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O Prefeito Municipal de Cruz das Almas, no uso de suas atribuições legais e regimentais, faz saber 
aos interessados:  
 
Páginas 04 a 09, ONDE SE LÊ: 
 

[...] 

Cargo: Professor de Educação Física - 20h semanais 
Salário: 
R$ 1.534,63 

Taxa de inscrição: 
R$ 80,00 

Síntese das atribuições: 
Promover a prática da ginástica, jogos e atividades físicas em geral ensinando os princípios e regras técnicas de 
atividades esportivas.Definir a atividade física mais indicada para cada pessoa, orientando-a quanto à postura, 
intensidade e frequência de cada exercício. Efetuar testes de avaliação física, estudar as necessidades e a 
capacidade física de alunos,  de acordo com suas características individuais, elaborar programas de atividades 
esportivas, de acordo com a necessidade, capacidade e objetivos visados pela pessoa a que se destinam, instruir 
alunos,  sobre exercícios e jogos programados, instalações e utilização de aparelhos, atuar nas ações de política 
de inclusão na recuperação de alunos portadores de deficiências físicas, através de exercícios corretivos, 
desenvolver e coordenar práticas esportivas específicas para o bom desempenho do atleta em competições 
esportivas e atividades similares. 
Pré-requisitos exigidos 
Curso Superior completo de Licenciatura em Educação Física, com formação pedagógica, nos termos da 
legislação vigente. 

Código Cargo 
Vagas 

Ampla 
Concorrência 

Portadores de 
Deficiência 

Afro-brasileiro 

005 Professor de Educação Física 03 -- 01 

 

Cargo: Professor de História - 20h semanais 
Salário: 
R$ 1.534,63 

Taxa de inscrição: 
R$ 80,00 

Síntese das atribuições: 
1. Exercer a docência na educação básica, em unidade escolar, responsabilizando-se pela regência de turmas ou 
por aulas, pelo ensino do uso de biblioteca, e pela recuperação de estudantes com deficiência de aprendizagem. 
 2. Participar do processo que envolve planejamento, execução, monitoramento e avaliação, do projeto político 
pedagógico e do plano e desenvolvimento pedagógico e institucional da escola. 
3. Participar dos debates sobre os eventos que constaram no calendário escolar. 
4. Atuar na elaboração e na implementação de projetos educativos, ou como docentes, em projetos de 
formação continuada de educadores, de acordo com as diretrizes da Secretaria de Educação. 
 5. Participar da elaboração e implementação de projetos e atividades de articulação e integração da escola com 
as famílias dos educandos e com a comunidade escolar. 
6. Participar de cursos e atividades de formação em serviços ou programas de capacitação profissional, quando 
convocado ou convidado. 
 7. Acompanhar e avaliar sistematicamente seus alunos durante o processo de ensino e aprendizagem, 
utilizando os resultados do programa de avaliação externa para aperfeiçoar a sua prática pedagógica e 
promover o direito à educação de todos os estudantes. 
 8. Realizar avaliações periódicas dos cursos ministrados e das atividades realizadas. 
9. Promover e participar de atividades complementares ao processo de sua formação profissional. 
10. Participar, durante as palestras nas aulas e atividades na escola, de formação continuada, planejamento e 
atendimento aos pais e estudantes, conforme diretrizes da Secretaria Municipal de Educação. 
11. Exercer outras atividades correlatas integrantes do projeto político pedagógico da escola e da política 
educacional da Secretaria de Educação. 

Pré-requisitos exigidos: 
Curso Superior completo de Licenciatura em História, com formação pedagógica, nos termos da legislação 
vigente. 

Código Cargo 

Vagas 

Ampla 
Concorrência 

Portadores de 
Deficiência 

Afro-brasileiro 

006 Professor de História 03 -- 01 
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Cargo: Professor de Língua Estrangeira - Inglês - 20h semanais 
Salário: 
R$  1.534,63 

