3.3.90.39 0029 14.000,00 

12.1224 08.244.066.2211 3.1.90.04 0000 20.000,00 

12.1224 08.244.066.2211 3.1.90.04 0029 26.000,00 

12.1224 08.244.066.2211 3.3.90.39 0029 30.000,00 

12.1224 08.244.066.2231 3.3.90.30 0029 20.000,00 

14.1414 23.695.029.2256 4.4.90.51 0000 15.000,00 

   TOTAL 125.000,00 
 
 

Art. 3º - Fica a Contabilidade Municipal autorizada a efetuar os registros contábeis necessários ao 
cumprimento deste Decreto.  

 
   Art. 4º - Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação. 
 
 

Gabinete do Prefeito Municipal, 28 de abril de 2017. 
 
 

 

JOSÉ RONALDO DE CARVALHO 
PREFEITO MUNICIPAL 
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FICA REVOGADO O ITEM 10 DA LICITAÇÃO 009-2017 – PREGÃO PRESENCIAL 009-2017 

 Objeto: Contratação de empresa para aquisição de materiais de expediente para o almoxarifado central atender 
as diversas secretarias, pelo período de 06 (seis) meses. Informações no Dpto de Licitação e Contratos, Av. 
Sampaio, nº 344, Centro, nos dias úteis, das 09h00 às 12h00 das 14h00 às 17h00. Tel.: 75 3602 8345/8319. FSA, 
28/04/2017. José Ronaldo de Carvalho – Prefeito. 

 
 
 

LICITAÇÃO 068-2017 – TOMADA DE PREÇO 007-2017 

Objeto: Implantação e modernização de infra-estrutura para esporte recreativo e de lazer – Feira de Santana, no 
município de Feira de Santana – BA (serviços complementares para construção da Praça da Juventude). Contrato 
de Repasse nº 0280862-36 / 2008 / ME / CAIXA. Tipo: Menor Preço. Data: 23/05/2017 às 08h30. Local: Salão de 
Licitações, Av. Sampaio, nº 344, Centro. Edital no site: www.feiradesantana.ba.gov.br. Informações no Dpto. de 
Licitação e Contratos, mesmo endereço, nos dias úteis, das 09h00 às 12h00 das 14h00 às 17h00. Tel.: 75 3602 
8345/8376. FSA, 28/04/2017. Sirleide de Oliveira Rodrigues – Presidente da CPL. 

 
 
 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

 
A Comissão Permanente de Licitação, tendo em vista o disposto na Lei Estadual 9.433/2005, na Lei Federal 
8.666/93, na Lei Federal 10.520/02 e em atenção aos princípios da legalidade, moralidade e publicidade que 
devem nortear os processos licitatórios, apresenta o complemento do extrato das Dispensas de Licitações do, 
PRIMEIRO e TERCEIRO decênio de ABRIL de 2017. 
 

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº: 211-2017-11D CONTRATANTE: PMFS/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FEIRA DE 
SANTANA, OBJETO:ALUGUEL DE IMOVEL SITUADO NA RUA PRUDENTE DE MORAIS, CASA 174 - PONTO 
CENTRAL,NA CIDADE DE FEIRA DE SANTANA. PARA O FUNCIONAMENTO DE UNIDADE DE SAUDE 
MENTAL.CONTRATADA:RAIMUNDO JOSÉ DANTAS DE SOUZA.VALOR (R$):R$ 40.954,56.  07/04/2017 
 

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº: 212-2017-11D  CONTRATANTE: PMFS/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FEIRA DE 
SANTANA, OBJETO: ALUGUEL DE IMOVEL SITUADO NA RUA BORBOREMA, Nº 62 - BAIRRO CAPUCHINHOS, NA 
CIDADE DE FEIRA DE SANTANA. PARA O FUNCIONAMENTO DE RESIDENCIA TERAPEUTICA DO CAPS III.  
CONTRATADA: JOSE RAMON DA SILVA. VALOR (R$): R$ 15.600,00. 24/04/2017. 
 

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº: 213-2017-11D   CONTRATANTE: PMFS/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FEIRA DE 
SANTANA, OBJETO: ALUGUEL DE IMOVEL SITUADO NA RUA PARIS, Nº 41, BAIRRO SANTA MONICA, NA CIDADE DE 
FEIRA DE SANTANA. PARA O FUNCIONAMENTO DE UM CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS I. 
CONTRATADA: MARIA ANGELICA PEDREIRA DOS SANTOS. 
VALOR (R$): R$ 76.644,00. 07/04/2017. 
 

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº:216-2017-11D. CONTRATANTE: PMFS/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FEIRA DE 
SANTANA, OBJETO: ALUGUEL DE IMOVEL SITUADO NA RUA VITORIA DA CONQUISTA, CASA 88 - SOBRADINHO I, NA 
CIDADE DE FEIRA DE SANTANA. PARA O FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE DE SAUDEFAMILIAR - USF. 
CONTRATADA: ANA MARIA PASSOS DE ALMEIDA. VALOR (R$): R$ 12.000,00. 07/04/2017. 

