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CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
E AGRONOMIA DA BAHIA

EDITAL No - 22, DE 21 DE JUNHO DE 2017
REFERENTE EDITAL No - 1, DE 27 DE JULHO DE 2009
Convocação para Cargo de Assistente Administrativo para Alagoinhas.
O Presidente do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, no uso
de suas atribuições legais e considerando que a última publicação para convocação
em 22 de abril de 2013 dos candidatos aprovados no Concurso Público n.º 01/2009
em 27/07/2009 e, declarado judicialmente que o ato não preencheu os requisitos
para sua validade, havendo vagas, deficiência de lotação nos quadros do Crea-BA,
necessidade de prestar o serviço público de forma contínua e eficiente e, levando-se
em conta que a posse de novos concursados prescreve em 5(cinco) anos do ato
considerado inválido, considerando haver uma vaga para o cargo de Assistente
Administrativo da Inspetoria de Alagoinhas, por ordem de classificação dos
candidatos habilitados para a Inspetoria, resolve CONVOCAR: ELIADE
FERREIRA DE MELLO CARDOSO - 2º lugar Alagoinhas, a comparecer na sede
do Crea-BA ou na Inspetoria de Alagoinhas-BA, para apresentar documentos,
conforme item 11 do edital do Concurso 01/2009, até o dia 30 do corrente mês, e
realização de Exame Médico, para contratação imediata, ou declaração de renúncia
ao direito da sua vaga, caso não haja interesse. Salvador, 20 de junho de 2017
MARCO ANTONIO AMIGO

EDITAL No - 23, DE 21 DE JUNHO DE 2017
REFERENTE EDITAL No - 1, DE 27 DE JULHO DE 2009
Convocação para Cargo de Assistente Administrativo para Eunápolis.
O Presidente do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, no uso
de suas atribuições legais e considerando que a última publicação para convocação
em 22 de abril de 2013 dos candidatos aprovados no Concurso Público n.º 01/2009
em 27/07/2009 e, declarado judicialmente que o ato não preencheu os requisitos
para sua validade, havendo vagas, deficiência de lotação nos quadros do Crea-BA,
necessidade de prestar o serviço público de forma contínua e eficiente e, levando-se
em conta que a posse de novos concursados prescreve em 5(cinco) anos do ato
considerado inválido, considerando haver uma vaga para o cargo de Assistente
Administrativo da Inspetoria de Eunápolis, por ordem de classificação dos
candidatos habilitados para a Inspetoria, resolve CONVOCAR: ANDERSON DA
SILVA MACEDO - 1º lugar Eunápolis, a comparecer na sede do Crea-BA ou na
Inspetoria de Eunápolis-BA, para apresentar documentos, conforme item 11 do
edital do Concurso 01/2009, até o dia 30 do corrente mês, e realização de Exame
Médico, para contratação imediata, ou declaração de renúncia ao direito da sua
vaga, caso não haja interesse. Salvador, 20 de junho de 2017 MARCO ANTONIO
AMIGO

PLANILHA RELATIVA A PUBLICAÇÕES CONVOCAÇÃO
DE CANDIDATOS – EDITAL Nº 1/2009

EDITAL No - 24, DE 21 DE JUNHO DE 2017
REFERENTE EDITAL N.º 1, DE 27 DE JULHO DE 2009
Convocação para Cargo de Assistente Administrativo para Juazeiro.
O Presidente do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, no uso
de suas atribuições legais e considerando que a última publicação para convocação
em 22 de abril de 2013 dos candidatos aprovados no Concurso Público n.º 01/2009
em 27/07/2009 e, declarado judicialmente que o ato não preencheu os requisitos
para sua validade, havendo vagas, deficiência de lotação nos quadros do Crea-BA,
necessidade de prestar o serviço público de forma contínua e eficiente e, levando-se
em conta que a posse de novos concursados prescreve em 5(cinco) anos do ato
considerado inválido, considerando haver uma vaga para o cargo de Assistente
Administrativo da Inspetoria de Juazeiro, por ordem de classificação dos candidatos
habilitados para a Inspetoria, resolve CONVOCAR: POLYANA SOUZA SANTOS
PEREIRA - 8º lugar Juazeiro, a comparecer na sede do Crea-BA ou na Inspetoria
de Juazeiro-BA, para apresentar documentos, conforme item 11 do edital do
Concurso 01/2009, até o dia 30 do corrente mês, e realização de Exame Mé- dico,
para contratação imediata, ou declaração de renúncia ao direito da sua vaga, caso
não haja interesse. Salvador, 20 de junho de 2017 MARCO ANTONIO AMIGO

