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Em observância a atual situação epidemiológica e as medidas preventivas em relação ao contágio pelo novo coronavírus
(COVID-19), no ato da posse, o acesso à Instituição será restrito ao empossado, não sendo permitida a participação de
familiares e/ou amigos. Todas as medidas preventivas adotadas pela Instituição, tais como distanciamento social mínimo
de 2 (dois) metros, adotar cumprimento social sem contato físico e não compartilhar objetos e materiais pessoais devem
ser praticadas durante a posse. Cada candidato deve levar sua própria caneta para assinar o ato da posse.
Caso o candidato tenha testado positivo para COVID-19 próximo a data da posse, apresente sintomas compatíveis com a
COVID-19 ou tenha tido contato com caso suspeito ou confirmado de COVID-19, deve informar imediatamente à Instituição
através do e-mail planejamentorh@mpba.mp.br.

IV – Curso de Adaptação Funcional para os Novos Servidores do Ministério Público da Bahia

Data: 18 a 21 de maio de 2021, em turno integral.

Local: via teletransmissão, em link a ser informado durante o evento da posse.

V - Apresentação no local de trabalho: 24 de maio de 2021.

Salvador, 06 de maio de 2021.

NORMA ANGÉLICA REIS CARDOSO CAVALCANTI
Procuradora-Geral de Justiça

SECRETARIA GERAL

ATO Nº 0262, DE 06 DE MAIO DE 2021

A PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais e nos termos do artigo
136, III, da Constituição Estadual e artigos 15, VI, e 97, da Lei Complementar n. 11, de 18 de janeiro de 1996,

CONSIDERANDO o resultado final do Concurso Público de Provas e Títulos para o cargo de Promotor de Justiça Substituto
do Ministério Público do Estado da Bahia, tornado público pelo Edital n. 341, de 13 de dezembro de 2019, publicado na
edição do DJE de 16 de dezembro de 2019, em conformidade com o pertinente Regulamento do certame, aprovado pela
Resolução n. 142, de 21 de setembro de 2017, do Conselho Superior do Ministério Público do Estado da Bahia, publicada
na edição do DJE de 22 de setembro de 2017, e posteriores alterações, bem como o Edital n. 493, de 5 de maio de 2021,
publicado na edição do DJE de 6 de maio de 2021,

CONSIDERANDO o deferimento do pedido de reposicionamento da candidata YASMIN SOUZA DA SILVA para o final da lista
de classificação dos aprovados no concurso público para o cargo de Promotor de Justiça Substituto (Procedimento SIGA nº
4092/2020), publicado na edição do DJE de 08 de abril de 2021;

CONSIDERANDO o deferimento do pedido de reposicionamento do candidato PAULO HENRIQUE ALEIXO para o final da
lista de classificação dos aprovados no concurso público para o cargo de Promotor de Justiça Substituto (Procedimento
SIGA nº 15162/2021), publicado na edição do DJE de 16 de abril de 2021;

CONSIDERANDO o deferimento do pedido de reposicionamento do candidato JULIAN FLEURY ROCHA para o final da lista
de classificação dos aprovados no concurso público para o cargo de Promotor de Justiça Substituto (Procedimento SIGA nº
15163/2021), publicado na edição do DJE de 16 de abril de 2021;

CONSIDERANDO o deferimento do pedido de reposicionamento da candidata ANA BÁRBARA BARBUDA GUIMARÃES DE
MENESES FERREIRA para o final da lista de classificação dos aprovados no concurso público para o cargo de Promotor de
Justiça Substituto (Procedimento SIGA nº 15436/2021), publicado na edição do DJE de 04 de maio de 2021;

RESOLVE

nomear os Bacharéis em Direito, a seguir relacionados, para o cargo de Promotor de Justiça Substituto do Ministério Público
do Estado da Bahia:
 

CLASSIFICAÇÃO NOME FORMA DE 
PARTICIPAÇÃO 

26.   JESSICA CAMILLE GOULART MENDES TOJAL AC 

27.   MARCELO DOS SANTOS CARNEIRO PORTO * AC 

28.   LEONARDO RODRIGUES SILVA AC 

29.   PAOLA MARIA GALLINA AC 



Cad. 1 / Página 354TJBA – DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO – Nº 2.856 - Disponibilização: sexta-feira, 7 de maio de 2021

* Reclassificado em razão dos pedidos de final de lista.