 
 

ANTONIO ROSA DE ASSIS 
PREGOEIRO/PRESIDENTE DA CPL 

 

SECRETARIAS, AUTARQUIAS, OUTROS 

LICITAÇÕES 

http://www.feiradesantana.ba.gov.br/
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SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
 
 

SELEÇÃO PÚBLICA SIMPLIFICADA DESTINADA À CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE PROFESSORES PARA ATUAREM 
NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM REGIME DE DIREITO ADMINISTRATIVO 

 
 
 
O PREFEITO MUNICIPAL DE FEIRA DE SANTANA, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, torna público 
o CRONOGRAMA da seleção pública simplificada destinada à contratação de 300 (trezentos) professores 
licenciados em Pedagogia e a constituição de cadastro de reserva para prestação de serviços temporários, em 
regime especial de direito administrativo, que deverão atuar em escolas municipais, em turmas da educação 
infantil e ensino fundamental - anos iniciais da Rede Municipal de Ensino, conforme a seguinte disposição: 
 
 
Publicação das inscrições homologadas: 04/05/2017; 

Prazo para Recurso à lista de homologados: 05 e 08/05/2017; 

Julgamento dos Recursos: 09/05/2017; 

Publicação do Local de Provas 10/05/2017; 

Realização da prova objetiva: 14/05/2017; 

Publicação do gabarito da prova objetiva: 16/05/2017; 

Resultado preliminar da prova objetiva: até 22/05/2017; 

Prazo para Recurso contra resultado da prova objetiva: 23 e 24/05/2017; 

Julgamento dos Recursos contra o resultado da prova objetiva: 25 /05/2017; 

Entrega de títulos dos candidatos empatados: 23 a 25/05/2017; 

Resultado da prova de títulos: 27/05/2017; 

Prazo para Recurso contra resultado da prova de títulos: 29 e 30/05/2017; 

Julgamento dos Recursos contra prova de títulos: 31/06/2017; 

Publicação preliminar do resultado final (prova objetiva e prova de títulos): 01/06/2017; 

Recurso contra resultado preliminar (prova objetiva e prova de títulos): 02 e 05/06/2017; 

Julgamento dos Recursos contra o resultado preliminar (prova objetiva e prova de títulos): 06/06/2017; 

Publicação e Homologação do resultado final do processo seletivo, e Convocação de aprovados: 07/06/2017. 

 

 

Feira de Santana, 28 de abril de 2017. 

 

 

 

JOSÉ RONALDO DE CARVALHO 

PREFEITO MUNICIPAL 
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PORTARIA Nº 09/2017 
 

 
Dispõe sobre a Atividade Complementar das Unidades 
Escolares Municipais de Feira de Santana. 

 
 
 A Secretaria de Educação do Município de Feira de Santana, no uso das atribuições que lhe são conferidas 
e considerando o disposto nas Diretrizes e Bases da Educação Nacional, estabelecidas pela Lei Federal nº 9.394/96 
art. 11, inciso III, art. 13, incisos I a VI; o disposto na Lei Municipal nº 01/94, art. 307, § 3º; o disposto na Lei 11.738 
de 16 de julho de 2008, art. 2º, § 4º; com base no parecer CNE/CEB nº 18/2012, aprovado em 02 de outubro de 
2012 e homologado em 1º de agosto de 2013 e a necessidade de regulamentar a implantação da reserva da 
jornada de trabalho do professor no que diz respeito às atividades complementares, que correspondem a 1/3 da 
carga horária de trabalho, 
 

RESOLVE: 
 

Da Atividade Complementar 
 
Art. 1º - Regulamentar o horário de Atividade Complementar destinado a planejamentos, avaliação, 

estudos, reuniões pedagógicas, reuniões com pais e/ou responsável legal, se necessário, atualização do sistema 
digital, formação continuada do professor e acompanhamento pedagógico da escola. 
 

Art. 2º - O período destinado às Atividades Complementares dos professores que lecionam na Educação 
Infantil e/ou no Ensino Fundamental Anos Iniciais, deverá ocorrer em horário de não regência de classe, sem ferir 
o direito dos estudantes aos 200 (duzentos) dias letivos e as 800 (oitocentas) horas, obedecendo aos seguintes 
critérios: 

I - Para os docentes em exercício no regime de trabalho de 90 (noventa) horas, 04 (quatro) horas 
semanais. 

II - Para os docentes em exercício no regime de trabalho de 180 (cento e oitenta) horas, 08 (oito) horas 
semanais. 

 

§ 1º - O docente realizará as atividades complementares por 02 (duas) semanas alternadas no mês na 
própria Unidade Escolar ou em local definido por esta e/ou pela Secretaria de Educação; e 

 

§ 2º - Duas semanas por mês serão destinadas para o cumprimento de trabalho pedagógico em local de 
livre escolha. 

 

§ 3º - A distribuição das atividades complementares, de que trata o § 1º deste artigo, deve acontecer na 
primeira e terceira semanas de cada mês.  
 