EDITAL No - 25, DE 21 DE JUNHO DE 2017
REFERENTE EDITAL No - 1, DE 27 DE JULHO DE 2009
Convocação para Cargo de Assistente Administrativo para Seabra.
O Presidente do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, no uso
de suas atribuições legais e considerando que a última publicação para convocação
em 22 de abril de 2013 dos candidatos aprovados no Concurso Público n.º 01/2009
em 27/07/2009 e, declarado judicialmente que o ato não preencheu os requisitos
para sua validade, havendo vagas, deficiência de lotação nos quadros do Crea-BA,
necessidade de prestar o serviço público de forma contínua e eficiente e, levando-se
em conta que a posse de novos concursados prescreve em 5(cinco) anos do ato
considerado inválido, considerando haver uma vaga para o cargo de Assistente
Administrativo da Inspetoria de Seabra, por ordem de classificação dos candidatos
habilitados para a Inspetoria, resolve CONVOCAR: THYARA PIRES OLIVEIRA
- 2º lugar Seabra, a comparecer na sede do Crea-BA ou na Inspetoria de SeabraBA, para apresentar documentos, conforme item 11 do edital do Concurso 01/2009,
até o dia 30 do corrente mês, e realização de Exame Médico, para contratação
imediata, ou declaração de renúncia ao direito da sua vaga, caso não haja interesse.
Salvador, 20 de junho de 2017 MARCO ANTONIO AMIGO
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CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
E AGRONOMIA DA BAHIA

EDITAL No - 27, DE 30 DE JUNHO DE 2017
Referente Edital N.º 1 de 27 de julho de 2009.
Convocação para cargo de Fiscal para a Inspetoria de Camaçari.
O Presidente do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, no uso
de suas atribuições legais e considerando que a última publicação para convocação
em 22 de abril de 2013 dos candidatos aprovados no Concurso Público n.º 01/2009
em 27/07/2009 e, declarado judicialmente que o ato não preencheu os requisitos
para sua validade, havendo vagas, deficiência de lotação nos quadros do Crea-BA,
necessidade de prestar o serviço público de forma contínua e eficiente e, levando-se
em conta que a posse de novos concursados prescreve em 5(cinco) anos do ato
considerado inválido, considerando haver uma vaga para Fiscal na Inspetoria de
Camaçari e não haver mais candidatos no Cadastro de Reserva da referida
Inspetoria, por ordem de classificação dos candidatos habilitados para o cargo de
Fiscal de Salvador, resolve CONVOCAR: FRANCISCO MÁRCIO DIAS DOS
SANTOS - 11º lugar Salvador, a comparecer na sede do Crea-BA ou na Inspetoria
de Camaçari-BA, para apresentar documentos, conforme item 11 do edital do
Concurso 01/2009, até o dia 12 de agosto de 2017, e realização de Exame Médico,
para contratação imediata, ou declaração de renúncia ao direito da sua vaga, caso
não haja interesse. MARCO ANTONIO AMIGO

EDITAL No - 28, DE 30 DE JUNHO DE 2017
Referente Edital N.º 1 de 27 de julho de 2009.
Convocação para cargo de Fiscal para a Inspetoria de Jacobina.
O Presidente do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, no uso
de suas atribuições legais e considerando que a última publicação para convocação
em 22 de abril de 2013 dos candidatos aprovados no Concurso Público n.º 01/2009
em 27/07/2009 e, declarado judicialmente que o ato não preencheu os requisitos
para sua validade, havendo vagas, deficiência de lotação nos quadros do Crea-BA,
necessidade de prestar o serviço público de forma contínua e eficiente e, levando-se
em conta que a posse de novos concursados prescreve em 5(cinco) anos do ato
considerado inválido, considerando haver uma vaga para Fiscal na Inspetoria de
Jacobina e não havendo Cadastro de Reserva da referida Inspetoria, por ordem de
classificação dos candidatos habilitados para o cargo de Fiscal de Juazeiro, resolve
CONVOCAR: DIEGO LEONARDO GORDINHO - 4º lugar Juazeiro, a
comparecer na sede do Crea-BA ou na Inspetoria de Jacobina-BA, na qual será
lotado, para apresentar documentos, conforme item 11 do edital do Concurso
01/2009, até o dia 12 de agosto de 2017, e realização de Exame Médico, para
contratação imediata, ou declaração de renúncia ao direito da sua vaga, caso não
haja interesse. MARCO ANTONIO AMIGO
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CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
E AGRONOMIA DA BAHIA

