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RESOLVE:

Art. 1º - Reticar o ato publicado no D.O.E. de 25.03.2021, através da Portaria nº 82 de
24.03.2021.

Onde se lê:

PROCESSO MATRÍCULA NOME QUINQUÊNIO

012.9541.2020.0062776-48
012.9541.2021.0014604-11

59117356 Arturo Pinheiro Martinez
07.05.2013-06.05.2018
07.05.2003-06.05.2008

Leia-se:

PROCESSO MATRÍCULA NOME QUINQUÊNIO

012.9541.2020.0062776-48
012.9541.2021.0014604-11

59117356 Arturo Pinheiro Martinez 01.02.2016-31.01.2021
01.02.2006-31.01.2011

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

GILDÉCIO JOSÉ DE SOUZA
Polícia Civil do Estado da Bahia
<#E.G.B#747446#47#809412/>

SECRETARIA DO TRABALO 
EMPREGO  RENDA E ESPORTE
<#E.G.B#747364#47#809315>
PORTARIA Nº 006 DE 06 DE JANEIRO DE 2023

O SECRETÁRIO DO TRABALHO, EMPREGO, RENDA E ESPORTE, no uso de suas
atribuições, considerando as razões expostas no Processo SEI n. 021.2140.2022.0002590-10,
e com fundamento no artigo 108 e seguintes da Lei Estadual nº 12.209, de 20 de abril de 2011,
RESOLVE
Art. 1° - Instituir processo administrativo sancionatório em desfavor da pessoa jurídica UNITY
TECNOLOGIA EM SERVIÇOS EIRELI (CNPJ nº 11.246.148/0001-27), tendo como objeto
a apuração de inexecução do contrato administrativo nº 031/2021, consistente no atraso no
pagamento de salários dos seus colaboradores referentes aos meses de janeiro a março de
2022; pendências no cumprimento das obrigações previdenciárias; atrasos no fornecimento do
vale-alimentação e vale-transporte, além de atraso na ativação do plano de saúde, na forma
tipicada no artigo 185, inciso IV da Lei Estadual nº 9.433, de 1º de março de 2005.
Art. 2º - A condução do processo administrativo cará a cargo da comissão processante local
constituída pela Portaria nº 073, de 29 de agosto de 2016, observadas as modicações de
composição estabelecidas pela Portaria 047, de 15 de abril de 2019; Portaria 088, de 10 de
dezembro de 2021 e Portaria 096, de 20 de setembro de 2022.
Art. 3º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação
GABINETE DO SECRETÁRIO, em 06 de janeiro de 2022.
DAVIDSON DE MAGALHÃES SANTOS
Secretário
<#E.G.B#747364#47#809315/>
<#E.G.B#747365#47#809317>
RESUMO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO N. 021/2022
Processo SEI n. 021.2141.2022.0006582-05. Representante da Administração Púbica: Estado
da Bahia/SETRE. Organização da Sociedade Civil - OSC: ORGANIZAÇÃO PARCEIROS DA
SOCIEDADE. DO OBJETO: alterar o Termo de Colaboração nº. 021/2022 para: 1- Prorrogação
de prazo; 2- Remanejamento no Plano de Trabalho. DO PRAZO: ca prorrogado o prazo de
vigência do Termo de Colaboração nº 021/2022, por mais 30 (trinta) dias, com efeito inicial a
partir de 31/01/2023. DO REMANEJAMENTO DO PLANO DE TRABALHO: cam alterados os
itens, E, E2, I e J, constantes no Plano de Trabalho, que passam a gurar na orma do Anexo
Único. DO VALOR: não envolve acréscimos de recursos. DA RATIFICAÇÃO: Ficam mantidas
as demais Clausulas e condições não reticadas por este instrumento. Assinam: Davidson de
Magalhães Santos - Secretário da SETRE e Layla Daiane de Jesus Malheiros - Representante
legal da OSC.
<#E.G.B#747365#47#809317/>