Taxa de inscrição: 
R$ 80,00 

Síntese das atribuições: 
1. Exercer a docência na educação básica, em unidade escolar, responsabilizando-se pela regência de turmas 
ou por aulas, pelo ensino do uso de biblioteca, e pela recuperação de estudantes com deficiência de 
aprendizagem. 
 2. Participar do processo que envolve planejamento, execução monitoramento e avaliação, do projeto 
político pedagógico e do plano e desenvolvimento pedagógico e institucional da escola. 
3. Participar da elaboração do calendário escolar. 
4. Atuar na elaboração e na implementação de projetos educativos, ou como docentes, em projetos de 
formação continuada de educadores, de acordo com as diretrizes da Secretaria de Educação. 
 5. Participar da elaboração e implementação de projetos e atividades de articulação e integração da escola 
com as famílias dos educandos e com a comunidade escolar. 
6. Participar de cursos e atividades de formação em serviços ou programas de capacitação profissional, 
quando convocado ou convidado. 
 7. Acompanhar e avaliar sistematicamente seus alunos durante o processo de ensino e aprendizagem, 
utilizando os resultados do programa de avaliação externa para aperfeiçoar a sua prática pedagógica e 
promover o direito à educação de todos os estudantes. 
 8. Realizar avaliações periódicas dos cursos ministrados e das atividades realizadas. 
9. Promover e participar de atividades complementares ao processo de sua formação profissional. 
10. Participar, durante a parcela das aulas atividades, na escola, de formação continuada em serviço, 
planejamento e atendimento aos pais e estudantes, conforme diretrizes da Secretaria de Educação. 
11. Exercer outras atividades correlatas integrantes do projeto político pedagógico da escola e da política 
educacional da Secretaria de Educação. 
Pré-requisitos exigidos: 
Curso Superior completo de Licenciatura em Letras com Inglês, com formação pedagógica, nos termos da 
legislação vigente. 

Código Cargo 

Vagas 

Ampla 
Concorrência 

Portadores de 
Deficiência 

Afro-brasileiro 

007 Professor de Língua Estrangeira - Inglês 02 -- -- 
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Cargo: Professor de Língua Portuguesa - 20h semanais 
Salário: 
R$  1.534,63 

Taxa de inscrição: 
R$ 80,00 

Síntese das atribuições: 
1. Exercer a docência na educação básica, em unidade escolar, responsabilizando-se pela regência de turmas 
ou por aulas, pelo ensino do uso de biblioteca, e pela recuperação de estudantes com deficiência de 
aprendizagem. 
 2. Participar do processo que envolve planejamento, execução monitoramento e avaliação, do projeto 
político pedagógico e do plano e desenvolvimento pedagógico e institucional da escola. 
3. Participar da elaboração do calendário escolar. 
4. Atuar na elaboração e na implementação de projetos educativos, ou como docentes, em projetos de 
formação continuada de educadores, de acordo com as diretrizes da Secretaria de Educação. 
 5. Participar da elaboração e implementação de projetos e atividades de articulação e integração da escola 
com as famílias dos educandos e com a comunidade escolar. 
6. Participar de cursos e atividades de formação em serviços ou programas de capacitação profissional, 
quando convocado ou convidado. 
 7. Acompanhar e avaliar sistematicamente seus alunos durante o processo de ensino e aprendizagem, 
utilizando os resultados do programa de avaliação externa para aperfeiçoar a sua prática pedagógica e 
promover o direito à educação de todos os estudantes. 
 8. Realizar avaliações periódicas dos cursos ministrados e das atividades realizadas. 
9. Promover e participar de atividades complementares ao processo de sua formação profissional. 
 10. Participar, durante a parcela das aulas atividades, na escola, de formação continuada em serviço, 
planejamento e atendimento aos pais e estudantes, conforme diretrizes da Secretaria de Educação. 
11. Exercer outras atividades correlatas integrantes do projeto político pedagógico da escola e da política 
educacional da Secretaria de Educação. 
 
Pré-requisitos exigidos: 
Curso Superior completo de Licenciatura em Letras, com formação pedagógica, nos termos da legislação 
vigente. 