EDITAL No - 29, DE 3 DE JULHO DE 2017
Referente Edital N.º 1 de 27 de julho de 2009
Convocação para Cargo de Assistente Administrativo para Luis Eduardo
Magalhães.
O Presidente do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, no
uso de suas atribuições legais e considerando que a última publicação para
convocação em 22 de abril de 2013 dos candidatos aprovados no Concurso Público
n.º 01/2009 em 27/07/2009 e, declarado judicialmente que o ato não preencheu os
requisitos para sua validade, havendo vagas, deficiência de lotação nos quadros do
Crea-BA, necessidade de prestar o serviço público de forma contínua e eficiente e,
levando-se em conta que a posse de novos concursados prescreve em 5(cinco) anos
do ato considerado inválido, considerando haver uma vaga para o cargo de
Assistente Administrativo da Inspetoria de Luis Eduardo Magalhães, por ordem de
classificação dos candidatos habilitados para a Inspetoria de Barreiras, resolve
CONVOCAR: MILTON RODRIGUES PEREIRA FILHO - 17º lugar Barreiras, a
comparecer na sede do Crea-BA ou na Inspetoria de Luis Eduardo Magalhães-BA,
na qual será lotado, para apresentar documentos, conforme item 11 do edital do
Concurso 01/2009, até o dia 12 do corrente mês, e realização de Exame Médico,
para contratação imediata, ou declaração de renúncia ao direito da sua vaga, caso
não haja interesse. Salvador, 3 de julho de 2017 MARCO ANTONIO AMIGO
Presidente do Crea-BA

EDITAL No - 30, DE 3 DE JULHO DE 2017
Referente Edital N.º 1 de 27 de julho de 2009
Convocação para cargo de Assistente Administrativo para a Inspetoria
de Alagoinhas.
O Presidente do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, no
uso de suas atribuições legais e considerando que a última publicação para
convocação em 22 de abril de 2013 dos candidatos aprovados no Concurso Público
n.º 01/2009 em 27/07/2009 e, declarado judicialmente que o ato não preencheu os
requisitos para sua validade, havendo vagas, deficiência de lotação nos quadros do
Crea-BA, necessidade de prestar o serviço público de forma contínua e eficiente e,
levando-se em conta que a posse de novos concursados prescreve em 5(cinco) anos
do ato considerado inválido, considerando o não interesse da candidata MARCIA
SANT ANA SANTOS - 3º lugar, em assumir a vaga para Assistente Administrativo
da Inspetoria de Alagoinhas, por ordem de classificação dos candidatos habilitados
para a Inspetoria de Alagoinhas, resolve CONVOCAR: LUANA LARA JANAINA
GON- ÇALVES LOPES - 4º lugar Alagoinhas, a comparecer na sede do Crea-BA
ou na Inspetoria de Alagoinhas-BA, na qual será lotada, para apresentar
documentos, conforme item 11 do edital do Concurso 01/2009, até o dia 07 de julho
de 2017, e realização de Exame Médico, para contratação imediata, ou declaração
de renúncia ao direito da sua vaga, caso não haja interesse. Salvador, 3 de julho de
2017 MARCO ANTONIO AMIGO Presidente do Crea-BA
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CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
E AGRONOMIA DA BAHIA
RETIFICAÇÕES
No EDITAL de Convocação para cargo de Fiscal para a Inspetoria de Camaçari, em
convocação ao Sr. FRANCISCO MÁRCIO DIAS DOS SANTOS conforme
EDITAL N.º 27 de 30 de junho de 2017, Atinente ao Edital N.º 1 de 27 de julho de
2009, ocorrida no dia 05/07/2017, no DOU - Diário Oficial da União, página 154,
seção 3, onde se lê: até o dia 12 de agosto de 2017, leia-se: 11/07/2017.
No EDITAL de Convocação para cargo de Fiscal para a Inspetoria de Jacobina, em
convocação ao Sr. DIEGO LEONARDO GORDINHO, conforme EDITAL N.º 28
de 30 de junho de 2017, Atinente ao Edital N.º 1 de 27 de julho de 2009, ocorrida
no dia 05/07/2017, no DOU - Diário Oficial da União, página 154, seção 3, onde se
lê: até o dia 12 de agosto de 2017, leia-se: 11/07/2017.

