
 
 

 
 

 

 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO CES Nº 03/2015 

  

O CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE, no uso de suas atribuições legais e de acordo com o decidido em reunião da 

Coordenação Executiva do dia 26 de março de 2015.  

 

 

COMUNICA e torna público o Edital de convocação que tem por objetivo escolher um membro, titular ou suplente, 

para  integrar a Coordenação Executiva do Conselho Estadual de Saúde da Bahia, na qualidade de Vice-Presidente, para 

os segmentos de gestor/prestador das seguintes representações: 

 

I – Representantes do Governo. 

a) O Secretário de Saúde do Estado da Bahia; 

b) Um representante da Secretaria de Saneamento e Recursos Hídricos do Estado da Bahia; 

c) Um representante do Conselho Estadual dos Secretários Municipais de Saúde - COSEMS; 

d) Um representante do Ministério da Saúde; 

 

II – Prestadores de Serviços de Saúde. 

a) Dois representantes dos Prestadores de serviço em saúde; 

b) Um representante da Comunidade Científica; 

c) Um da BAHIAFARMA 

 

 

A Resolução CES nº 04/2011, no seu artigo 7º  prevê que as inscrições das entidades credenciadas, para participarem do 

processo de escolha na condição de candidatas, serão feitas na Secretaria Executiva do Conselho Estadual de Saúde da 

Bahia/ CES/Ba. Localizado na Av. Professor Magalhães Neto, Edifício TK Tower, salas nºs 514 a 516 Pituba– 

Salvador- Ba, 05 de maio de 2015 até  13 de maio  de 2015,  das 09:00 ás 17:00h e no dia 14 de maio de 2015 até às 

13:00h. 

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

no caput deste artigo. 

O resultado das referidas inscrições, que estiverem homologadas, dar-se-á no dia  14 de maio  de 2015, até às 13:00h 

 

A eleição dar-se-á com representantes legais ou constituídos das Entidades habilitadas, no dia 14 de maio de 2015, às 

13:00h, na sala de Reunião Luiz Cabral, na Assembleia Legislativa da Bahia – Centro Administrativo da Bahia 

 

 

Informações e esclarecimentos adicionais poderão ser obtidos pelo e-mail conselhoestadualbahia@gmail.com  Fax: (71) 

3272-5017 ou Fone: (71) 3272-6746.    

 

 

 

 

Ricardo Luiz Dias Mendonça 

Presidente do CES 
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