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A Câmara Municipal de Camaçari 
anunciou a abertura de 50 vagas a 
serem disputadas através do Con-
curso Público No 001/2022, com 
provas previstas para acontecer 
no dia 23 de outubro. As inscrições 
para o concurso encerram no dia 18 
de setembro.

ILUMINAÇÃO DE LED É TEMA DE INDICAÇÃO 

PARA O BAIRRO DA GLEBA E
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vereador Jair Costa (Re-
publicanos) apresentou 

na Câmara de Camaçari a In-
dicação Nº 386/2022, que pede 
ao Poder Executivo Municipal a 
instalação de guarda-corpo so-
bre a ponte localizada na Ave-
nida União, com ligação com a 
Rua Almirante Tamandaré, pró-
ximo à Escola Geração Samuel, 
no Parque Verde II.

Segundo o parlamentar, o 
guarda corpo é um equipa-
mento de proteção coletiva 
que serve para proteger adul-
tos, crianças e animais de aci-
dentes e quedas graves em 
função de desnível ou de am-
bientes mais altos em relação 
aos outros.

O

VEREADOR QUER AIS SEGURANÇA PARA PONTE LOCALIZADA 
NO PARQUE VERDE II

ILUMINAÇÃO DE LED É TEMA DE 
INDICAÇÃO PARA O BAIRRO DA GLEBA E

Câmara de Camaçari, aprovou, por unanimidade, a Indicação 
Nº 332/2022, apresentada pelo vereador Herbinho (União), 

que solicita ao Poder Executivo que seja feita a implantação da 
iluminação de LED, em toda a extensão da Rua Juracy Magalhães, 
Rua Acácia Geovânica e Rua Catuama, localizadas no bairro da 
Gleba E.

Segundo o parlamentar, a solicitação se justiica pela necessida-
de de garantir que a iluminação dos logradouros públicos forne-
ça uma visibilidade noturna, rápida, exata, segura e cômoda, para 
todos. 

Ainda segundo o parlamentar, diante dos avanços da tecnologia, 
é de preciso também priorizar a modernização do sistema elétrico 
por meio da substituição das luminárias, lâmpadas e equipamen-

tos elétricos por outros de mo-
delos tecnologicamente mais 
modernos e de maior eiciência 
energética.

A
“Entendemos que essas 
mudanças implicarão no 
aumento efetivo da lu-

minosidade, na redução 
signiicativa da manuten-
ção do sistema de ilumi-
nação, na melhoria das 

condições de segurança 
pública e da segurança 
do trânsito”, concluiu o 

vereador. 

“A referida ponte foi construída, mas sem a devida proteção, colo-
cando em risco a vida das pessoas que transitam nessa avenida”, 
destacou. 
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CONCURSO PÚBLICO DA CÂMARA DE CAMAÇARI:
CONHEÇA OS CARGOS PARA ENSINO MÉDIO E TÉCNICO

Câmara Municipal de Camaçari anunciou a abertura de 50 vagas a serem 
disputadas através do Concurso Público No 001/2022, com provas previs-

tas para acontecer no dia 23 de outubro. As inscrições para o concurso encerram 
no dia 18 de setembro. Dos 13 cargos, dois deles (Assistente Legislativo e Reda-
tor de Debates) exigem formação completa em Nível Médio ou Técnico. No total, 
serão três vagas para Redator de Debates e 13 vagas para Assistente Legislativo. 
 
O presidente da Comissão Organizadora do concurso público da Câmara Municipal 
de Camaçari, Robson Gomes, conta que o processo para que tudo se concretize é 
feito de forma muito cuidadosa e com dedicação. O caminho para abertura de con-
curso público leva em consideração diversos fatores como, evolução do quadro de 

A

pessoal nos últimos anos e as 
estimativas de necessidades 
futuras, além de análises de im-
pacto orçamentário-inanceiro. 
Além disso, há a contratação 
da banca examinadora, orga-
nização do edital, de acordo ao 
decreto do Congresso Nacional 
que dispõe das normas gerais 
relativas a concurso público, do 
lançamento do edital, cumpri-
mentos dos prazos e da homo-
logação. “Para acontecer um 
concurso público existe uma 
enorme força tarefa por trás, 
vai da pesquisa da necessidade 
dos cargos até a homologação, 
tudo dentro da lei”, airmou.  
 