Superintendencia d Deprt 
d Etad da Baia – SUDESB
<#E.G.B#747404#47#809357>
GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SUPERINTENDÊNCIA DOS DESPORTOS DO ESTADO DA BAHIA - SUDESB
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO REDA - EDITAL Nº001/2022

PORTARIA, 003 DE 06 DE JANEIRO DE 2023
O DIRETOR-GERAL DA SUPERINTENDÊNCIA DOS DESPORTOS DO ESTADO DA BAHIA
- SUDESB, no uso de suas atribuições resolve e, cumprindo o disposto nos item 12 do Edital

001/2022, publicado no Diário Ocial do Estado em 21 de setembro de 2022, reerente ao
Processo Seletivo Simplicado para contratação de pessoal, por tempo determinado, sob
o Regime Especial de Direito Administrativo - REDA, R E S O L V E: Art.1º - Convocar os
candidatos HABILITADOS para comparecer à Superintendência dos Desportos do Estado
da Bahia - SUDESB, na Rua dos Radioamadores nº 159/357, Pituaçu (Estádio Metropolitano
Governador Roberto Santos) - Coordenação de Recursos Humanos, acesso pelo portão Norte
1 - Salvador/Bahia, no horário das 09:00 às 12:00 e das 14:00 às 16:30, dia 09/01/2023 e das
09:00 as 12:00 do dia 10/01/2023; Art.2º - Os candidatos deverão apresentar-se munidos dos
documentos em conformidade com o item 12, e subitem 12.1 do Edital nº 001/2022.