Código Cargo 

Vagas 

Ampla Concorrência 
Portadores de 

Deficiência 
Afro-brasileiro 

008 Professor de Língua Portuguesa 05 -- 02 
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Cargo: Professor de Matemática - 20h semanais 
Salário: 

R$  1.534,63 
Taxa de inscrição: 

R$ 80,00 

Síntese das atribuições: 
1. Exercer a docência na educação básica, em unidade escolar, responsabilizando-se pela regência de turmas 
ou por aulas, pelo ensino do uso de biblioteca, e pela recuperação de estudantes com deficiência de 
aprendizagem. 
 2. Participar do processo que envolve planejamento, execução monitoramento e avaliação, do projeto 
político pedagógico e do plano e desenvolvimento pedagógico e institucional da escola. 
3. Participar da elaboração do calendário escolar. 
4. Atuar na elaboração e na implementação de projetos educativos, ou como docentes, em projetos de 
formação continuada de educadores, de acordo com as diretrizes da Secretaria de Educação. 
 5. Participar da elaboração e implementação de projetos e atividades de articulação e integração da escola 
com as famílias dos educandos e com a comunidade escolar. 
6. Participar de cursos e atividades de formação em serviços ou programas de capacitação profissional, 
quando convocado ou convidado. 
 7. Acompanhar e avaliar sistematicamente seus alunos durante o processo de ensino e aprendizagem, 
utilizando os resultados do programa de avaliação externa para aperfeiçoar a sua prática pedagógica e 
promover o direito à educação de todos os estudantes. 
 8. Realizar avaliações periódicas dos cursos ministrados e das atividades realizadas. 
9. Promover e participar de atividades complementares ao processo de sua formação profissional. 
 10. Participar, durante a parcela das aulas atividades, na escola, de formação continuada em serviço, 
planejamento e atendimento aos pais e estudantes, conforme diretrizes da Secretaria de Educação. 
11. Exercer outras atividades correlatas integrantes do projeto político pedagógico da escola e da política 
educacional da Secretaria de Educação. 
 
Pré-requisitos exigidos: 
Curso Superior completo de Licenciatura em Matemática, com formação pedagógica, nos termos da legislação 
vigente. 

Código Cargo 

Vagas 

Ampla 
Concorrência 

Portadores de 
Deficiência 

Afro-brasileiro 

009 Professor de Matemática 04 -- 02 
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Cargo: Professor de Ciências Naturais - 20h semanais 
Salário: 

R$ 1.534,63 
Taxa de inscrição: 

R$ 80,00 

Síntese das atribuições:  
1. Exercer a docência na educação básica, em unidade escolar, responsabilizando-se pela regência de turmas 
ou por aulas, pelo ensino do uso de biblioteca, e pela recuperação de estudantes com deficiência de 
aprendizagem. 
 2. Participar do processo que envolve planejamento, execução monitoramento e avaliação, do projeto 
político pedagógico e do plano e desenvolvimento pedagógico e institucional da escola. 
3. Participar da elaboração do calendário escolar. 
4. Atuar na elaboração e na implementação de projetos educativos, ou como docentes, em projetos de 
formação continuada de educadores, de acordo com as diretrizes da Secretaria de Educação. 
 5. Participar da elaboração e implementação de projetos e atividades de articulação e integração da escola 
com as famílias dos educandos e com a comunidade escolar. 
6. Participar de cursos e atividades de formação em serviços ou programas de capacitação profissional, 
quando convocado ou convidado. 
 7. Acompanhar e avaliar sistematicamente seus alunos durante o processo de ensino e aprendizagem, 
utilizando os resultados do programa de avaliação externa para aperfeiçoar a sua prática pedagógica e 
promover o direito à educação de todos os estudantes. 
 8. Realizar avaliações periódicas dos cursos ministrados e das atividades realizadas. 
9. Promover e participar de atividades complementares ao processo de sua formação profissional. 
 10. Participar, durante a parcela das aulas atividades, na escola, de formação continuada em serviço, 
planejamento e atendimento aos pais e estudantes, conforme diretrizes da Secretaria de Educação. 
11. Exercer outras atividades correlatas integrantes do projeto político pedagógico da escola e da política 
educacional da Secretaria de Educação. 
12. Pautar decisões e escolhas pedagógicas por princípios éticos democráticos 
 
Pré-requisitos exigidos: 
Curso Superior completo de Licenciatura em Ciências Naturais ou Licenciatura em Biologia, com formação 

pedagógica, nos termos da legislação vigente. 

Código Função 

Vagas 

Ampla 
Concorrência  

Portadores de 
Deficiência 

Afro-brasileiro 

010 Professor de Ciências Naturais 02 -- 01 
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LEIA-SE: 
 
 
[...] 