EDITAL No - 31, DE 4 DE JULHO DE 2017
CONVOCAÇÃO PARA CARGO DE FISCAL PARA A INSPETORIA DE
TEIXEIRA DE FREITAS - EDITAL No - 1/2009
O Presidente do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, no uso
de suas atribuições legais e considerando que a última publicação para convocação
em 22 de abril de 2013 dos candidatos aprovados no Concurso Público n.º 01/2009
em 27/07/2009 e, declarado judicialmente que o ato não preencheu os requisitos
para sua validade, havendo vagas, deficiência de lotação nos quadros do Crea-BA,
necessidade de prestar o serviço público de forma contínua e eficiente e, levando-se
em conta que a posse de novos concursados prescreve em 5(cinco) anos do ato
considerado inválido, considerando haver uma vaga para Fiscal na Inspetoria de
Teixeira de Freitas, por ordem de classificação dos candidatos habilitados para o
cargo de Fiscal de Teixeira de Freitas, resolve Convocar: José Cláudio da Silva - 2º
lugar Teixeira de Freitas, a comparecer na sede do Crea-BA ou na Inspetoria de
Teixeira de FreitasBA, na qual será lotado, para apresentar documentos, conforme
item 11 do edital do Concurso 01/2009, até o dia 12 de julho de 2017, e realização
de Exame Médico, para contratação imediata, ou declaração de renúncia ao direito
da sua vaga, caso não haja interesse. MARCO ANTONIO AMIGO

EDITAL No - 32, DE 5 DE JULHO DE 2017
CONVOCAÇÃO PARA CARGO DE FISCAL PARA A INSPETORIA DE
CAMAÇARI - EDITAL No - 1/2009
O Presidente do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, no uso
de suas atribuições legais e considerando que a última publicação para convocação
em 22 de abril de 2013 dos candidatos aprovados no Concurso Público n.º 01/2009
em 27/07/2009 e, declarado judicialmente que o ato não preencheu os requisitos
para sua validade, havendo vagas, deficiência de lotação nos quadros do Crea-BA,
necessidade de prestar o serviço público de forma contínua e eficiente e, levando-se
em conta que a posse de novos concursados prescreve em 5(cinco) anos do ato
considerado inválido, considerando haver uma vaga para Fiscal na Inspetoria de
Camaçari e considerando que o candidato Francisco Márcio Dias dos Santos - 11º
Salvador, não tem interesse em assumir a vaga, por ordem de classificação dos
candidatos habilitados para o cargo de Fiscal de Salvador, resolve Convocar: Jorge
Luis Silveira dos Santos - 12º lugar Salvador, a comparecer na sede do Crea-BA ou
na Inspetoria de Camaçari-BA, para apresentar documentos, conforme item 11 do
edital do Concurso 01/2009, até o dia 10 do corrente mês, e realização de Exame
Médico, para contratação imediata, ou declaração de renúncia ao direito da sua
vaga, caso não haja interesse. MARCO ANTONIO AMIGO
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CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
E AGRONOMIA DA BAHIA
EDITAL No - 33, DE 6 DE JULHO DE 2017
CONVOCAÇÃO DE CANDIDATO - EDITAL No - 1/2009 PARA CARGO
DE FISCAL PARA A INSPETORIA DE TEIXEIRA DE FREITAS
O Presidente do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, no uso
de suas atribuições legais e considerando que a última publicação para convocação
em 22 de abril de 2013 dos candidatos aprovados no Concurso Público n.º 01/2009
em 27/07/2009 e, declarado judicialmente que o ato não preencheu os requisitos
para sua validade, havendo vagas, deficiência de lotação nos quadros do Crea-BA,
necessidade de prestar o serviço público de forma contínua e eficiente e, levando-se
em conta que a posse de novos concursados prescreve em 5(cinco) anos do ato
considerado inválido, considerando haver uma vaga para Fiscal na Inspetoria de
Teixeira de Freitas e considerando o não interesse do candidato JOSÉ CLÁUDIO
DA SILVA, de assumir a vaga da Inspetoria de Teixeira de Freitas, por ordem de
classificação dos candidatos habilitados para o cargo de Fiscal de Teixeira de
Freitas, resolve CONVOCAR: ALESSANDRO BRITO DOS SANTOS - 3º lugar
Teixeira de Freitas, a comparecer na sede do Crea-BA ou na Inspetoria de Teixeira
de Freitas-BA, na qual será lotado, para apresentar documentos, conforme item 11
do edital do Concurso 01/2009, até o dia 12 de julho de 2017, e realização de
Exame Médico, para contratação imediata, ou declaração de renúncia ao direito da
sua vaga, caso não haja interesse. MARCO ANTONIO AMIGO

