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SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER. 

PORTARIA n° 43/SMECEL, de 26 de abril de 2022. 

Segunda Chamada Pública para inscrição dos 
interessados em compor o Serviço do 
Patrimonio Histórico, Artistico e Natural -

SPHAN.

A SECRET MUNICIPAL DE EDUCAÇ CULTURA, ESPORTE E LAZER DO MUNIcÍPIO 
DE BARREIRAS, ESTADO DA BAHIA, no uso das suas atribuiçóes legais, em especial no disposto

no Decreto 003/2019, na Edição 2684 do Diário Oficial do Municipio de Barreiras, publicado em 04 
de janeiro de 2019.

Considerando a publicação da Portaria de n° 38/SMECEL, de 11 de março de 2022, da Primeira
Chamada Pública para inscrição dos interessados em compor o Serviço do Patrimônio Histórico, 
Artistico e Natural-SPHAN, onde nesta não houve interessados inscritos. 

RESOLVE,

Art. 1°. Abrir prazo de inscrição da ll Chamada Pública para formação de membros do Serviço do 
Patrimônio Histórico, Artistico e Natural - SPHAN, conforme a Lei n° 578 de 29 de abril de 2003 e 

no Decreto 003/2019, se inscrevam. 

Parágrafo Único: Estão habilitados a participar toda a Sociedade Civil, sendo estes historiadores, 
artistas plásticos, moradores e comerciantes da Zona do Centro Histórico, conforme Lei n°. 

891/2010. 

Art. 2°. Os interessados em participar deverão encaminhar, a partir da data da publicação desta até 
o dia 06 de maio de 2022, para o e-mail dmc_smecel@barreiras.ba.gov.br, em formato PDF, os 
seguintes documentos:

a.) 
b.) 
C.) 
d.) 
referido órgão. 

documento comprobatório do exercicio da profissão, se couber; 
documento de ldentificação oficial com foto; 
comprovante de endereço com no minimo de três meses, e, 
carta de demonstração de interesse, expressando os motivos para compor o 

Parágrafo Único: Havendo maior número de interessados do que o de vagas disponiveis será 
escolhido o inscrito de maior idade. 

Art. 3°. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando disposições em 
contrário. 

GABRIELA GALONK SANTANA NOGUEIRA 
Secretária de Educação, Cultura, Esporte e Lazer. 
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