a) Original e cópia do diploma, devidamente registrado de conclusão do curso de nível superior
para a função temporária que concorreu expedido por instituição de ensino reconhecida pelo
Ministério da Educação - MEC;
b) Original e cópia do certicado, devidamente registrado, de conclusão de curso de ensino
médio expedido por Instituição de Ensino reconhecida pelo Ministério da Educação ou formação
técnica prossionalizante de nível médio;
c) Original e cópia dos títulos obtidos no exterior revalidados no Brasil, se for o caso;
d) Original e cópia da carteira de identidade, CPF, certidão de nascimento ou de casamento, se
for o caso;
e) Original e cópia do título de eleitor e dos comprovantes dos dois últimos pleitos ou certidão de
quitação eleitoral fornecida pelo respectivo cartório eleitoral;
f) Original e cópia do ato de exoneração ou do requerimento no ato da posse para o candidato
que ocupe cargo, emprego ou função pública inacumulável na forma do art. 37, inciso XVI, da
Constituição Federal;
g) declaração de bens;
h) Original e cópia do PIS/PASEP (caso seja inscrito);
i) Atestado de Saúde Ocupacional - ASO, expedido por Médico do Trabalho ou Serviço Médico
Especializado em Medicina Ocupacional;
j) declaração de não - acumulação de cargos, empregos e funções, ainda que não remunerados;
k) Original e cópia do certicado de reservista para os homens;
l) 03 (três) fotos 3x4recentes e idênticas;
m) Original e cópia do comprovante de residência dos últimos 08 (oito) anos;
n) certidão negativa dos setores de distribuição dos foros criminais dos lugares em que tenha
residido, nos últimos08 (oito) anos, da Justiça Federal;
o) certidão negativa dos setores de distribuição dos foros criminais dos lugares em que tenha
residido, nos últimos08 (oito) anos, da Justiça Estadual;
p) folha de antecedentes da Polícia Federal de onde tenha residido nos últimos 08 (oito) anos,
expedida, no máximo, há 06 (seis) meses;
q) folha de antecedentes da Polícia do(s) Estado(s) onde tenha residido nos últimos 08 (oito)
anos, expedida, no máximo,há 06 (seis) meses;
r) certidão negativa da Justiça Militar Federal, inclusive para os candidatos do sexo feminino;
s) certidão negativa da JustiçaMilitar Estadual ou do Distrito Federal, inclusive para os candidatos
do sexo feminino;
t) certidão negativa da Justiça Eleitoral;
u) certidão negativa do Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade
Administrativa do Conselho Nacional de Justiça;
v) certidão negativa do Conselho de Classe ou órgão prossional competente;
w) declaração de que:
I - não tenha contra si decisão condenatória transitada em julgado ou proferida por órgão judicial
colegiado, desde a condenação até o transcurso do prazo de 08 (oito) anos após o cumprimento
da pena pelos crimes contra a economia popular, a fé pública, a administração pública e o
patrimônio público; contra o patrimônio privado, o sistema nanceiro, o mercado de capitais e
os previstos na lei que regula a falência; contra o meio ambiente e a saúde pública; eleitorais,
para os quais a lei comine pena privativa de liberdade; de abuso de autoridade, nos caso sem
que houver condenação a perda do cargo ou a inabilitação para o exercício da função pública;
de lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores; de tráco de entorpecentes e drogas ans,
racismo, tortura, terrorismo e hediondos; de redução à condição análoga a de escravo; contra a
vida e a dignidade sexual; praticados por organização criminosa, quadrilha ou bando;
II - não tenha perdido cargo eletivo de governador e de vice-governador do Estado e de prefeito
e de vice-prefeito, por infringência ao dispositivo da Constituição Estadual ou da Lei Orgânica do
Município, nos últimos 08 (oito) anos;
III - não tenha contra si representação julgada procedente pela justiça eleitoral em decisão
transitada em julgado, em processo de apuração de abuso de poder econômico ou político nos
últimos 08 (oito) anos;
IV - não tenha contra si decretação da suspensão dos direitos políticos, em decisão transitada
em julgado ou por órgão judicial colegiado, por ato doloso e de improbidade administrativa que
importe lesão ao patrimônio público e enriquecimento ilícito, desde a condenação ou o trânsito
em julgado até o transcurso do prazo de 08 (oito) anos após o cumprimento da pena;
V - não tenha sido excluído do exercício da prossão, por decisão sancionatória do órgão
prossional competente, em decorrência de inração ético-prossional, pelo prazo de 08 (oito)
anos, salvo se o ato houver sido anulado ou suspenso pelo Poder Judiciário;
VI - não tenha sido demitido do serviço público em decorrência de processo administrativo ou
judicial, pelo prazo de08 (oito) anos, contados da decisão, salvo se o ato houver sido suspenso
ou anulado pelo Poder Judiciário;
VII - no caso de Magistrado e de membro do Ministério Público, não tenha sido aposentado
compulsoriamente por decisão sancionatória, que não tenha perdido o cargo por sentença ou
que não tenha pedido exoneração ou aposentadoria voluntária na pendência de processo admi-
nistrativo disciplinar, pelo prazo de 08 (oito) anos;
VIII - não tenha sido responsável por atos julgados irregulares por decisão denitiva do Tribunal
de Contas da União, do Tribunal de Contas de Estado, do Distrito Federal ou de Município, ou
ainda, por conselho de contas de Município;
IX - não tenha sido punido, em decisão da qual não caiba recurso administrativo, em processo
disciplinar por ato lesivo ao patrimônio público de qualquer esfera de governo;
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x) procuração para os candidatos que optem por se fazerem representados por terceiro, com
rma devidamente reconhecida em cartório;
y) comprovação de ter exercido efetivamente a função de jurado, conforme item 5.16 do Capítulo
5, deste Edital.
z) número de conta corrente do Banco do Brasil;
aa) Carteira de Trabalho e Previdência Social - CTPS para comprovação da experiência
prossional conorme inormado na Formulário de Inscrição Obrigatória;
bb) Original e cópia da Certidão de Nascimento ou RG de lho (s) menor (es) de 18 (dezoito)
anos, se for o caso;
cc) Cópia da carteira de vacinação da COVID-19

Salvador, 6 de janeiro de 2023.