AC – Ampla Concorrência

Eu, Alexandre Soares Cruz, Secretário-Geral subscrevi.

Salvador, 06 de maio de 2021.

NORMA ANGÉLICA REIS CARDOSO CAVALCANTI
Procuradora-Geral de Justiça

EDITAL Nº 0500, DE 06 DE MAIO DE 2021

 A PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais e nos termos do artigo
136, III, da Constituição Estadual e artigos 15, VI, e 97 da Lei Complementar nº 11, de 18 de janeiro de 1996, em vista do
resultado final tornado público pelo Edital nº 341, de 13 de dezembro de 2019, publicado na edição do DJE de 16 de
dezembro de 2019, em conformidade com Regulamento do Concurso Público de Provas e Títulos para o cargo de Promotor
de Justiça Substituto do Ministério Público do Estado da Bahia, aprovado pela Resolução nº 142, de 21 de setembro de 2017,
do Conselho Superior do Ministério Público do Estado da Bahia, publicada na edição do DJE de 22 de setembro de 2017, e
posteriores alterações, bem como o Edital n. 493, de 5 de maio de 2021, publicado na edição do DJE de 6 de maio de 2021,

RESOLVE:

CONVOCAR os candidatos nomeados na forma do Ato nº 0262, de 06 de maio de 2021, para a apresentação de documentos,
avaliação médica e posse, de acordo com as seguintes instruções:

I - Apresentação de documentos
a. Período: de 11 a 21 de maio de 2021.
b.  O candidato convocado deverá encaminhar, até o dia 21 de maio de 2021,  os documentos indicados nos Anexo I e II deste
Edital, em formato digital, para o e-mail  secretariageral@mpba.mp.br, cujas cópias dos documentos no Anexo I, em formato
impresso, devidamente autenticadas ou acompanhadas do original, para a pertinente conferência, deverão ser entregues,
dentro de envelope identificado, no dia da posse, à Secretaria Geral, situada na 5ª Avenida, nº 750, 3º andar, sala 309, Centro
Administrativo da Bahia - CAB, nesta Capital, telefone (71) 3103-0425.

II - Avaliação médica

a. Período: de 24 a 28 de maio de 2021, conforme ofício de encaminhamento que será fornecido pela Secretaria Geral, com
as informações do local da perícia e horário, via e-mail, ao candidato convocado. Caso o candidato não receba o ofício até
o dia 24/05/2021, deverá encaminhar e-mail para secretariageral@mpba.mp.br, solicitando o envio.

b. O candidato que deixar de se apresentar, por qualquer motivo, para avaliação médica, será considerado desistente e não
será empossado;

III – Posse

a.      Data: 02 de junho de 2021, às 15:00 h.
b.      Local: Ministério Público do Estado da Bahia - 5ª Avenida do Centro Administrativo da Bahia - CAB, n° 750 - Salvador-BA.
c.       Considerando a atual situação epidemiológica, no ato da posse serão observadas as seguintes medidas voltadas a
prevenir o contágio pelo novo coronavírus (COVID-19):
-          o acesso à Instituição será restrito ao empossado, não sendo permitida a participação de familiares e/ou amigos;
-          distanciamento social mínimo de 2 (dois) metros entre os presentes;
-          cumprimento social sem contato físico;
-          não compartilhamento de objetos e materiais pessoais;
-          cada candidato deve levar sua própria caneta para assinar o termo de posse.