Art. 3º - O período destinado às Atividades Complementares dos professores que lecionam no Ensino 
Fundamental Anos Finais, deverá ser estabelecido em horário de não regência de classe, obedecendo aos 
seguintes critérios: 

 

I - Para os docentes em exercício no regime de trabalho de 90 (noventa) horas, 06 (seis) horas semanais, 
distribuídas conforme a disposição a seguir: 

 

a) 03 (três)horas/aula semanais na própria Unidade Escolar ou em local definido por esta e/ou pela 
Secretaria de Educação. 

 

b) 03(três) horas/aula semanais em local de livre escolha. 
 

II - Para os docentes em exercício no regime de trabalho de 180 (cento e oitenta) horas, 12 (doze) horas 
semanais, distribuídas conforme a disposição a seguir: 

 

a) 06 (seis) horas/aula semanais na própria Unidade Escolar ou em local definido por esta e/ou pela 
Secretaria Municipal de Educação. 

 

b) 06 (seis) horas/aula semanais em local de livre escolha. 
 

Art. 4º - Terão direito a esta organização da Atividade Complementar somente os professores em efetiva 
regência de classe. 
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Art. 5º - Para a elaboração do horário da Atividade Complementar, a gestão escolar deverá respeitar a 
programação definida nesta Portaria: 

a) Professores que lecionam na Educação Infantil realizarão a Atividade Complementar (AC) conforme 
disposição apresentada no quadro a seguir: 

 

Dia Segunda-feira Terça-feira Quarta-feira  Quinta-feira Sexta-feira 

Grupo Grupo 01 Grupo 02 Grupo 03 Grupo 04 Grupo 05 
 

b) Professores que lecionam nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental realizarão a Atividade 
Complementar (AC) conforme disposição apresentada no quadro a seguir: 

 

Dia Segunda-feira Terça-feira Quarta-feira  Quinta-feira Sexta-feira 

Ano 5º ano 4º ano 3º ano 2º ano 1º ano 
 

c) Professores que lecionam nos Anos Finais do Ensino Fundamental realizarão a Atividade Complementar 
(AC) organizada por área do conhecimento conforme disposição apresentada no quadro a seguir: 

 

Dia Área do Conhecimento Componente Curricular 

Terça-feira Ciências Humanas História / Geografia 

Quarta-feira Linguagem Língua Portuguesa / Língua Estrangeira 
Arte  /  Educação Física 

Quinta-feira Matemática e Ciências 
Naturais 

Matemática / Ciências 

 

Art. 6º - O horário das Atividades Complementares será coordenado na Unidade Escolar pelo 
Coordenador Pedagógico, nas Unidades que dispõem deste profissional e pelo Diretor e/ ou Vice- Diretor, nas 
unidades que não dispõem do Coordenador Pedagógico. 

 

Art. 7º - É obrigatória a participação de todos os professores em efetiva regência nas Atividades 
Complementares, em dia e hora determinados pela Secretaria Municipal de Educação, sendo, o não 
comparecimento, motivo de desconto salarial na proporção dos dias ou horas faltadas. 
 

Art. 8º - A ausência dos professores nas Atividades Complementares somente será justificada: 
 

I - por motivo de doença; 
 

§ 1º - No caso do inciso I, o docente deverá apresentar atestado médico comprovando estar incapacitado 
para exercer as suas atividades habituais no dia e turno da realização das Atividades Complementares. 

 

§ 2º - A declaração ou atestado a que se refere o inciso I, deverá ser apresentado à Direção da Unidade 
Escolar, no prazo de até 48 (quarenta e oito) horas. 

 

Parágrafo único - O referido artigo não prejudica as disposições constantes no artigo 117 da Lei 01/94. 
 

Art. 9º - As Atividades Complementares não cumpridas pelo docente implicarão em descontos nos 
vencimentos nos termos da lei, exceto os casos previstos no art. 8º. 
 

Art. 10 - Para efeito de elaboração da folha mensal de pagamento, a frequência das Atividades 
Complementares, realizadas na Unidade Escolar, será encaminhada à Secretaria Municipal de Educação. 

 

Parágrafo único - A omissão do gestor em cumprir a determinação prevista no caput deste artigo 
caracteriza infração funcional, devendo ser devidamente apurada, através de processo administrativo disciplinar, 
para a possível aplicação da sanção cabível, nos termos da Lei. 
 

Art. 11 - Os dirigentes das Unidades Escolares deverão encaminhar o cronograma de AC dos professores, 
bem como o calendário de reuniões por unidade didática da escola, à Secretaria Municipal de Educação, para que 
esta possa realizar o acompanhamento quanto ao cumprimento do mesmo, observando data, horário e local de 
realização dos planejamentos, contendo tempo reservado para as seguintes atividades: 
 

I – Planejamento pedagógico na escola; 
II – Planejamento individual e estudo; 
III - Elaboração, acompanhamento, revisão e avaliação do PPP, Proposta Curricular e Regimento da 

Unidade Escolar. 
 