VICENTE JOSÉ DE LIMA NETO
DIRETOR - GERAL

ANEXO ÚNICO
RESULTADO FINAL - Edital nº 001/2022

Técnico de Nível Superior /Educação Física (código 001)

Ordem Inscrição Nome Data
Nascimento

Nota
Autoatri-
buida

Nota
Validada

Resultado

05 1016684 ANGELA MARIA DOS
SANTOS

14/02/1978 10 10 Habilitado(a)

Técnico de Nível Superior / Engenharia Agronomica/Agronomia (código 006)

Ordem Inscrição Nome Data
Nascimento

Nota
Autoatri-
buida

Nota
Validada

Resultado

02 1017136 RODRIGO DE SANTANA
MAIA

02/10/1982 10 10 Habilitado(a)

Técnico de Nível Superior /Ciências Juridícas (009)

Ordem Inscrição Nome Data
Nascimento

Nota
Autoatri-
buida

Nota
Validada

Resultado

02 1017866 ALINE LIMA DA COSTA 18/04/1983 10 10 Habilitado(a)

Técnico de Nível Superior /Arquitetura e Urbanismo (código 011)

Ordem Inscrição Nome Data
Nascimento

Nota
Autoatri-
buida

Nota
Validada

Resultado

02 1016858 SILVANA MARIA DOS
SANTOS

24/01/1974 10 10 Habilitado(a)

<#E.G.B#747404#48#809357/>
<#E.G.B#747407#48#809363>
Resumo do Segundo Termo Aditivo ao Convênio nº 35/2022
Processo: 069.1479.2022.0005362-90. Convenentes: SUDESB e o Município de Miguel
Calmon/Ba. Do Aditamento: Fica prorrogado por 120 (cento e vinte) dias, o prazo de vigência
do Convênio nº 35/2022. Data: 06/01/2023. Assinam: Vicente José de Lima Neto, Diretor Geral
da SUDESB e José Ricardo Leal Requião, Prefeito Municipal de Miguel Calmon/Ba.
<#E.G.B#747407#48#809363/>
<#E.G.B#747412#48#809369>
Resumo do Primeiro Termo Aditivo ao Convênio nº 66/2022
Processo: 069.1479.2022.0005354-80. Convenentes: SUDESB e o Consórcio de Desenvolvi-
mento Sustentável do Território Litoral Sul. Do Aditamento: Fica prorrogado, por 210 (duzentos
e dez) dias, o prazo de vigência do Convênio n.º 66/2022. Data: 05/01/2023. Assinam: Vicente
José de Lima Neto, Diretor-Geral da SUDESB e Antônio Mário Damasceno, Representante
Legal do CDS Território Litoral Sul.

Resumo do Segundo Termo Aditivo ao Convênio nº 27/2022
Processo: 069.1479.2022.0005361-17. Convenentes: SUDESB e o Consórcio Intermunicipal
do Vale do Rio Gavião - CIVALERG. Do Aditamento: Fica prorrogado, por 120 (cento e vinte)
dias, o prazo de vigência do Convênio n.º 27/2022. Data: 05/01/2023. Assinam: Vicente José
de Lima Neto, Diretor-Geral da SUDESB Frederico Vasconcellos Ferreira, Representante Legal
do CIVALERG.

Resumo do Segundo Termo Aditivo ao Convênio nº 31/2022
Processo: 069.1479.2023.0000007-14. Convenentes: SUDESB e o Município de Apuarema/
BA. Do Aditamento: Fica prorrogado, por 120 (cento e vinte) dias, o prazo de vigência do
Convênio nº 31/2022. Data: 06/01/2023. Assinam: Vicente José de Lima Neto, Diretor-Geral da
SUDESB e Jorge Rogério Costa Souza, Prefeito Municipal de Apuarema/Ba.

Resumo do Segundo Termo Aditivo ao Convênio nº 34/2022
Processo: 069.1479.2022.0005392-13. Convenentes: SUDESB e o Município de Bom Jesus
da Serra/BA. Do Aditamento: Fica prorrogado, por 120 (cento e vinte) dias, o prazo de vigência
do Convênio nº 34/2022. Data: 06/01/2023. Assinam: Vicente José de Lima Neto, Diretor-Geral
da SUDESB e Jornando Vilasboas Alves, Prefeito Municipal de Bom Jesus da Serra/Ba.

<#E.G.B#747412#48#809369/>
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