Cargo: Professor de Educação Física - 20h semanais 
Salário: 
R$ 1.534,63 

Taxa de inscrição: 
R$ 80,00 

Síntese das atribuições: 
Promover a prática da ginástica, jogos e atividades físicas em geral ensinando os princípios e regras técnicas de 
atividades esportivas.Definir a atividade física mais indicada para cada pessoa, orientando-a quanto à postura, 
intensidade e frequência de cada exercício. Efetuar testes de avaliação física, estudar as necessidades e a 
capacidade física de alunos,  de acordo com suas características individuais, elaborar programas de atividades 
esportivas, de acordo com a necessidade, capacidade e objetivos visados pela pessoa a que se destinam, instruir 
alunos,  sobre exercícios e jogos programados, instalações e utilização de aparelhos, atuar nas ações de política 
de inclusão na recuperação de alunos portadores de deficiências físicas, através de exercícios corretivos, 
desenvolver e coordenar práticas esportivas específicas para o bom desempenho do atleta em competições 
esportivas e atividades similares. 
Pré-requisitos exigidos 
Curso Superior completo de Licenciatura em Educação Física, nos termos da legislação vigente. 

Código Cargo 

Vagas 

Ampla 
Concorrência 

Portadores de 
Deficiência 

Afro-brasileiro 

005 Professor de Educação Física 03 -- 01 

 

Cargo: Professor de História - 20h semanais 
Salário: 
R$ 1.534,63 

Taxa de inscrição: 
R$ 80,00 

Síntese das atribuições: 
1. Exercer a docência na educação básica, em unidade escolar, responsabilizando-se pela regência de turmas ou 
por aulas, pelo ensino do uso de biblioteca, e pela recuperação de estudantes com deficiência de aprendizagem. 
 2. Participar do processo que envolve planejamento, execução, monitoramento e avaliação, do projeto político 
pedagógico e do plano e desenvolvimento pedagógico e institucional da escola. 
3. Participar dos debates sobre os eventos que constaram no calendário escolar. 
4. Atuar na elaboração e na implementação de projetos educativos, ou como docentes, em projetos de 
formação continuada de educadores, de acordo com as diretrizes da Secretaria de Educação. 
 5. Participar da elaboração e implementação de projetos e atividades de articulação e integração da escola com 
as famílias dos educandos e com a comunidade escolar. 
6. Participar de cursos e atividades de formação em serviços ou programas de capacitação profissional, quando 
convocado ou convidado. 
 7. Acompanhar e avaliar sistematicamente seus alunos durante o processo de ensino e aprendizagem, 
utilizando os resultados do programa de avaliação externa para aperfeiçoar a sua prática pedagógica e 
promover o direito à educação de todos os estudantes. 
 8. Realizar avaliações periódicas dos cursos ministrados e das atividades realizadas. 
9. Promover e participar de atividades complementares ao processo de sua formação profissional. 
10. Participar, durante as palestras nas aulas e atividades na escola, de formação continuada, planejamento e 
atendimento aos pais e estudantes, conforme diretrizes da Secretaria Municipal de Educação. 
11. Exercer outras atividades correlatas integrantes do projeto político pedagógico da escola e da política 
educacional da Secretaria de Educação. 

Pré-requisitos exigidos: 
Curso Superior completo de Licenciatura em História, nos termos da legislação vigente. 

Código Cargo 

Vagas 

Ampla 
Concorrência 

Portadores de 
Deficiência 

Afro-brasileiro 

006 Professor de História 03 -- 01 
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Cargo: Professor de Língua Estrangeira - Inglês - 20h semanais 
Salário: 
R$  1.534,63 

