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Discutidas melhorias para Justiça em Feira de Santana
Pela primeira vez na história da Bahia, setores do Judiciário baiano 
estão se reunindo para estruturar o Projeto de Lei de Organização 
Judiciária de nº 15.979/2007, com o intuito de aprovar uma proposta 
que esteja sintonizada com a realidade do Estado. O deputado 
estadual Zé Neto se reuniu na manhã da última segunda-feira, 15 de 
outubro, no Fórum Filinto Bastos, em Feira de Santana, para discutir o 
assunto com juízes, defensores públicos, promotores e políticos. 

Intermediada pelo coordenador da Associação dos Magistrados da 
Bahia (Amab), juiz Walter Ribeiro Júnior, a reunião discutiu pontos 
importantes como a ampliação e divisão de varas de forma coerente 
para Feira de Santana. De acordo com o presidente da Comissão de 
Constituição e Justiça da Assembléia Legislativa, deputado Zé Neto, o 
esforço agora é para levar emendas e garantir modificações na 

proposta, principalmente no sentido de ampliar de 16 para 32 varas e formatá-las para redistribuir suas 
especialidades e competências.

Das três varas de Família existentes no Fórum feirense, o projeto prevê a ampliação para quatro. Porém, a partir 
deste encontro, verificou-se a necessidade de criação de seis varas de Família. Feira de Santana pode passar a 
contar com três Varas de Fazenda Pública. Uma questão levantada foi a possibilidade de criar emendas para 
estabelecer critérios ao determinar as  entrâncias, que anteriormente eram enquadradas em quatro categorias: 
primeira, segunda, terceira e especial e, de acordo com o projeto, contará com apenas três: inicial, intermediária e 
final. Para o deputado estadual Zé Neto, esta será uma grande conquista para a Bahia, pois a norma de organização 
judiciária em vigor no estado foi instituída em 1979 e mesmo com a constituição de 1988, esta não foi alterada, 
ocasionando no judiciário baiano a convivência com uma Lei de Organização Judiciária que não reflete as suas 
necessidades.

Termina nesta quinta inscrição para seleção pública da Sesab

 Zé Neto busca intermediar solução para a Justiça

www.consultec.com.br

Terminam nesta quinta-feira as inscrições para seleção 
pública de contratação temporária, através do Regime Especial 
de Direito Administrativo (Reda), da Secretaria Estadual de 
Saúde. Em todo o estado são oferecidas 1,5 mil vagas para 
profissionais da área.

O edital da seleção está disponível na internet no site 
, onde devem ser feitas as inscrições. A 

taxa custa R$ 20 para os cargos de nível médio e R$ 50 para os 
cargos de nível superior.

O processo será regionalizado e disponibilizará 1.520 
vagas, sendo 1.051 para o interior do estado, contemplando as 2ª, 
4ª, 6ª, 7ª, 13ª, 15ª, 17ª, 20ª e 30ª Diretorias Regionais de Saúde 
(Dires), 515 para Salvador (área da 1ª Dires) e 341 para Feira de 
Santana (área da 2ª Dires). 

Para o interior as vagas são destinadas aos seguintes 
cargos: assistência farmacêutica, fisioterapia, terapia 
ocupacional, assistência social, nutrição, enfermagem, 
fonoaudiologia, radiologia e patologia clínica, e auxiliar de 
enfermagem. No processo, as vagas estão determinadas para as 
unidades hospitalares, localizadas em municípios das Dires 
especificadas.

Em Feira de Santana serão disponibilizadas 341 vagas, distribuídas em várias atividades. 

Cargos

 

Vagas

 

Salário

 

Assistente de Farmacêutico

 

01

 

R$ 505,68 + Grat. Var.

 

Bioquímico

 

02

 

R$ 505,68 + Grat. Var.

 

Fisioterapeuta

 

08

 

R$ 505,68 + Grat. Var.

 

Terapeuta Ocupacional

 

01

 

R$ 505,68 + Grat. Var.

 

Assistente Social

 

08

 

R$ 505,68 + Grat. Var.

 

Nutricionista

 

07

 

R$ 505,68 + Grat. Var.

 

Odontologo com residência em 
cirurgia buço-maxilo-facial

 

01

 

R$ 505,68 + Grat. Var.

 

Enfermeiro

 

66

 

R$ 505,68 + Grat. Var.

 

Técnico em radiologia

 

05

 

R$ 398,88 + Grat. Var.

 

Técnico em patologia

 

10

 

R$ 398,88 + Grat. Var.

 

Auxiliar de enfermagem

 

230

 

R$ 398,88 + Grat. Var.

 

Fonoaudiólogo 

 

01

 

R$ R$ 505,68 + Grat. Var.

 

Administrador Hospitalar –

 

Técnico de nível superior

 

01

 

R$ R$ 608,85 + Grat. Var.