EDITAL No - 34, DE 6 DE JULHO DE 2017
CONVOCAÇÃO DE CANDIDATO - EDITAL No - 1/2009 PARA CARGO
DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO PARA LUIS EDUARDO
MAGALHÃES
O Presidente do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, no uso
de suas atribuições legais e considerando que a última publicação para convocação
em 22 de abril de 2013 dos candidatos aprovados no Concurso Público n.º 01/2009
em 27/07/2009 e, declarado judicialmente que o ato não preencheu os requisitos
para sua validade, havendo vagas, deficiência de lotação nos quadros do Crea-BA,
necessidade de prestar o serviço público de forma contínua e eficiente e, levando-se
em conta que a posse de novos concursados prescreve em 5(cinco) anos do ato
considerado inválido, considerando haver uma vaga para o cargo de Assistente
Administrativo da Inspetoria de Luis Eduardo Magalhães, considerando o não
interesse do candidato MILTON RODRIGUES PEREIRA FILHO - 17º lugar
Barreiras de assumir a vaga, por ordem de classificação dos candidatos habilitados
para a Inspetoria de Barreiras, resolve CONVOCAR: FABIANA BARRETO DE
SOUZA DE OLIVEIRA - 18º lugar Barreiras, a comparecer na sede do Crea-BA
ou na Inspetoria de Luis Eduardo Magalhães-BA, na qual será lotada, para
apresentar documentos, conforme item 11 do edital do Concurso 01/2009, até o dia
12 do corrente mês, e realização de Exame Mé- dico, para contratação imediata, ou
declaração de renúncia ao direito da sua vaga, caso não haja interesse. MARCO
ANTONIO AMIGO
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CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
E AGRONOMIA DA BAHIA
EDITAL No - 35, DE 10 DE JULHO DE 2017
CONVOCAÇÃO DE CANDIDATO PARA CARGO DE ASSISTENTE
ADMINISTRATIVO PARA A INSPETORIA DE ALAGOINHAS –
EDITAL No - 1/2009
O Presidente do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, no uso
de suas atribuições legais e considerando que a última publicação para convocação
em 22 de abril de 2013 dos candidatos aprovados no Concurso Público n.º 01/2009
em 27/07/2009 e, declarado judicialmente que o ato não preencheu os requisitos
para sua validade, havendo vagas, deficiência de lotação nos quadros do Crea-BA,
necessidade de prestar o serviço público de forma contínua e eficiente e, levando-se
em conta que a posse de novos concursados prescreve em 5(cinco) anos do ato
considerado inválido, considerando que a candidata LUANA LARA JANAINA
GONÇALVES LOPES - 4º lugar Alagoinhas, não apresentou documentação no
prazo determinado, por ordem de classificação dos candidatos habilitados para a
Inspetoria de Alagoinhas, resolve CONVOCAR: MAILSON MARKIANE
RODRIGUES SILVA - 5º lugar Alagoinhas, a comparecer na sede do Crea-BA ou
na Inspetoria de Alagoinhas-BA, na qual será lotada, para apresentar documentos,
conforme item 11 do edital do Concurso 01/2009, até o dia 14 de julho de 2017, e
realização de Exame Médico, para contratação imediata, ou declaração de renúncia
ao direito da sua vaga, caso não haja interesse. MARCO ANTONIO AMIGO