Na Casa Legislativa atualmen-
te há um servidor que exerce a 
função de Redator de Debates. 
Silas Leal é servidor efetivo des-
de 2017 e explica que suas ativi-
dades do cargo incluem redigir 
as atas das audiências públicas, 
além de auxiliar na confecção 
das atas das sessões ordinárias 
e as atas de atividades próprias 
da Casa Legislativa como ses-
sões plenárias e reuniões em ge-
ral. “Em novembro eu completo 
cinco anos no cargo. É uma 
experiência muito rica, não so-
mente pelas minhas atividades, 
mas também porque eu ico 
por dentro do que é realizado 
dentro da Casa Legislativa e me 
sinto parte de tudo isso”, airma. 
 
Já as atribuições para o cargo 
de Assistente Legislativo são 
fornecer suporte administrativo 

às equipes técnicas, contribuir para otimização 
dos processos de trabalho, supervisando servi-
dores de cargos auxiliares, garantindo a agilida-
de dos processos internos, recebendo, revisan-
do, controlando, e registrando, sob supervisão, 
proposições, requerimentos e concessão de 
títulos, medalhas e comendas, redigir as atas, 
proposições diversas e demais expedientes re-
lativos ao funcionamento do Poder Legislativo. 
 
Todas as informações podem ser consultadas 
através do site Instituto Seprod, com o ende-
reço www.institutoseprod.com.br, e também 
podem ser obtidas através do e-mail: contato@
institutoseprod.com.br.
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CÂMARA MUNICIPAL 

DE CAMAÇARI

EXPEDIENTE DA DIRETORIA 
ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Extrato 1º Termo Aditivo
Contrato Administrativo nº 027/2021

Objeto: Primeiro Termo Aditivo ao Contrato Administrativo nº 
027/2021, celebrado entre a Câmara Municipal de Camaçari e a 
empresa SINAPSE COMUNICAÇÃO EIRELI, para prestação de ser-
viços de publicidade. Contratada: SINAPSE COMUNICAÇÃO EIRE-
LI. Valor: R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais). Vigência: 04 de 
setembro de 2022 a 03 de setembro de 2023. Assinatura em 29 de 
agosto de 2022.

Extrato 1º Termo Aditivo
Contrato Administrativo nº 029/2021

Objeto: Primeiro Termo Aditivo ao Contrato Administrativo nº 
029/2021, celebrado entre a Câmara Municipal de Camaçari e a 
empresa SOUZA & OLIVEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS, para 
prestação de serviços técnicos especializados nas áreas de direito 
público e constitucional, de implantação do programa de plane-
jamento estratégico da gestão e do projeto de modernização do 
poder legislativo municipal. Contratada: SOUZA & OLIVEIRA AD-
VOGADOS ASSOCIADOS. Vigência: 04 de setembro de 2022 a 03 
de setembro de 2023. Assinatura em 02 de setembro de 2022.

EXPEDIENTE DA PRESIDÊNCIA

A COMISSÃO ORGANIZADORA DO CONCURSO PÚBLICO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMAÇARI, designada pelo Chefe do Legislati-
vo Municipal no uso de suas atribuições legais, mediante as condições estipuladas no EDITAL DO CONCURSO PÚBLICO 01/2022, seus 
anexos e demais disposições legais aplicáveis,

EDITAL DE PRORROGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES

 Art. 1º Fica PRORROGADA a data do encerramento das inscrições até às 23h59min do dia 30/09/2022, observado o horário oi-
cial de Brasília/DF 

I – O Boleto bancário referente à inscrição deverá ser pago até o seu vencimento, na data de 03/10/2022;

II – Os candidatos que já efetuaram sua inscrição e que desejarem prorrogar o vencimento do boleto deverá imprimir o novo boleto 
na área do candidato.