 

 



1ª Avenida, nº 130, C.A.B. - Prédio Nelson David Ribeiro, Gab.: 207
Tel.: (71) 3115-7000/7001/7133 Fax: (71) 3371-9612
CEP: 41745-001     Salvador-BA

Rua Domingos Barbosa Araujo, 347 - Kalilândia
Tel.: (75) 3223-2728
CEP: 44025-050     Feira de Santana-BA
E-mail: zeneto@alba.ba.gov.br // Site: www.zeneto.com.br
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Restauração do Anel Rodoviário de Feira 
será debatida no CUCA

Foto: Gleidson Santos

 A avenida tem 22 quilômetros de extensão,  A avenida tem 22 quilômetros de extensão, 

por onde passam diariamente milhares de veículos

Uefs convoca aprovados 
em concurso de 2004

A Universidade Estadual de Feira de 
Santana convocou 94 habilitados no 
concurso público realizado em 2004 para 
servidores de níveis médio e de apoio. A 
relação com os nomes dos habilitados foi 
publicada no Diário Oficial do Estado, de 
sexta-feira, 12 de outubro de 2007.

Para apresentação dos documentos, 
os habilitados foram divididos em dois 
grupos.  Os 50 pr imeiros técnicos 
un ivers i tár ios  c lass i f icados devem 
comparecer na Uefs no período de 16 a 26 de 
outubro. Os demais, inclusive os auxiliares 
administrativos, são convocados para o 
período de 29 de outubro a 9 de novembro. 
Os documentos devem ser entregues na 
Sub-gerência de Pessoal, localizada no 
prédio da Administração Central, andar 
térreo, campus universitário.

A contratação dos habilitados coroa 
com êxito uma luta do deputado estadual Zé 
Neto (PT), que desde 2006 solicitava à Uefs a 
contratação dos aprovados no concurso 
realizado em 2004. Zé Neto chegou a 
impetrar um mandado de segurança em 
agosto de 2006 para que os candidatos 
aprovados no concurso fossem nomeados. 

Fruto também de gestão da 
administração central da Uefs junto ao 
Governo do Estado, a convocação vai 
atender a demandas de diversos setores da 
Instituição que tiveram reduzido o número de 
servidores, em função de aposentadorias e 
exonerações. O reitor José Carlos Barreto de 
Santana cita, ainda, o crescimento da 
Universidade no que diz respeito a novos 
cursos, de graduação e pós-graduação, e a 
atividades relacionadas à pesquisa e à 
extensão. José Carlos afirmou que a 
nomeação não irá acarretar em exoneração 
dos atuais servidores.

Programação:

8h:30min  Credenciamento;

9 horas - Abertura com o deputado estadual Zé Neto;

9h20min - Palestra com o superintendente do Departamento 
Nacional de Infra-Estrutura e Transporte (DNIT), Saulo Filinto 

Pontes de Souza, com o tema: “Projeto Atual de Duplicação do 
Anel Rodoviário de Feira de Santana”;

9h40min - Palestra com o presidente do Sindicato das 
Empresas de Transportes de Cargas do Estado da Bahia, 

Antônio Cirqueira, com o tema: “Anel de Contorno e o 
Transporte de Cargas”;

10 horas:  Intervalo;

10h20min - Superintendente da Polícia Rodoviária Federal, 
Antonio Jorge, que palestrará sobre: “Fluxo de Veículos de 

Cargas e Segmentos Críticos”;

10h40min  Debate;

12 horas  Encerramento.

O Anel Rodoviário de 
Feira de Santana é um dos mais 
importantes do país e do 
Nor te /Nordes te .  São  22  
quilômetros de extensão por 
onde passam diariamente 
milhares de veículos, vindos de 
d i v e r s a s  r e g i õ e s .  
R e c o n h e c e n d o  e s s a  
importância, o Governo Federal 
sinalizou positivamente para a 
abertura de licitação para 
duplicação da conhecida 
Avenida de Contorno, uma 

antiga reivindicação da comunidade de Feira de Santana.
Atento aos assuntos relacionados à cidade, o deputado estadual 

Zé Neto (PT), presidente da Comissão de Constituição e Justiça da 
Assembléia Legislativa da Bahia, promove no próximo dia 22 de 
outubro, o Seminário: “Duplicação de Anel de Contorno  Atual Situação 
do Projeto e Perspectivas para o Desenvolvimento Sócio-econômico de 
Feira de Santana e Região”. O evento será realizado no Centro de 
Universitário de Cultura  e Arte (CUCA), das 8h30min às 12 horas.

A Abertura do evento será realizada por Zé Neto e em seguida, o 
Superintendente do Departamento Nacional de Infra-Estrutura e 
Transporte (DNIT), Saulo Filinto Pontes de Souza fará palestra sobre o 
“Projeto Atual de Duplicação do Anel Rodoviário de Feira de Santana”, 
seguido do presidente do Sindicato das Empresas de Transportes de 
Cargas do Estado da Bahia, Antônio Cirqueira e do Superintendente da 
Polícia Rodoviária Federal, Antonio Jorge.