EDITAL No - 36, DE 10 DE JULHO DE 2017
CONVOCAÇÃO DE CANDIDATO PARA CARGO DE ASSISTENTE
ADMINISTRATIVO PARA LUIS EDUARDO MAGALHÃES –
EDITAL No - 1/2009
O Presidente do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, no uso
de suas atribuições legais e considerando que a última publicação para convocação
em 22 de abril de 2013 dos candidatos aprovados no Concurso Público n.º 01/2009
em 27/07/2009 e, declarado judicialmente que o ato não preencheu os requisitos
para sua validade, havendo vagas, deficiência de lotação nos quadros do Crea-BA,
necessidade de prestar o serviço público de forma contínua e eficiente e, levando-se
em conta que a posse de novos concursados prescreve em 5(cinco) anos do ato
considerado inválido, considerando haver uma vaga para o cargo de Assistente
Administrativo da Inspetoria de Luis Eduardo Magalhães, considerando o não
interesse do candidato FABIANA BARRETO DE SOUZA DE OLIVEIRA - 18º
lugar Barreiras de assumir a vaga, por ordem de classificação dos candidatos
habilitados para a Inspetoria de Barreiras, resolve CONVOCAR: ALESSANDRO
RIBEIRO DE SOUZA - 19º lugar Barreiras, a comparecer na sede do Crea-BA ou
na Inspetoria de Luis Eduardo Magalhães-BA, na qual será lotada, para apresentar
documentos, conforme item 11 do edital do Concurso 01/2009, até o dia 14 do
corrente mês, e realização de Exame Mé- dico, para contratação imediata, ou
declaração de renúncia ao direito da sua vaga, caso não haja interesse. MARCO
ANTONIO AMIGO