30.   MARCO AURÉLIO RUBICK DA SILVA AC 

31.   FELIPE DA MOTA PAZZOLA * AC 

32.   LIVIA AVANCE ROCHA AC 

33.   GUILHERME ABRANTE CARDOSO DE MORAES AC 

34.   CAROLINE MARONITA STANGE * AC 
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d.      Caso o candidato tenha testado positivo para COVID-19 próximo a data da posse, apresente sintomas compatíveis
com a COVID-19 ou tenha tido contato com caso suspeito ou confirmado de COVID-19, deverá informar imediatamente
à Instituição, através do e-mail secretariageral@mpba.mp.br.

Eu, Alexandre Soares Cruz, Secretário-Geral subscrevi.

Salvador, 06 de maio de 2021.

NORMA ANGÉLICA REIS CARDOSO CAVALCANTI
Procuradora-Geral de Justiça

ANEXO I

Os candidatos nomeados e convocados deverão apresentar os documentos indicados a seguir:

a) Certidão de casamento e de nascimento de filhos (se houver);
b) Carteira de Trabalho e Previdência Social - CTPS (se houver);
c) PIS/PASEP (se houver);
d) Comprovante de residência;
e) Comprovante de conta-corrente do Banco Bradesco;
f) Título de Eleitor
g) Certificado de Reservista ou de Dispensa de Incorporação (apenas para o sexo masculino);
h) Certidões válidas dos distribuidores das Justiças Estadual (cível e criminal), Federal (cível e criminal), Eleitoral
(quitação eleitoral e crimes eleitorais) e Militar, nos lugares em que o aprovado residiu nos últimos 2 (dois) anos;
i) 02 Fotos
j) Ficha cadastral;
k) Declaração de bens;
l) Declaração de Acumulação de Cargo Público;
m) Declaração de Parentesco;
n) Declaração de Opção do PLANSERV;
o) Termo de Responsabilidade para Uso de Correio Eletrônico.
p) Termo de ciência PREVBAHIA  e Lei inscrição automática

1)  Os documentos previstos nas alíneas “a” a “h” deverão ser enviados, em formato digital, via e-mail, até o dia 21 de
maio de 2021, para secretariageral@mpba.mp.br, e suas cópias, em formato físico, devidamente autenticadas ou
acompanhadas do original, para a pertinente conferência, apresentadas, em formato físico, no dia da posse, à
Secretaria Geral.

2)  Os formulários referentes aos documentos constantes das alíneas “j” a “p” serão enviados por e-mail.

ANEXO II

Os candidatos convocados para avaliação médica deverão submeter-se à Junta Médica Oficial do Estado da Bahia,
munidos dos exames laboratoriais e complementares listados abaixo:

a) Hemograma
b) Glicemia
c) Sumário de urina
d) Parasitológico de fezes;
e) Laudo de Acuidade Visual, com e sem correção (emitido por médico oftalmologista, assinado e com carimbo
contendo o CRM);
f) Raio X do tórax (PA), com laudo
g) Eletrocardiograma (para candidatos a partir de 40 anos)
h) PSA de próstata (para homens a partir de 40 anos)
i) Mamografia (para mulheres a partir de 40 anos).
J)Declaração de Histórico de Saúde

Durante a avaliação médica, poderão ser solicitados outros exames complementares, a depender da necessidade
de esclarecimento de diagnóstico, a critério da Junta Médica.
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PORTARIA Nº 0505,06 DE MAIO DE 2021

A PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA, no uso das suas atribuições previstas na Lei Complementar
nº 011, de 18 de janeiro de 1996, na forma do Ato Normativo nº 022, de 06 de abril de 2021, e tendo em vista o quanto se
comprova no expediente protocolizado sob o SIGA nº 15836/2021, PUBLICA, para conhecimento, especialmente dos senhores
Advogados, Defensores Públicos e Magistrados, a escala do Plantão Judiciário da Região de Plantão n. 09 - Promotorias de
Justiça Regionais de Itabuna e Ilhéus, na forma seguinte:

PERÍODO PROMOTOR(A) DE JUSTIÇA PLANTONISTA
18h do dia 01/07 às 08h do dia 05/07/2021 Alice Koerich Inácio
18h do dia 05/07 às 08h do dia 12/07/2021 Maria Amélia Sampaio Góes
18h do dia 12/07 às 08h do dia 19/07/2021 Cinthia Portela Lopes
18h do dia 19/07 às 08h do dia 26/07/2021 Márcia Costa Bandeira Gomes
18h do dia 26/07 às 08h do dia 02/08/2021 Dioneles Leone Santana Filho
18h do dia 02/08 às 08h do dia 09/08/2021 Sílvia Corrêa de Almeida
18h do dia 09/08 às 08h do dia 16/08/2021 Darluse Ribeiro Souza Magalhães
18h do dia 16/08 às 08h do dia 23/08/2021 Maurício Pessoa Gondim de Matos
18h do dia 23/08 às 08h do dia 30/08/2021 Giovana Souza Barbosa
18h do dia 30/08 às 08h do dia 06/09/2021 Pedro Nogueira Coelho
08h do dia 06/09 às 08h do dia 13/09/2021 Allan Santos Góis
18h do dia 13/09 às 08h do dia 20/09/2021 Paulo Eduardo Sampaio Figueiredo
18h do dia 20/09 às 08h do dia 27/09/2021 Renata Caldas Sousa Lazzarini
18h do dia 27/09 às 08h do dia 04/10/2021 Aline Valéria Archangelo Salvador
18h do dia 04/10 às 08h do dia 11/10/2021 Thomás Luz Raimundo Brito
08h do dia 11/10 às 08h do dia 18/10/2021 Bianca Geisa Santos Silva
18h do dia 18/10 às 08h do dia 25/10/2021 Inocêncio de Carvalho Santana
18h do dia 25/10 às 08h do dia 01/11/2021 Patrick Pires da Costa
08h do dia 01/11 às 08h do dia 08/11/2021 Fabrício Guida de Menezes
18h do dia 08/11 às 08h do dia 15/11/2021 José Botelho Almeida Neto
08h do dia 15/11 às 08h do dia 22/11/2021 Cleide Ramos Reis
18h do dia 22/11 às 08h do dia 29/11/2021 Rafael Lima Pithon
18h do dia 29/11 às 08h do dia 06/12/2021 Thais Monte Santo Passos Polo
18h do dia 06/12 às 08h do dia 13/12/2021 Rita de Cássia Pires Bezerra Cavalcanti
18h do dia 13/12 às 08h do dia 20/12/2021 Susila Ribeiro Machado

Eu, Ricardo de Assis Andrade, Secretário-Geral Adjunto, subscrevi.

Salvador, 06 de maio de 2021.

NORMA ANGÉLICA REIS CARDOSO CAVALCANTI
Procuradora-Geral de Justiça

PORTARIA Nº 0506, 06 DE MAIO DE 2021

A PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA, no uso das suas atribuições previstas na Lei Complementar
nº 011, de 18 de janeiro de 1996, na forma do Ato Normativo nº 019, de 11 de outubro de 2019, e tendo em vista o quanto se
comprova no expediente protocolizado sob o SIGA nº 15844/2021, PUBLICA, para conhecimento, especialmente dos senhores
Advogados, Defensores Públicos e Magistrados, a escala do Plantão Judiciário da Promotoria de Justiça Regional de Vitória
da Conquista, na forma seguinte:

PERÍODO PROMOTOR(A) DE JUSTIÇA PLANTONISTA
08h do dia 03/06 às 08h do dia 10/06/2021 Soraya Meira Chaves
18h do dia 10/06 às 08h do dia 17/06/2021 Marcos Almeida Coelho
18h do dia 17/06 às 08h do dia 24/06/2021 Ramires Tyrone Carvalho
08h do dia 24/06 às 08h do dia 01/07/2021 Beneval Santos Mutim

Eu, Ricardo de Assis Andrade, Secretário-Geral Adjunto, subscrevi.

Salvador, 06 de maio de 2021.

NORMA ANGÉLICA REIS CARDOSO CAVALCANTI
Procuradora-Geral de Justiça