Taxa de inscrição: 
R$ 80,00 

Síntese das atribuições: 
1. Exercer a docência na educação básica, em unidade escolar, responsabilizando-se pela regência de turmas 
ou por aulas, pelo ensino do uso de biblioteca, e pela recuperação de estudantes com deficiência de 
aprendizagem. 
 2. Participar do processo que envolve planejamento, execução monitoramento e avaliação, do projeto 
político pedagógico e do plano e desenvolvimento pedagógico e institucional da escola. 
3. Participar da elaboração do calendário escolar. 
4. Atuar na elaboração e na implementação de projetos educativos, ou como docentes, em projetos de 
formação continuada de educadores, de acordo com as diretrizes da Secretaria de Educação. 
 5. Participar da elaboração e implementação de projetos e atividades de articulação e integração da escola 
com as famílias dos educandos e com a comunidade escolar. 
6. Participar de cursos e atividades de formação em serviços ou programas de capacitação profissional, 
quando convocado ou convidado. 
 7. Acompanhar e avaliar sistematicamente seus alunos durante o processo de ensino e aprendizagem, 
utilizando os resultados do programa de avaliação externa para aperfeiçoar a sua prática pedagógica e 
promover o direito à educação de todos os estudantes. 
 8. Realizar avaliações periódicas dos cursos ministrados e das atividades realizadas. 
9. Promover e participar de atividades complementares ao processo de sua formação profissional. 
10. Participar, durante a parcela das aulas atividades, na escola, de formação continuada em serviço, 
planejamento e atendimento aos pais e estudantes, conforme diretrizes da Secretaria de Educação. 
11. Exercer outras atividades correlatas integrantes do projeto político pedagógico da escola e da política 
educacional da Secretaria de Educação. 
Pré-requisitos exigidos: 
Curso Superior completo de Licenciatura em Letras com Inglês, nos termos da legislação vigente. 

Código Cargo 

Vagas 

Ampla 
Concorrência 

Portadores de 
Deficiência 

Afro-brasileiro 

007 Professor de Língua Estrangeira - Inglês 02 -- -- 
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Cargo: Professor de Língua Portuguesa - 20h semanais 
Salário: 
R$  1.534,63 

Taxa de inscrição: 
R$ 80,00 

Síntese das atribuições: 
1. Exercer a docência na educação básica, em unidade escolar, responsabilizando-se pela regência de turmas 
ou por aulas, pelo ensino do uso de biblioteca, e pela recuperação de estudantes com deficiência de 
aprendizagem. 
 2. Participar do processo que envolve planejamento, execução monitoramento e avaliação, do projeto 
político pedagógico e do plano e desenvolvimento pedagógico e institucional da escola. 
3. Participar da elaboração do calendário escolar. 
4. Atuar na elaboração e na implementação de projetos educativos, ou como docentes, em projetos de 
formação continuada de educadores, de acordo com as diretrizes da Secretaria de Educação. 
 5. Participar da elaboração e implementação de projetos e atividades de articulação e integração da escola 
com as famílias dos educandos e com a comunidade escolar. 
6. Participar de cursos e atividades de formação em serviços ou programas de capacitação profissional, 
quando convocado ou convidado. 
 7. Acompanhar e avaliar sistematicamente seus alunos durante o processo de ensino e aprendizagem, 
utilizando os resultados do programa de avaliação externa para aperfeiçoar a sua prática pedagógica e 
promover o direito à educação de todos os estudantes. 
 8. Realizar avaliações periódicas dos cursos ministrados e das atividades realizadas. 
9. Promover e participar de atividades complementares ao processo de sua formação profissional. 
 10. Participar, durante a parcela das aulas atividades, na escola, de formação continuada em serviço, 
planejamento e atendimento aos pais e estudantes, conforme diretrizes da Secretaria de Educação. 
11. Exercer outras atividades correlatas integrantes do projeto político pedagógico da escola e da política 
educacional da Secretaria de Educação. 
 
Pré-requisitos exigidos: 
Curso Superior completo de Licenciatura em Letras, nos termos da legislação vigente. 

Código Cargo 

Vagas 

Ampla Concorrência 
Portadores de 

Deficiência 
Afro-brasileiro 

008 Professor de Língua Portuguesa 05 -- 02 
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Cargo: Professor de Matemática - 20h semanais 
Salário: 

R$  1.534,63 
Taxa de inscrição: 