Art. 12 - Cada Coordenador Pedagógico, Diretor ou Vice-diretor, deverá registrar em formulário específico 
constante no Anexo I desta Portaria, as atividades realizadas durante o horário destinado às Atividades 
Complementares na Unidade Escolar, que deverá ser assinado por todos os partícipes.  
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Art. 13 - A Unidade Escolar deverá conferir ampla divulgação ao conteúdo desta Portaria e suas eventuais 
alterações, afixando-os em local de fácil acesso e visibilidade na Escola, possibilitando o acompanhamento do seu 
efetivo cumprimento por toda a Comunidade Escolar. 

 

Art. 14 - A inobservância e o descumprimento da presente Portaria poderão ensejar a abertura de 
procedimento administrativo disciplinar, cabível para apuração de responsabilidades. 

 

Art. 15 - Os casos omissos serão dirimidos pela Secretaria Municipal de Educação, especialmente o 
Departamento de Ensino.  

 

Art. 16 - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
 

Feira de Santana, 28 de abril de 2017. 
 

 
Prof. Jayana Bastos Miranda Ribeiro 

Secretária Municipal de Educação  
 
 
 

ANEXO I 
 

 

ATA DE ATIVIDADE COMPLEMENTAR 
 

Ao (s) ____________ dia (s) do mês de _____________ de _______________, às __________, reuniram-se a (s) 
Coordenadora (s) Pedagógica (s) __________________ e os Professores do Grupo_______ e/ou ______ Ano e/ou 
da área de _____________________ para mais uma Atividade Complementar. Iniciada a pauta da reunião, a 
Coordenadora _____________________ convidou a mim, ________________, para secretário (a). 
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________ 
Esgotada a pauta do dia, foi encerrada a reunião e lavrada esta Ata, a qual lida e aprovada, será assinada por mim 
e por todos os presentes. 
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
________________________________________________ 
 

Feira de Santana, __________de _______________ de 2017. 
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PORTARIA Nº 10/2017 
 

Dispõe sobre o horário de funcionamento das 
Unidades Escolares Municipais de Feira de Santana. 

 
A Secretaria de Educação do Município de Feira de Santana, no uso das atribuições que lhes são conferidas e 
considerando o disposto nas Diretrizes e Bases da Educação Nacional estabelecidas pela Lei Federal nº 9.394/96 
art. 24, inciso I, Art. 31, incisos II a VI; Art. 34; o disposto nos pareceres CNE/CEB 12/97 e CNE/CEB nº 10/2005; a 
necessidade de regulamentar o horário de funcionamento das Unidades Escolares, 
 

RESOLVE: 
 

Art. 1º - O horário de funcionamento da Educação Infantil da Rede Pública Municipal de Ensino fica 
definido nesta Portaria: 

 

I. Turno Parcial Matutino: 7h45 às 11h45; 
II. Turno Parcial Vespertino: 13h às 17h; 
III. Tempo Integral: 07h45 às 17h. 
 

Art. 2º - O horário de funcionamento do Ensino Fundamental Anos Iniciais da Rede Pública Municipal de 
Ensino fica definido nesta Portaria: 

 

I. Turno Matutino: 07h45 às 11h45; 
II. Turno Vespertino: 13h às 17h; 
 

Art. 3º - O horário de funcionamento do Ensino Fundamental Anos Finais da Rede Pública Municipal de 
Ensino fica definido nesta Portaria: 

 

I. Turno Matutino: 07h20 às 11h50; 
II. Turno Vespertino: 13h às 17h30; 
 

Art. 4º - O horário de funcionamento da Educação de Jovens e Adultos da Rede Pública Municipal de 
Ensino fica definido nesta Portaria: 
 

Turno Noturno: 18h45 às 21h45. 
 

Art. 5º - A autorização da Secretaria Municipal da Educação para funcionamento em horário diverso ao 
apresentado nesta Portaria, dependerá da análise de justificativa apresentada pela Unidade de Ensino, validada 
pelo seu Conselho Escolar. 

 

Art. 6º - A Unidade Escolar deverá conferir ampla divulgação ao conteúdo desta Portaria e suas eventuais 
alterações, afixando-os em local de fácil acesso e visibilidade na Escola, possibilitando o acompanhamento do seu 
efetivo cumprimento por toda a Comunidade Escolar. 
  

Art. 7º - A inobservância e o descumprimento da presente Portaria poderão ensejar a abertura de 
procedimento administrativo disciplinar, cabível para apuração de responsabilidades. 

  

Art. 8º - Os casos omissos serão dirimidos pela Secretaria Municipal de Educação, especialmente o 
Departamento de Ensino. 

  
Art. 9º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

 
 

Feira de Santana, 28 de abril de 2017 
 
 
 

Prof. Jayana Bastos Miranda Ribeiro 
Secretária Municipal de Educação  
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SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 
 

 
EDITAL PARA PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 01/2017 

 
 

SELEÇÃO PÚBLICA SIMPLIFICADA PARA A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE PESSOAL EM REGIME DE DIREITO 
ADMINISTRATIVO, PARA ATUAÇÃO NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NO ÂMBITO DO SISTEMA ÚNICO DA 

ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MUNICÍPIO DE FEIRA DE SANTANA. 
 
 

O PREFEITO MUNICIPAL DE FEIRA DE SANTANA, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, faz 
saber que estarão abertas as inscrições à seleção pública simplificada destinada à contratação de técnicos, de nível 
superior e nível médio, para prestação de serviços temporários no âmbito do Programa Criança Feliz, no Município 
de Feira de Santana.  
 

I. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
 
1. A SELEÇÃO PÚBLICA SIMPLIFICADA, objeto deste processo, será realizada em 02 (duas) etapas para 

todos os interessados nos termos do Anexo I. 
 

1.1. As etapas serão: Análise de Currículum Vitae e Entrevista. 
 

§ 1º - As etapas são eliminatórias, ou seja, serão classificados para a etapa seguinte os candidatos que 
obtiverem, na etapa anterior, pelo menos 60 (sessenta) pontos, observado o número de vagas; 

 

§ 2º - Não serão aceitos, sob qualquer hipótese, pedidos de revisão de notas atribuídas pela Banca 
Examinadora. 

 

1.2. Para todos os efeitos, o conhecimento prévio das normas contidas neste Edital é requisito essencial 
para inscrição e para participação em quaisquer das fases deste PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. O candidato 
que, por qualquer motivo, deixar de atender às normas aqui estabelecidas será eliminado do certame. 

 

1.3. A carga horária semanal é de 30 (trinta) horas para os técnicos de nível superior (Assistentes sociais e 
Psicólogos), em turnos matutino e vespertino, em dias escalados pela SEDESO, e de 40 (quarenta) horas semanais, 
nos turnos matutino e vespertino, para os Orientadores Sociais. 

 

Parágrafo único - As atividades dos contratados serão desenvolvidas nos territórios dos Centros de 
Referência da Assistência Social (CRAS) existentes na sede e nos Distritos do Município de Feia de Santana, sendo 
exigida atividade de visitação familiar, sem precisar de veículo de qualquer natureza, num raio de até 2,0 (dois) 
quilômetros do local estratégico definido pela coordenação. 

 

1.4. A remuneração, por segmento, será conforme apontada em Anexo 1. 
 

1.5. Para contratação imediata serão disponibilizadas 05(cinco) vagas para Assistentes Sociais ou 
Psicólogas (os) com registro regulares nos respectivos conselhos de classe, com 3 (três) vagas para cadastro de 
reserva,  e 25(vinte e cinco) vagas para Orientador(a) Social, com Nível Médio completo, com 13 (treze) vagas para 
cadastro de reserva, obedecendo a: 

 

a) Para a análise de currículos- primeira etapa- serão considerados até 5(cinco) vezes o número de vagas 
existentes -  25(vinte e cinco)  para Assistentes Sociais ou Psicólogas(os) e 125 (cento e vinte e cinco) para 
Orientador(a) Social; 

 

b) Para entrevista- segunda etapa- serão considerados até 3 (três) vezes o número de vagas existentes- 
15(quinze)para Assistentes Sociais ou Psicólogas(os) e 75 (setenta e cinco) para Orientador(a) Social. 

 

2. Das vagas existentes, 5% (cinco por cento) serão reservadas às pessoas com deficiência, cujas 
atribuições sejam compatíveis com a deficiência, conforme a Lei Federal 7.853, de 24 de outubro de 1989, 
Regulamentada pelo Decreto Federal 3.298, de 20 de dezembro de 1999. 

 

Parágrafo único - Na inexistência de candidatos habilitados, pessoas com deficiência, as vagas reservadas 
serão preenchidas pelos demais candidatos, seguindo a ordem de classificação. 

 

3. O prazo de validade da seleção e/ou contratação será igual ao tempo que funcionar o Programa, sendo 
o limite de 02 (dois) anos, contados da data de sua homologação, podendo, antes de esgotado, ser prorrogado 
uma vez, por igual período, a critério do Poder Executivo, por ato expresso do Prefeito Municipal. 
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II. DAS INSCRIÇÕES 
 

4. As inscrições serão realizadas no período 04 a 08 de maio de 2017, no sitio eletrônico da Prefeitura 
Municipal de Feira de Santana (www.feiradesantana.ba.gov.br).  

 

5. Poderão candidatar-se aos cargos todos os cidadãos que preencham os seguintes requisitos e que 
atendam às especificações do Anexo I:  

 

a) Ser brasileiro nato ou naturalizado, ou gozar das prerrogativas previstas no art. 12 da Constituição 
Federal;  

 

b) Estar em dia com as obrigações militares, se do sexo masculino; 
 

c) Estar em dia com as obrigações eleitorais; 
 

d) Estar em pleno gozo dos direitos civis e políticos; 
  

e) Ter a idade mínima de 18 anos;  
 

f) Possuir escolaridade mínima compatível com o cargo, de acordo com exigência do Edital;  
 

g) Gozar de boa saúde física e mental para o exercício do cargo; h) Conhecer e estar de acordo com as 
exigências contidas neste Edital. 

