
EDITAL DE CONVOCAÇÃO CES Nº 01/2011

O CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE, no uso de suas atribuições legais e de acordo com o decidido em
reunião plenária do dia 10 de fevereiro de 2011, e tendo em vista a sua conformidade com a Resolução
CES Nº 04 /2011, COMUNICA e torna público o Edital de convocação que tem por objetivo escolher os
membros, titular e suplente, que integrarão o Conselho Estadual de Saúde da Bahia, para os segmentos de
usuários e trabalhadores. 

TRABALHADORES / USUÁRIOS

DATA: 25/05/2011 -QUARTA-FEIRA

HORÁRIO: 13:00h

LOCAL: SALÃO XANGÔ

ENDEREÇO:  CENTRO DE CONVENÇÕES DA BAHIA

As  inscrições  das  entidades  credenciadas,  para  participarem  do  processo de  escolha  na  condição  de
candidatas, serão feitas na Secretaria Executiva do CES/BA, sito á 4ª Avenida – Centro Administrativo da
Bahia (CAB), até o dia 16/05/2011 – segunda-feira, das 09:00h ás 18:00h.

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

Os requerimentos devem ser acompanhados com os seguintes documentos:
a) Cópia do Estatuto da Entidade ou Organização Social registrado em Cartório;
b) Cópia da Ata de última Eleição da Diretoria atual, registrada em Cartório;
c) Declaração do representante legal confirmando a autenticidade do teor e forma dos documentos;
d) Certidão do cartório de títulos e documentos atestando a data do registro da entidade;
e) Cópia do CNPJ da Entidade ou Organização Social.

A  Resolução  CES  Nº. 04/2011, o  Edital  de  Convocação  CES  Nº  01/2011,  as  Instruções  para  o
Procedimento  contendo  a forma de participação e a Programação   estarão disponíveis,  na  íntegra,  no
endereço http://www.saude.ba.gov.br/ces.

Informações  e  esclarecimentos  adicionais  poderão  ser  obtidos  pelo  e-mail  sesab.ces@saude.ba.gov.br,
Fax: (71) 3115-4318 ou Fone: (71) 3115-4338/4181.

Jorge José Santos Pereira Solla
Presidente do CES


