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PUBLICAÇÃO Nº 103/2015  -  NST 

 

             O Secretário de Município de Gestão 

Administrativa, usando das atribuições que lhe confere a 

Portaria nº 009/2013 – GABEX, de 23/01/2013,  

 

TORNA NULO:  

Com base na Portaria nº 2225 de 17/08/2015, a nomeação 

para o cargo de Médico Generalista, do Sr. Manoel Pereira 

de Araújo Neto, tendo em vista seu não comparecimento no 

prazo de quinze (15) dias para assumir suas funções. 

 

TORNA NULO:  

Com base na Portaria nº 2226 de 17/08/2015, a nomeação 

para o cargo de Professor Nível I – Anos Iniciais, do Sr. 

Everton Rogerio da Silva Correa, tendo em vista seu não 

comparecimento no prazo de quinze (15) dias para assumir 

suas funções. 

 

TORNA NULO:  

Com base na Portaria nº 2227 de 17/08/2015, a nomeação 

para o cargo de Professor Nível I – Anos Iniciais, da Sra. 

Sabrina Silveira Pellegrini, tendo em vista seu não 

comparecimento no prazo de quinze (15) dias para assumir 

suas funções. 

 

TORNA NULO:  

Com base na Portaria nº 2228 de 17/08/2015, a nomeação 

para o cargo de Professor Nível I – Anos Iniciais, da Sra. 

Mirian Saraiva Pureza, tendo em vista seu não 

comparecimento no prazo de quinze (15) dias para assumir 

suas funções. 

 

TORNA NULO:  

Com base na Portaria nº 2229 de 17/08/2015, a nomeação 

para o cargo de Professor Nível I – Anos Iniciais, da Sra. 

Patrícia Tavares Pereira, tendo em vista seu não 

comparecimento no prazo de quinze (15) dias para assumir 

suas funções. 

 

TORNA INSUBSISTENTE:  

Com base na Portaria nº 2230 de 17/08/2015, a nomeação 

para o cargo de Professor Nível II – Anos Iniciais, do Sr. 

Marlon Ribeiro Britto, tendo em vista sua opção pelo 

deslocamento para o final da lista de classificados. 

 

TORNA NULO:  

Com base na Portaria nº 2231 de 17/08/2015, a nomeação 

para o cargo de Arquiteto Urbanista, da Sra. Fernanda 

Tomiello, tendo em vista seu não comparecimento no prazo 

de quinze (15) dias para assumir suas funções. 

 

TORNA NULO:  

Com base na Portaria nº 2232 de 17/08/2015, a nomeação 

para o cargo de Bibliotecário, da Sra. Vanessa Brum da 

Silva, tendo em vista seu não comparecimento no prazo de 

quinze (15) dias para assumir suas funções. 

 

 

 

 

 

TORNA NULO:  

Com base na Portaria nº 2233 de 17/08/2015, a nomeação 

para o cargo de Bibliotecário, da Sra. Viriginia Oliveira 

Borges, tendo em vista seu não comparecimento no prazo 

de quinze (15) dias para assumir suas funções. 

 

TORNA NULO:  

Com base na Portaria nº 2234 de 17/08/2015, a nomeação 

para o cargo de Secretário de Escola, da Sra. Vanessa de 

Ornel Crescencio, tendo em vista seu não comparecimento 

no prazo de quinze (15) dias para assumir suas funções. 

 

TORNA NULO:  

Com base na Portaria nº 2235 de 17/08/2015, a nomeação 

para o cargo de Secretário de Escola, da Sra. Silvia Leticia 

da Silva Pereira, tendo em vista seu não comparecimento no 

prazo de quinze (15) dias para assumir suas funções. 

 

TORNA NULO:  

Com base na Portaria nº 2236 de 17/08/2015, a nomeação 

para o cargo de Secretário de Escola, da Sra. Suzana Brum 

Figueiredo, tendo em vista seu não comparecimento no 

prazo de quinze (15) dias para assumir suas funções. 

 

TORNA NULO:  

Com base na Portaria nº 2237 de 17/08/2015, a nomeação 

para o cargo de Motorista, do Sr. Giovani Rodrigues 

Contreira, tendo em vista seu não comparecimento no prazo 

de quinze (15) dias para assumir suas funções. 

 

TORNA NULO:  

Com base na Portaria nº 2238 de 17/08/2015, a nomeação 

para o cargo de Técnico em Contabilidade, do Sr. William 

Pinheiro Freitas, tendo em vista seu não comparecimento no 

prazo de quinze (15) dias para assumir suas funções. 

 

TORNA NULO:  

Com base na Portaria nº 2239 de 17/08/2015, a nomeação 

para o cargo de Fonoaudiólogo, da Sra. Paula Michele da 

Silva Schmidt, tendo em vista seu não comparecimento no 

prazo de quinze (15) dias para assumir suas funções. 

 

TORNA NULO:  

Com base na Portaria nº 2240 de 17/08/2015, a nomeação 

para o cargo de Assessor Administrativo, Afro-Brasileiro, 

da Sra. Janaina Sampaio Sodre, tendo em vista sua 

desistência através do processo nº 24783/2015. 

 

TORNA NULO:  

Com base na Portaria nº 2241 de 17/08/2015, a nomeação 

para o cargo de Bioquímico Farmacêutico, da Sra. Josiane 

Beatriz Wruck, tendo em vista sua opção pelo deslocamento 

para o final da lista de classificados. 

 
TORNA INSUBSISTENTE:  

Com base na Portaria nº 2242 de 17 /08/2015, a nomeação 

para o cargo de Professor Nível II – Anos Iniciais, da Sra. 

Suelen Guelmo Wanzeller da Silva, tendo em vista sua 

opção pelo deslocamento para o final da lista de 

classificados.  
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TORNA INSUBSISTENTE:  

Com base na Portaria nº 2243 de 17 /08/2015, a nomeação 

para o cargo de Professor Nível II – Anos Iniciais, da Sra. 

Simone Gonçalves da Silva, tendo em vista sua opção pelo 

deslocamento para o final da lista de classificados.  

 

       Os atos serão afixados no mural da Secretaria de 

Município de Gestão Administrativa, da Prefeitura 

Municipal do Rio Grande, pelo prazo de quinze (15) dias, a 

contar da data de sua publicação.         

  Prefeitura Municipal do Rio Grande, 17 de agosto de 2015.  

 

            

             CLEIDE RODRIGUES TORRES 

Secretário de Município de Gestão Administrativa 

  

 

 
 


