
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO- ESTADO DA
BAHIA

CNPJ N® 13.655.436/0001-60

EDITAL DE CONVOCAÇÃO N® 001/2018

0 Município de São Desidério/BA, pessoa jurídica de direito público, com sede nesta cidade,

na Praça Emerson Barbosa, n® 01, Centro, neste ato representado pelo Excelentíssimo Senhor

Prefeito Municipal, José Carlos de Carvalho, no uso de suas atribuições, com fulcro na Lei Municipal

n® 028 de 29 de dezembro de 2009 e no Decreto n' 08/2010, RESOLVE TORNAR PÚBLICA A

CONVOCAÇÃO dos interessados a pleitear a concessão de bolsa de estudo observando o que

segue:

1- O período de inscrição para pleitear a concessão de bolsa de estudo de que trata a Lei n®

028/2009 será nos dias 24 (vinte e quatro) a 26 (vinte e seis) de janeiro de 2018, das 08h00min às

12h00min e das 14h00min às 17h00min, no Centro Cultural Celso Barbosa, localizado na Praça

Juarez de Souza, n® 01, Centro, mediante requerimento escrito cujo modelo encontra-se no site

www.saodesiderio.ba.aov.br:

II - A análise do pedido e a concessão de bolsas de estudo será apreciada pela comissão

avaliadora constituída pela Secretária de Educação, pelo Secretário de Administração e

Planejamento, um representante da Procuradoria Jurídica do Município, um representante da Câmara
de Vereadores e um representante da Sociedade Civil do Município de São Desidério, que terá o

prazo máximo de 20 (vinte) dias, após o encerramento das inscrições para divulgar a lista dos
contemplados com as bolsas de estudo;

III - Poderão inscrever-se os interessados que atendam a Lei Municipal n® 028/2009:

A. Servidores públicos efetivos, concursados, comissionados ou contratados,

regularmente matriculado em instituições de Ensino Superior, Universidades Privadas

ou Escolas Técnicas ou Profissionalizantes;

B. Munícipes que sejam economicamente carentes nos termos do artigo 1®, § 2® da Lei
028/2009, regularmente matriculado em instituições de Ensino Superior.

Universidades Privadas ou Escolas Técnicas ou Profissionalizantes.

IV - Para inscrição, os interessados deverão apresentar os documentos a seguir elencados:
A. Servidores:

a) Cópia do contra-cheque;

b) Comprovantede matrícula;

c) Declaração de lotação em unidade escolar com exercício na sala de aula
área/indicando a área/disciplina em caso de professor(a);

Praça Emerson Barbosa, n® 01, Centro. CEP: 47.820-000.
Telefone: 77 3623-2145