R$ 80,00 

Síntese das atribuições: 
1. Exercer a docência na educação básica, em unidade escolar, responsabilizando-se pela regência de turmas 
ou por aulas, pelo ensino do uso de biblioteca, e pela recuperação de estudantes com deficiência de 
aprendizagem. 
 2. Participar do processo que envolve planejamento, execução monitoramento e avaliação, do projeto 
político pedagógico e do plano e desenvolvimento pedagógico e institucional da escola. 
3. Participar da elaboração do calendário escolar. 
4. Atuar na elaboração e na implementação de projetos educativos, ou como docentes, em projetos de 
formação continuada de educadores, de acordo com as diretrizes da Secretaria de Educação. 
 5. Participar da elaboração e implementação de projetos e atividades de articulação e integração da escola 
com as famílias dos educandos e com a comunidade escolar. 
6. Participar de cursos e atividades de formação em serviços ou programas de capacitação profissional, 
quando convocado ou convidado. 
 7. Acompanhar e avaliar sistematicamente seus alunos durante o processo de ensino e aprendizagem, 
utilizando os resultados do programa de avaliação externa para aperfeiçoar a sua prática pedagógica e 
promover o direito à educação de todos os estudantes. 
 8. Realizar avaliações periódicas dos cursos ministrados e das atividades realizadas. 
9. Promover e participar de atividades complementares ao processo de sua formação profissional. 
 10. Participar, durante a parcela das aulas atividades, na escola, de formação continuada em serviço, 
planejamento e atendimento aos pais e estudantes, conforme diretrizes da Secretaria de Educação. 
11. Exercer outras atividades correlatas integrantes do projeto político pedagógico da escola e da política 
educacional da Secretaria de Educação. 
 
Pré-requisitos exigidos: 
Curso Superior completo de Licenciatura em Matemática, nos termos da legislação vigente. 

Código Cargo 

Vagas 

Ampla 
Concorrência 

Portadores de 
Deficiência 

Afro-brasileiro 

009 Professor de Matemática 04 -- 02 
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Cargo: Professor de Ciências Naturais - 20h semanais 
Salário: 

R$ 1.534,63 
Taxa de inscrição: 

R$ 80,00 

Síntese das atribuições:  
1. Exercer a docência na educação básica, em unidade escolar, responsabilizando-se pela regência de turmas 
ou por aulas, pelo ensino do uso de biblioteca, e pela recuperação de estudantes com deficiência de 
aprendizagem. 
 2. Participar do processo que envolve planejamento, execução monitoramento e avaliação, do projeto 
político pedagógico e do plano e desenvolvimento pedagógico e institucional da escola. 
3. Participar da elaboração do calendário escolar. 
4. Atuar na elaboração e na implementação de projetos educativos, ou como docentes, em projetos de 
formação continuada de educadores, de acordo com as diretrizes da Secretaria de Educação. 
 5. Participar da elaboração e implementação de projetos e atividades de articulação e integração da escola 
com as famílias dos educandos e com a comunidade escolar. 
6. Participar de cursos e atividades de formação em serviços ou programas de capacitação profissional, 
quando convocado ou convidado. 
 7. Acompanhar e avaliar sistematicamente seus alunos durante o processo de ensino e aprendizagem, 
utilizando os resultados do programa de avaliação externa para aperfeiçoar a sua prática pedagógica e 
promover o direito à educação de todos os estudantes. 
 8. Realizar avaliações periódicas dos cursos ministrados e das atividades realizadas. 
9. Promover e participar de atividades complementares ao processo de sua formação profissional. 
 10. Participar, durante a parcela das aulas atividades, na escola, de formação continuada em serviço, 
planejamento e atendimento aos pais e estudantes, conforme diretrizes da Secretaria de Educação. 
11. Exercer outras atividades correlatas integrantes do projeto político pedagógico da escola e da política 
educacional da Secretaria de Educação. 
12. Pautar decisões e escolhas pedagógicas por princípios éticos democráticos 
 
Pré-requisitos exigidos: 
Curso Superior completo de Licenciatura em Ciências Naturais ou Licenciatura em Biologia, nos termos da 

legislação vigente. 

Código Função 

Vagas 

Ampla 
Concorrência  

Portadores de 
Deficiência 

Afro-brasileiro 

010 Professor de Ciências Naturais 02 -- 01 

 
Página 29, ONDE SE LÊ: 

[...] 

18.DA CONVOCAÇÃO PARA ADMISSÃO 

18.1 As contratações serão efetuadas por prazo indeterminado, regidas pelo Regime Jurídico único e 

não envolvem, em qualquer hipótese, a estabilidade prevista no artigo 41 da Constituição Federal. 

[...] 

 

LEIA-SE: 

[...] 

18.DA CONVOCAÇÃO PARA ADMISSÃO 

18.1 As contratações serão efetuadas por prazo indeterminado, regidas pelo Regime Jurídico Único e 

envolvem a estabilidade prevista no artigo 41 da Constituição Federal. 

[...] 

Cruz das Almas, 16 de setembro de 2019 

 

Orlando Peixoto Pereira Filho 

 Prefeito do Município de Cruz das Almas 