 

 6. Os procedimentos para inscrição obedecerão às seguintes regras:  
 

a) Preenchimento da ficha de inscrição, disponibilizada no site da Prefeitura Municipal de Feira de 
Santana (www.feiradesantana.ba.gov.br);  

 

b) Entregar, no período de 10 e 11 de maio de 2017, na SEDESO, Rua Leolinda Bacelar nº 464, no horário 
das 9h às 12h e das 14h às 17h., os seguintes documentos: 

 

b.1) Cópia autenticada ou cópia acompanhada de original da Cédula de Identidade (RG) ou Carteira 
Nacional de Habilitação; 

 

b.2) Curriculum Vitae assinado; 
 

b.3) Cópia do comprovante de pagamento da Taxa de Inscrição: R$ 50,00 (cinquenta reais) para técnico de 
nível superior e R$ 30,00 (trinta reais) para Orientador Social; 

 

c) O pagamento da taxa deverá ser feita através de depósito identificado em nome da Prefeitura 
Municipal de Feia de Santana, CNPJ 14 043 741/0001-51, em uma dessas contas bancárias: 

 

BRADESCO  237 - AG  3516-5 -  CONTA 14513-0; 
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 104  AG 0068 -  CONTA 204-6 
BANCO DO BRASIL 001 - AG 0041-8  - CONTA 73506-X 

 

6.1. O candidato que efetivar mais de uma inscrição será considerada válida a última inscrição. 
6.2. Apresentação de cópias autenticadas ou cópias acompanhadas de originais dos seguintes 

documentos:  
 

a) Identidade, CPF, Título de Eleitor; 
 

b) Curriculum Vitae. 
 

6.3. Não será aceita a inscrição sem a devida comprovação curricular; 
6.4. A documentação referida deverá ser entregue no período de10 e 11 de maio de 2017, das 9 ás 12h e 

14 às 16h30, na  Secretaria de Desenvolvimento Social  SEDESO) sediado na Rua Leolinda Barcelar, nº 464,                  
nº 288- Kalilândia. 

6.5. Não serão aceitas inscrições condicionadas. 
 

 III – IDENTIFICAÇÃO 
 

7. Somente será admitido na sala de Entrevista o candidato que estiver portando documento de 
identidade original que bem o identifique, como: Carteiras e/ou Cédulas de Identidade expedidas pelas Secretarias 
de Segurança Pública, pelas Forças Armadas, pelo Ministério das Relações Exteriores e pela Polícia Militar; Cédula 
de Identidade para Estrangeiros; Cédulas de Identidade fornecidas por Órgãos ou Conselhos de Classe que, por 
força de Lei Federal, valem como documento de identidade como, por exemplo, as Carteiras do(da) OAB, 
CREF,CREA, CRC etc.; Certificado de Reservista; Passaporte;  Carteira de Trabalho e Previdência Social, bem como 
Carteira Nacional de Habilitação (com fotografia na forma da Lei nº 9.503/97). 

 

7.1 Os documentos deverão estar em perfeitas condições, de forma a permitir, com clareza, a 
identificação do candidato. 

 

http://www.feiradesantana.ba.gov.br/
http://www.feiradesantana.ba.gov.br/
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IV – OUTRAS DISPOSIÇÕES 
 

8. Poderá ser excluído da seleção o candidato que não cumprir todas as condições e exigências deste 
Edital, inclusive perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos, incorrendo em comportamento indevido. 

 

V-DAS INSCRIÇÕES PARA CANDIDATOS COM DEFICIÊNCIA 
 

9. Às pessoas com deficiência, que pretenderem fazer uso das prerrogativas que lhe são facultadas no 
inciso VIII do artigo 37 da Constituição Federal, é assegurado o direito de inscrição na presente Seleção Pública, 
desde que a deficiência seja compatível com as atribuições do cargo. 

 

 10. As pessoas com deficiência, resguardadas as condições previstas no Decreto 3.298 de 20 de dezembro 
de 1999, particularmente em seu art. 40, participarão da Seleção Pública em igualdade de condições com os 
demais candidatos. 
 

11. Nos termos estabelecidos pelo Decreto de nº 3.298 de 20 de dezembro de 1999, o candidato com 
deficiência deverá comunicá-la, no ato de inscrição no site da Prefeitura Municipal de Feira de Santana, e entregar 
a documentação abaixo descrita juntamente com a documentação exigida. 

 

                12. O candidato com deficiência que, no ato da inscrição, não declarar essa condição, será considerado 
como não deficiente. 
 

13. Os candidatos com deficiência deverão comprovara deficiência apontada no ato da inscrição e de sua 
compatibilidade com o exercício das atribuições do cargo. 
 

14. Será eliminado da seleção simplificada o candidato com deficiência que não se constatar a deficiência 
apontada no ato da inscrição ou que não se enquadre nos termos da Lei 10.098/2000 regulamentada pelo Decreto 
5.296/2004.   

 

VI. DA SELEÇÃO 
 

15. A Seleção constará de 02 (duas) etapas, na forma aqui estabelecida: 
 

16. A Primeira Etapa é a análise do currículo dos candidatos, de caráter eliminatória, onde serão 
avaliados: 

 

a) formação básica, conforme a função; 
 

b) experiência comprovada em programas sociais similares; 
 

c) formação complementar compatível com o objeto do programa. 
 

