
 

SECRETARIA DO TRABALHO, EMPREGO, RENDA E ESPORTE 
Edital de Chamamento Público n. 006/2022

 
 

  
O SECRETÁRIO DO TRABALHO, EMPREGO, RENDA E ESPORTE
atribuições, e considerando o disposto no item 4.7 da Parte II ("Etapas do Chamamento 
Público") referente ao Edital de Chamamento Público n. 006/2022
Organizações da Sociedade Civil 
cujo objeto é a execução das ações de qualificação social e profissional voltada ao 
público de pessoas com deficiência e seus familiares, vinculadas ao program
Bahia, resolve HOMOLOGAR
sociedade civil como vencedora, após exame da Comissão de Seleção acerca do 
cumprimento dos requisitos para celebração de parceria, bem como de verificação da 
ausência de impedimentos para tanto:
  
  

Classificação OSC 

1º Associação Educacional Sons no Silêncio 

  
 Salvador, em 17 de agosto de 2022.
 
 

DAVIDSON DE MAGALHÃES SANTOS

 
 
 

ESTADO DA BAHIA 
SECRETARIA DO TRABALHO, EMPREGO, RENDA E ESPORTE 

Edital de Chamamento Público n. 006/2022  

 
 

C O M U N I C A D O  

O SECRETÁRIO DO TRABALHO, EMPREGO, RENDA E ESPORTE
atribuições, e considerando o disposto no item 4.7 da Parte II ("Etapas do Chamamento 

Edital de Chamamento Público n. 006/2022
Organizações da Sociedade Civil - OSC interessadas em celebrar termo de colaboração 
cujo objeto é a execução das ações de qualificação social e profissional voltada ao 
público de pessoas com deficiência e seus familiares, vinculadas ao program

HOMOLOGAR o resultado final, declarando a seguinte
sociedade civil como vencedora, após exame da Comissão de Seleção acerca do 
cumprimento dos requisitos para celebração de parceria, bem como de verificação da 

ncia de impedimentos para tanto: 

Associação Educacional Sons no Silêncio – AESOS 

Salvador, em 17 de agosto de 2022. 

DAVIDSON DE MAGALHÃES SANTOS 
Secretário 

 

SECRETARIA DO TRABALHO, EMPREGO, RENDA E ESPORTE – SETRE 

O SECRETÁRIO DO TRABALHO, EMPREGO, RENDA E ESPORTE, no uso de suas 
atribuições, e considerando o disposto no item 4.7 da Parte II ("Etapas do Chamamento 

Edital de Chamamento Público n. 006/2022 - Seleção de 
OSC interessadas em celebrar termo de colaboração 

cujo objeto é a execução das ações de qualificação social e profissional voltada ao 
público de pessoas com deficiência e seus familiares, vinculadas ao programa Qualifica 

seguinte organização da 
sociedade civil como vencedora, após exame da Comissão de Seleção acerca do 
cumprimento dos requisitos para celebração de parceria, bem como de verificação da 

Pontuação 

96 