PLANILHA RELATIVA A PUBLICAÇÕES CONVOCAÇÃO
DE CANDIDATOS – EDITAL Nº 1/2009

150

ISSN 1677-7069

Nº 134, sexta-feira, 14 de julho de 2017

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
E AGRONOMIA DA BAHIA

EDITAL No - 37, DE 10 DE JULHO DE 2017
CONVOCAÇÃO DE CANDIDATO PARA CARGO DE FISCAL PARA A
INSPETORIA DE CAMAÇARI - EDITAL No - 1/2009
O Presidente do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, no uso
de suas atribuições legais e considerando que a última publicação para convocação
em 22 de abril de 2013 dos candidatos aprovados no Concurso Público n.º 01/2009
em 27/07/2009 e, declarado judicialmente que o ato não preencheu os requisitos
para sua validade, havendo vagas, deficiência de lotação nos quadros do Crea-BA,
necessidade de prestar o serviço público de forma contínua e eficiente e, levando-se
em conta que a posse de novos concursados prescreve em 5(cinco) anos do ato
considerado inválido, considerando haver uma vaga para Fiscal na Inspetoria de
Camaçari e considerando que o candidato JORGE LUIS SILVEIRA DOS
SANTOS - 12º Salvador, não tem interesse em assumir a vaga, por ordem de
classificação dos candidatos habilitados para o cargo de Fiscal de Salvador, resolve
CONVOCAR: OLIOMÁRIO RIBAS ANDRADE - 13º lugar Salvador, a
comparecer na sede do Crea-BA ou na Inspetoria de Camaçari-BA, para apresentar
documentos, conforme item 11 do edital do Concurso 01/2009, até o dia 14 do
corrente mês, e realização de Exame Médico, para contratação imediata, ou
declaração de renúncia ao direito da sua vaga, caso não haja interesse. MARCO
ANTONIO AMIGO
EDITAL No - 38, DE 11 DE JULHO DE 2017
CONVOCAÇÃO DE CANDIDATO PARA CARGO DE FISCAL PARA AS
INSPETORIAS DE GUANAMBI, JACOBINA E RIBEIRA DO POMBAL
EDITAL No - 1/2009
O Presidente do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, no uso
de suas atribuições legais e considerando que a última publicação para convocação
em 22 de abril de 2013 dos candidatos aprovados no Concurso Público n.º 01/2009
em 27/07/2009 e, declarado judicialmente que o ato não preencheu os requisitos
para sua validade, havendo vagas, deficiência de lotação nos quadros do Crea-BA,
necessidade de prestar o serviço público de forma contínua e eficiente e, levando-se
em conta que a posse de novos concursados prescreve em 5(cinco) anos do ato
considerado inválido, considerando haver uma vaga para o cargo de Fiscal nas
Inspetorias dos Municípios de Guanambi, Jacobina e Ribeira do Pombal,
considerando a classificação geral dos candidatos habilitados para o cargo de
Fiscal, resolve CONVOCAR: ANDREIA ARAÚJO DE OLIVEIRA - 1º lugar(31p)
Vitória da Conquista, EDNEY SOUZA FIGUEIREDO - 1º lugar(28p) Seabra,
NEY CARLOS BARBOSA DE ARAÚJO - 1º lugar(26p) - Feira de Santana,
ADEILTON SANTOS MOURA - 1º lugar(23p) - Lauro de Freitas, JULIANO DOS
SANTOS VELAME - 3º lugar(22p) Cruz das Almas, RIVANILDO OLIVEIRA DE
ALMEIDA - 3º lugar(21p) Itaberaba, JOÃO BATISTA DA SILVA RIBEIRO - 3º
lugar(17p) Barreiras, THELMA CRISTINA RODRIGUES DA SILVA - 10º
lugar(24p) Juazeiro, WAGNER GOES DA SILVA - 14º lugar (15p) Salvador, a
comparecer na sede do Crea-BA ou nas respectivas Inspetorias, para apresentação
de documentos, conforme item 11 do edital do Concurso 01/2009, e realização de
Exame Médico, até o dia 17 de julho de 2017, após publicação deste edital, para
contratação no dia 1º de agosto do corrente ano. Na hipótese de mais de um dos
candidatos convocados, ter interesse pela mesma vaga, além do cumprimento dos
critérios contidos no item 8.1 do edital do concurso 01/2009, será considerada como
condição de desempate, a maior proximidade da cidade originariamente escolhida
pelo candidato das cidades de Guanambi, Jacobina e Ribeira do Pombal, que deverá
ser comprovada ter residência na Cidade escolhida para contratação, e lotação
mínima de 2 (dois) anos na mesma. MARCO ANTONIO AMIGO
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CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
E AGRONOMIA DA BAHIA
EDITAL No - 39, DE 13 DE JULHO DE 2017
CONVOCAÇÃO DE CANDIDATO PARA CARGO DE ASSISTENTE
ADMINISTRATIVO PARA LUIS EDUARDO MAGALHÃES –
EDITAL No - 1/2009
O Presidente do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, no uso
de suas atribuições legais e considerando que a última publicação para convocação
em 22 de abril de 2013 dos candidatos aprovados no Concurso Público n.º 01/2009
em 27/07/2009 e, declarado judicialmente que o ato não preencheu os requisitos
para sua validade, havendo vagas, deficiência de lotação nos quadros do Crea-BA,
necessidade de prestar o serviço público de forma contínua e eficiente e, levando-se
em conta que a posse de novos concursados prescreve em 5(cinco) anos do ato
considerado inválido, considerando haver uma vaga para o cargo de Assistente
Administrativo da Inspetoria de Luis Eduardo Magalhães, considerando a
desistência do candidato ALESSANDRO RIBEIRO DE SOUZA - 19º lugar
Barreiras de assumir a vaga, por ordem de classificação dos candidatos habilitados
para a Inspetoria de Barreiras, resolve CONVOCAR: IGOR ALEXANDRE DE
CARVALHO SANTOS - 20º lugar Barreiras, a comparecer na sede do Crea-BA ou
na Inspetoria de Luis Eduardo Magalhães-BA, na qual será lotada, para apresentar
documentos, conforme item 11 do edital do Concurso 01/2009, até o dia 20 do
corrente mês, e realização de Exame Mé- dico, para contratação em 1º de agosto de
2017, ou declaração de renúncia ao direito da sua vaga, caso não haja interesse.
MARCO ANTONIO AMIGO
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CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
E AGRONOMIA DA BAHIA
EDITAL Nº 40, DE 17 DE JULHO DE 2017
CONVOCAÇÃO PARA CARGO DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO
PARA LUIS EDUARDO MAGALHÃES
O Presidente do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, no uso
de suas atribuições legais e considerando que a última publicação para convocação
em 22 de abril de 2013 dos candidatos aprovados no Concurso Público n.º 01/2009
em 27/07/2009 e, declarado judicialmente que o ato não preencheu os requisitos
para sua validade, havendo vagas, deficiência de lotação nos quadros do Crea-BA,
necessidade de prestar o serviço público de forma contínua e eficiente e, levando-se
em conta que a posse de novos concursados prescreve em 5(cinco) anos do ato
considerado inválido, considerando haver uma vaga para o cargo de Assistente
Administrativo da Inspetoria de Luis Eduardo Magalhães, considerando o não
interesse do candidato IGOR ALEXANDRE DE CARVALHO SANTOS - 20º
lugar Barreiras de assumir a vaga, por ordem de classificação dos candidatos
habilitados para a Inspetoria de Barreiras, resolve: Convocar LUCIENE
BARBOSA BARRETO ALVES - 21º lugar Barreiras, a comparecer na Inspetoria
de Barreiras ou na Inspetoria de Luis Eduardo Magalhães-BA, na qual será lotada,
para apresentar documentos, conforme item 11 do edital do Concurso 01/2009, até
o dia 24 do corrente mês, e realização de Exame Médico, para contratação em 1º de
agosto de 2017, ou declaração de renúncia ao direito da sua vaga, caso não haja
interesse. MARCO ANTONIO AMIGO
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CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
E AGRONOMIA DA BAHIA
EDITAL Nº 41, DE 18 DE JULHO DE 2017
CONVOCAÇÃO PARA CARGO DE FISCAL PARA A INSPETORIA DE
RIBEIRA DO POMBAL
O Presidente do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, no uso
de suas atribuições legais e considerando que a última publicação para convocação
em 22 de abril de 2013 dos candidatos aprovados no Concurso Público n.º 01/2009
em 27/07/2009 e, declarado judicialmente que o ato não preencheu os requisitos
para sua validade, havendo vagas, deficiência de lotação nos quadros do Crea-BA,
necessidade de prestar o serviço público de forma contínua e eficiente e, levando-se
em conta que a posse de novos concursados prescreve em 5(cinco) anos do ato
considerado inválido, considerando haver uma vaga para o cargo de Fiscal na
Inspetoria do Município de Ribeira do Pombal, considerando a classificação geral
dos candidatos habilitados para o cargo de Fiscal, resolve CONVOCAR: JOÃO DE
OLIVEIRA DA MOTA COELHO - 2º lugar(26p) Seabra, PAULO SEBASTIÃO
OLIVEIRA DE LIMA - 11º lugar(24p) Juazeiro, GILVANDRO MAGALHÃES
LEITE - 5º lugar(20p) - Itaberaba, WILTON ALVES DE OLIVEIRA - 15º
lugar(14p) - Salvador, a comparecer na sede do Crea-BA ou na Inspetorias de
Ribeira do Pombal, para apresentação de documentos, conforme item 11 do edital
do Concurso 01/2009, até o dia 24 de julho de 2017, e realização de Exame
Médico, para contratação no dia 1º de agosto do corrente ano. Na hipótese de mais
de um dos candidatos convocados, ter interesse pela vaga, será considerado o
candidato que obteve o maior número de pontos na classificação, devendo o mesmo
comprovar residência na Cidade de Ribeira do Pombal. O candidato deverá
permanecer por no mínimo 2 (dois) anos na cidade de lotação. MARCO ANTONIO
AMIGO.

