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MINISTÉRIO PÚBLICO
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
SECRETARIA GERAL
ATO Nº 414/2018
A PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA, no uso das atribuições que lhe confere o art.136 da Constituição Estadual, combinado com o art.15, incisos VI e VII, da Lei Complementar nº 11/1996, com a Lei nº 8.966/2003, e suas
alterações, e com os Editais nºs 196, 197/2015, 084 e 174/2016 e 041/2017, resolve nomear, para o cargo de ANALISTA
TÉCNICO, observada a especialidade e habilitação específica, os candidatos aprovados no IV Concurso Público para
Provimento do Quadro de Pessoal Permanente do Ministério Público do Estado da Bahia, de acordo com a ordem de
classificação a seguir:

* Preservadas as posições na classificação final do concurso dos candidatos cujas vagas estão reservadas por força de
determinação judicial.
GABINETE DA PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA, 13 de setembro de 2018.
EDIENE SANTOS LOUSADO
Procuradora-Geral de Justiça
ATO Nº 415/2018
Altera o Ato nº 373/2018 que institui, no âmbito do Ministério Público do Estado da Bahia, o Programa de Localização e
Identificação de Desaparecidos - PLID.
A PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA, no uso das atribuições que lhe confere o art. 136 da
Constituição Estadual, combinado com os arts. 2º e 15 da Lei Complementar nº 11, de 18 de janeiro de 1996.
RESOLVE
Art. 1º - O art. 2º do Ato 373/2018, de 15 de agosto de 2018, passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 2º - Incumbe ao PLID/MPBA concentrar todos os registros e notícias de desaparecimento de pessoas ocorridos no
Estado da Bahia, atuando conjuntamente com os órgãos de execução e respectivos Centros de Apoio Operacional, nos
procedimentos que envolvam ou indiquem a ocorrência do desaparecimento ou não identificação de pessoas, notadamente
dos órgãos com atribuição:
I - para investigação criminal, nas hipóteses de procedimentos que tratem de registro de desaparecimento, morte de vítima
não identificada ou situação correlata;
II - na área da infância e adolescência, quando, diante da notícia do desaparecimento ou da localização de cri ança ou
adolescente, neste caso se as circunstancias indicarem tratar-se de menor desaparecido;
III - na área do idoso e da pessoa com deficiência, quando, di ante da notícia do desaparecimento dessas pessoas ou
quando da sua localização em circunstancias indicativas de desaparecimento;
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IV - na área da saúde, quando, diante de notícia de pessoas internadas em unidades de saúde, sem a possibilidade de auto
identificação ou de sua família;
Parágrafo único - Ao CAOCIFE caberá prestar suporte para busca e/ou localização da documentação necessária à i dentificação de pessoas, ou de pessoas desaparecidas."
Art. 2º - Este Ato entrará em vigor na data de sua publicação.
GABINETE DA PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA, 13 de setembro de 2018.
EDIENE SANTOS LOUSADO
Procuradora-Geral de Justiça
ATO Nº 416/2018
A PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA, no uso das atribuições que lhe confere o art. 15, incisos VI
e VII da Lei Complementar nº 11/1996, em conformidade com os artigos 18 e 19 da Lei nº 8.966/2003 e alterações, no artigo
50 da Lei nº 6.677/1994, Ato Normativo nº 020/2014 e suas alterações,
RESOLVE
I. Conceder remoção para os servidores ocupantes do cargo de Assistente Técnico-Administrativo, em consonância com
os Edi tais nos 28 0 e 284 /20 18 e, ai nd a, de acord o com o consta nte dos Exp edi en tes: SIMP n°s 0 03 .0.27 790 /
2018,003.0.227669/2018, 003.0.27976/2018 e 003.0.27978/2018.conforme segue:
Servidor
CHRISTIANE PADILHA EREIAS
ACACIA GONCALVES DE ARAUJO

Lotação Origem
DIAS DAVILA
GANDU

Lotação Destino
ITACARÉ
MURITIBA

II.
Conceder remoção para os servidores ocupantes do cargo de Assistente Técnico-Administrativo, em vista do que se
comprova nos Requerimentos Administrativos constantes dos expedientes nos003.0.25862/2018 e 003.0.27557/2018:
Servidor
EMERSON FERREIRA DOS SANTOS
MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA ROCHA

Lotação Origem
VALENÇA
TEIXEIRA DE FREITAS

Lotação Destino
CAMAMU
LUÍS EDUARDO MAGALHÃES

A data da remoção decorrente do presente Ato será divulgada, em Diário Oficial, tão logo esgotados os Editais de remoção
das vagas remanescentes, para que não haja interrupção do serviço público.
GABINETE DA PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA, 13 de setembro de 2018.
EDIENE SANTOS LOUSADO
Procuradora-Geral de Justiça
EDITAL Nº 292/2018
A PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições, considerando os itens 3 e 17 do
EDITAL Nº 198/2013 - RETIFICADO, publicado no Diário de Justiça Eletrônico de 13 de janeiro de 2014, o Resultado Final por
ordem de classificação obtida e a homologação do Resultado Final do IV Concurso Público para Provimento dos Cargos de
ANALISTA TÉCNICO, observadas as especialidades e habilitações específicas, constante dos Editais nºs 196 e 197/2015,
084, 133 e 174/2016, e Edital nº 041/2017, respectivamente,
RESOLVE
Convocar os candidatos nomeados na forma do Ato no 414/2018, para a apresentação de documentos, avaliação médica e
posse, de acordo com as seguintes instruções:
I - Apresentação de documentos
1. Data: 24 de setembro de 2018.
2. O candidato convocado deverá se dirigir à Diretoria de Gestão de Pessoas, situada na 5ª Avenida, nº 750, 1º andar, sala
113, Centro Administrativo da Bahia - CAB, nesta Capital, telefone (71) 3103-0182, munidos dos documentos indicados no
item 17.3 do EDITAL Nº198/2013 - RETIFICADO, na forma estabelecida nos itens 17.3.1 a 17.3.3.