§ 1º - Serão habilitados para a etapa subsequente os candidatos que obtiverem um mínimo de 60 
(sessenta) pontos (Anexo II); 

 

§ 2º - A lista dos candidatos habilitados para a segunda etapa estará disponível no Diário Oficial do 
Município até o dia 18 de maio de 2017. 

 

§ 3º - Os candidatos selecionados na primeira etapa deverão apresentar a devida comprovação curricular, 
antes da realização da segunda etapa, sob pena de eliminação. 

 

17. A segunda etapa será a Entrevista para os candidatos de nível superior e médio de caráter 
classificatório e eliminatório para o cargo, e somente será aplicada para os candidatos habilitados na etapa 
anterior. 

 

17.1. Os candidatos deverão apresentar-se para a entrevista no período de 23 a 26 de maio de 2017, no 
Avivamento Bíblico, Avenida Senhor dos Passos nº 26 – Centro, obedecendo ao cronograma publicado no sítio 
eletrônico do Município juntamente com a relação dos aprovados. 

 

17.2. Será atribuída ao candidato entrevistado uma pontuação conforme desempenho na entrevista de 
acordo com os critérios a serem avaliados, conforme ANEXO II deste Edital, sendo eliminado o candidato que 
obtiver nota inferior a 60 (sessenta) pontos, nesta etapa. 

17.3. No ato da entrevista os candidatos serão abordados sobre os seguintes temas: conhecimentos 
gerais, políticas públicas, Programa Criança Feliz,  Sistema Único de Assistência Social( SUAS), Primeira Infância, 
disponibilidade para o trabalho entre outros, a critério da Banca Examinadora. 

 

18. Em caso de empate, terá prioridade o candidato de maior idade. 
 

19. A lista dos classificados na etapa final estará disponível no Diário Oficial Eletrônico do Município em 30 
de maio de 2017, bem como a lista dos documentos necessários para a contratação.  
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20. A Banca Examinadora será constituída por 03 (três) profissionais de nível superior nomeada pela 
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social: Ivone Vitória Fernandes Magalhães, Antônio de Oliveira Soares e 
João Bosco da Silva. 

 

21. Os selecionados, para contratação, deverão comprovar disponibilidade de tempo, observando os 
dispositivos legais para os casos de duplo vínculo empregatício.  

 

VII. DOS RECURSOS 
 

22. O prazo para interposição de recurso será de 24 (vinte e quatro) horas, contados da data de cada 
publicação; os candidatos poderão apresentar recursos, desde que fundados em erro material ou omissão 
objetivamente constatada. 

 

23. Os recursos deverão ser dirigidos à Banca Examinadora, protocolizados na sede da Secretaria 
Municipal de Desenvolvimento Social, devendo nele constar: Nome, Fundamentação, Assinatura, Data e Endereço 
Completo. 

 

§ 1º - O recurso interposto fora do respectivo prazo não será reconhecido, considerado, para este efeito, a 
data do ingresso no protocolo da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social. 

§ 2º - A Banca Examinadora deliberará pelo recurso, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas. 
§ 3º - Os recursos serão apreciados em uma única instância, vedada a multiplicidade de recursos. 
 
VIII - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

24. O acompanhamento das publicações referentes à seleção é de responsabilidade exclusiva do 
candidato. 

25. Não serão prestadas, por telefone, informações relativas aos resultados parcial e final da seleção. 
 26. O ato de inscrição gera a presunção absoluta de que o candidato conhece o presente Edital e de que 

aceita as condições do Concurso, tais como se acham nele estabelecidas. 
27. A aprovação neste Certame não cria, para o candidato, direito à nomeação, mas esta, quando se der, 

respeitará rigorosamente a ordem de classificação. 
 28. A inexatidão das declarações, as irregularidades de documentos ou as de outra natureza, ocorridas no 

decorrer da Seleção Pública, mesmo que só verificadas posteriormente, eliminarão o candidato, anulando-se todos 
os atos e efeitos decorrentes da sua inscrição. 

 29. Qualquer item do Edital poderá sofrer alterações ou atualizações, enquanto não consumada a 
providência ou evento que lhes disser respeito, ou até a data da convocação dos candidatos para a etapa 
correspondente, circunstância que será mencionada em aviso a ser publicado. 

 30. Será eliminado da Seleção, sem prejuízo das sanções penais cabíveis, o candidato que cometer burla 
ou tentativa de burla a quaisquer das normas definidas neste Edital e/ou em outros atos relativos à mesma. 

31. Será excluído do processo o candidato que, no seu decorrer, for condenado por sentença judicial 
transitada em julgado ou contrariar requisitos estabelecidos para essa Seleção. 

32. Os profissionais contratados poderão ser afastados pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento 
Social, a qualquer tempo, desde que comprovada a não adequação do profissional às exigências legais do 
programa. 

33. Cabe exclusivamente à Prefeitura Municipal, ouvida a Secretaria Municipal de Desenvolvimento 
Social, deliberar sobre a nomeação dos candidatos habilitados em rigorosa ordem de classificação, em número 
suficiente para atender às necessidades do serviço, não havendo, portanto, obrigatoriedade de nomeação do 
número total de classificados, o qual fica a depender da conveniência e oportunidade da Administração. 