 Art. 2º Ficam alteradas as datas das Listas de deferimento inscrições online, divulgação da relação de candidatos PcD e Cotis-
tas, interposição de recursos contra os indeferimentos das Inscrições, Divulgação da relação de candidatos inscritos deinitiva e Divulga-

ção dos locais de realização das provas conforme tabela abaixo:

EVENTO DATA

Período de Inscrições dos candidatos. 01 a 30 de setembro de 2022

Vencimento Boleto inscrição internet. 03 de outubro de 2022

Lista de deferimento inscrições online. 07 de outubro de 2022
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Divulgação da relação de candidatos PCD e Cotistas. 07 de outubro de 2022

Interposição de recursos contra os indeferimentos das Inscrições. 08 e 09 de outubro de 2022

Divulgação da relação de candidatos inscritos deinitiva. 11 de outubro de 2022

Divulgação dos locais de realização das provas. 14 de outubro de 2022

Realização da Prova. 23 de outubro de 2022

Gabarito Parcial. 24 de outubro de 2022

Interposição de recursos contra o gabarito da Prova. 25 e 26 de outubro de 2022

Divulgação do resultado dos julgamentos dos recursos contra o gabarito. 11 de novembro de 2022

Gabarito Final. 11 de novembro de 2022

Resultado da Prova. 11 de novembro de 2022

Interposição de recursos contra o Resultado da Prova. 12 a 13 de novembro de 2022

Resultado da Prova após análise dos recursos. 14 de novembro de 2022

Edital de convocação para Prova de Títulos. 14 de novembro de 2022

Envio dos Títulos. 15 e 16 de novembro de 2022

Resultado da Prova de Títulos. 22 de novembro de 2022

Interposição de recursos contra o Resultado da Prova de Títulos. 23 e 24 de novembro de 2022

Resultado da Prova de Títulos após analise recursos. 25 de novembro de 2022

Resultado Final. 25 de novembro de 2022

Interposição de recursos contra o Resultado Final. 26 e 27  de novembro de 2022

Resultado Final deinitivo após analise recursos. 28  de novembro de 2022

Homologação. 29 de novembro de 2022

Edital de convocação para Veriicação da Autodeclaração. A deinir

Veriicação da Autodeclaração – CEVA. A deinir

 Art. 3º Este Edital entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições contrárias.

Camaçari, 16 de setembro de 2022.

INSTITUTO SEPROD
COMISSÃO ORGANIZADORA DO CONCURSO PÚBLICO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMAÇARI
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CONHEÇA OS VEREADORES QUE COMPÕEM A 
CÂMARA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

MESA DIRETORA

DENI 
DE ISQUEIRO
(UNIÃO)

JUNIOR BORGES
Presidente (UNIÃO)

BISPO JAIR
1° Secretário (Republicanos)

DR. SAMUKA
2° Secretário (Cidadania)

JAMESSOM
2° Suplente (UNIÃO)

DENTINHO 
DO SINDICATO
(PT)

DUDU 
DO POVO
(Cidadania)

FLÁVIO
MATOS
(UNIÃO)

GILVAN 
SOUZA
(PSDB)

HERBINHO
(UNIÃO)

IVANDEL
PIRES
(Cidadania)

MAR 
DE AREIAS
(UNIÃO)

TAGNER
(PT)

JAMELÃO
(Cidadania)

MANOEL
FILHO
(PDT)

NILTINHO
(PSDB)

PROFESSORA
ANGÉLICA
(PP)

VAL 
ESTILOS
(Republicanos)

VAVAU
(PSB)

VANINHO DA 
RÁDIO 
(UNIÃO)

MANOEL 
JACARÉ
(PSDB)
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