
 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO CES Nº 01/2016 

  

O CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE, no uso de suas atribuições legais COMUNICA e torna-se público o 

Edital de convocação que tem por objetivo HABILITAR as Entidades e Movimentos Sociais Estaduais, que 

participarão da Eleição do Conselho Estadual de Saúde da Bahia (CES/BA), biênio (2016-2018), para os 

segmentos de prestadores de serviço em saúde, trabalhadores em saúde e usuários do SUS, conforme 

Capitulo IV e V Regulamento Eleitoral, publicado na Resolução CES Nº 02/2016.   

As inscrições das Entidades e Movimentos Sociais Estaduais credenciadas, para participarem do processo de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

habilitação na condição de candidatas, serão feitas na Secretaria Executiva do CES/BA, sito á 4ª Avenida, 

Plataforma 06, Lado B, nº 400, Subsolo – Centro Administrativo da Bahia (CAB), conforme edital de 

convocação, a partir da data da sua publicação até 30 (trinta) dias, das 09:00 às 17:00h, de segunda a sexta-feira. 

Serão também aceitas inscrições via correio mediante Aviso de Recebimento – AR ou Sedex, observada a data 

prevista no caput deste artigo. 

As inscrições deverão ser feitas por meio de requerimento dirigido à Comissão Eleitoral, expressando a vontade 

de participar do processo, especificando a entidade e o segmento a que pertence. 

O cronograma com as datas e local da realização das Plenárias dos respectivos segmentos para a eleição das 

Entidades e Movimentos Sociais Estaduais habilitadas serão divulgadas também por Edital, específico para esse 

fim conforme CAPITULO VI do Regulamento Eleitoral, Resolução CES Nº 02/2016. As Instruções para o 

Processo Eleitoral contendo as informações para o processo de Habilitação, a convocação e a Programação das 

Plenárias para a Eleição estarão disponíveis, na íntegra, no endereço: http://www.saude.ba.gov.br/portalces/ 

Informações e esclarecimentos adicionais poderão ser obtidos pelo e-mail conselhoestadualbahia@gmail.com, 

TELEFAX: (71) 3115-9694 ou Fone: (71) 3115-9682. 
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