34. Para a contratação dos selecionados serão exigidos os seguintes documentos (cópia autenticada ou 
cópia acompanhada de original): 

 
I. Cédula de Identidade Civil atualizada, expedida pela Secretaria de Segurança Pública, ou Carteira de 

Identidade Profissional expedida pelo Órgão de Classe, ou Carteira Nacional de Habilitação (com fotografia, na 
forma da Lei n° 9.503/97); 

. 

II. Cadastro de Pessoas Físicas – CPF; 
III. Comprovante de Residência; 
IV. Comprovante do Serviço Militar (Sexo masculino); 
V. Comprovante de quitação eleitoral. 
VI. Comprovante de escolaridade; 
VII. Certidão de antecedentes criminais; 
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VIII. Currículum Vitae, devidamente comprovado, com cópia autenticada de títulos ou cópia 
acompanhada de original; 

IX. Carteira de Trabalho e Previdência Social; 
X. Comprovante de inscrição no PIS; 
XI. Comprovante de conta bancária conforme indicação da SEDESO. 
XII. Declaração de Bens. 
 

Parágrafo único - Na ausência de qualquer dos documentos elencados no prazo de até 05 (cinco) dias 
após a publicação da seleção, o candidato será considerado eliminado. 

 

35. O Poder Executivo poderá, ao seu critério, nomear um dos técnicos classificados como coordenador 
do Programa, ficando na obrigação de dedicar 40 (quarenta) horas semanais de trabalho, podendo, receber AJE 
(Adicional de Jornada Excedente), em valor a ser combinado entre as partes. 

 

36. Os casos omissos no processo seletivo serão resolvidos pela Banca Examinadora, ouvida a 
Procuradoria Geral do Município. 

 
Gabinete do Prefeito Municipal, 28 de abril de 2017. 

 
 

JOSÉ RONALDO DE CARVALHO 
PREFEITO 

MARIO COSTA BORGES 
CHEFE DE GABINETE DO PREFEITO 

CLEUDSON SANTOS ALMEIDA 
PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO 

 
 

ILDES FERREIRA DE OLIVEIRA 
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 

JOÃO MARINHO GOMES JÚNIOR 
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

 
 
 
 

ANEXO – I 
 

FUNÇÕES, ATRIBUIÇÕES, VAGAS E REMUNERAÇÃO 
 

FUNÇÃO ATRIBUIÇÃO 
Nº DE 

VAGAS 
SALÁRIO 

MENSAL R$ 

Assistente Social 
ou Psicóloga(o) 

a) Realizar Visitas Domiciliares bem como ações 
complementares que apóiem gestantes e famílias a 
fim de favorecer o desenvolvimento da criança na 
primeira infância; 
 

b) Promover capacitações e formação continuada a 
profissionais que atuem junto às gestantes e às 
crianças na primeira infância com vista á 
qualificação do atendimento ao fortalecimento da 
intersetorialidade; 

 

c) Desenvolver material de apoio e/ou conteúdos 
para o atendimento Intersetorial, às gestantes, às 
crianças na primeira infância e  
às suas famílias; 

 

d)  Promover estudos e pesquisas acerca do 
desenvolvimento infantil integral em apoio às 
práticas do Programa junto aos Estados, Distrito 
Federal e municípios; 

 

 
 
 

05 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

R$1.486,00 
 

Orientador Social Auxiliar os técnicos de Nível Superior. 25 R$ 1.125,00 
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ANEXO – II 
 

BAREMA PARA AVALIAÇÃO 
 

1. Análise Curricular –Assistente Social ou Psicóloga(o) 

Indicadores Pontuação Máxima 

Curso de Graduação na  30 

Curso de Especialização 10 

Curso de Mestrado/Doutorado 10 

Cursos complementares a critério da Banca Examinadora 20 

Experiência comprovada 30 

TOTAL 100 pontos 

 
 
1.1 Análise Curricular –Orientador Social 

Indicadores Pontuação Máxima 

Curso Médio 30 

Curso Superior completo 20 

Curso Superior Incompleto a partir do 2º ano 10 

Cursos complementares a critério da Banca Examinadora 10 

Experiência comprovada 30 

TOTAL 100 pontos 

 
2. Entrevista 

Indicadores Pontuação Máxima 

Perfil do candidato para o trabalho a ser desempenhado 30 

Conhecimento de políticas públicas, programa MCMV, ação social e 
comunitária. 

20 

Desenvoltura, capacidade de comunicação 20 

Capacidade de trabalho em grupo 20 

Disponibilidade para o trabalho 10 

TOTAL 100 pontos 

 
 

ANEXO – III 
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BRASIL. Ministério de Desenvolvimento Social e Agrário.  Participação do SUAS no Programa Criança Feliz. Brasília: 
Ministério de Desenvolvimento Social e Agrário, 2017 
 
BRASIL. Decreto nº 8.869, de 5 de outubro de 2016. Institui o Programa Criança Feliz. Disponível em: < 
http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/2016/decreto-8869-5-outubro-2016-783706-publicacaooriginal-
151185-pe.html>. Acesso em : 20 abril 2016 
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