EDITAL Nº 42, DE 18 DE JULHO DE 2017
CONVOCAÇÃO PARA CARGO DE ANALISTA TÉCNICO
O Presidente do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, no uso
de suas atribuições legais e considerando que a última publicação para convocação
em 22 de abril de 2013 dos candidatos aprovados no Concurso Público n.º 01/2009
em 27/07/2009 e, declarado judicialmente que o ato não preencheu os requisitos
para sua validade, havendo vagas, deficiência de lotação nos quadros do Crea-BA,
necessidade de prestar o serviço público de forma contínua e eficiente e, levando-se
em conta que a posse de novos concursados prescreve em 5(cinco) anos do ato
considerado inválido, considerando haver uma vaga para o cargo de Analista
Técnico (Engenheiro Civil), por ordem de classificação dos candidatos habilitados
para Salvador, resolve CONVOCAR: LUIS PAULO SANTOS MATOS - 2º lugar,
a comparecer na sede do Crea-BA, para apresentar documentos, conforme item 11
do edital do Concurso 01/2009, até o dia 24 do corrente mês, e realização de Exame
Mé- dico, para contratação em 1.º de agosto do corrente ano, ou declaração de
renúncia ao direito da sua vaga, caso não haja interesse. MARCO ANTONIO
AMIGO.

