
 
PUBLICAÇÃO Nº 56/2019  -  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 378 de 19/02/2019, a nomeação 
para o cargo de Fotografo, da Sra. Branca Vargas Lamas, 
tendo em vista seu não comparecimento no prazo de quinze 
(15) dias para assumir suas funções. 
 
TORNA NULO:  
Com base na Portaria nº 379 de 19/02/2019, a nomeação 
para o cargo de Técnico em Tecnologia da Informação, do 
Sr. Vitor Munhoz Moreira, tendo em vista seu não 
comparecimento no prazo de quinze (15) dias para assumir 
suas funções.  
 
TORNA NULO:  
Com base na Portaria nº 380 de 19/02/2019, a nomeação 
para o cargo de Técnico em Tecnologia da Informação, do 
Sr. Gabriel Teixeira Antunes, tendo em vista sua desistência 
para assumir suas funções através do Processo n’ 
6108/2019. 
 
TORNA NULO:  
Com base na Portaria nº 381 de 19/02/2019, a nomeação 
para o cargo de Assessor Administrativo, da Sra. Julia da 
Veiga Soares, tendo em vista sua desistência para assumir 
suas funções através do Processo n’ 6321/2019. 
 
TORNA NULO:  
Com base na Portaria nº 382 de 19/02/2019, a nomeação 
para o cargo de Auditor Fiscal da Receita Municipal – Afro 
- Brasileiro, do Sr. Luciano Roberto Gulart Cabral Junior, 
tendo em vista seu não comparecimento no prazo de quinze 
(15) dias para assumir suas funções.  
 
TORNA NULO:  
Com base na Portaria nº 383 de 19/02/2019, a nomeação 
para o cargo de Assessor Administrativo, do Sr. Bread 
Soares Estevam, tendo em vista sua desistência para assumir 
suas funções através do Processo n’ 6287/2019. 
 
TORNA NULO:  
Com base na Portaria nº 384 de 19/02/2019, a nomeação 
para o cargo de Assessor Administrativo, da Sra. Luciana 
Vasconcelos da Costa, tendo em vista sua desistência para 
assumir suas funções através do Processo n’ 6292/2019. 
 
TORNA NULO:  
Com base na Portaria nº 385 de 19/02/2019, a nomeação 
para o cargo de Professor NI – Classe A – Anos Iniciais, da 
Sra. Ana Lucia Furtado Teixeira, tendo em vista sua 
desistência para assumir suas funções através do Processo n’ 
6348/2019. 

 
       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, 19 de fevereiro de 2019. 

            
 

       Fernando Amaro da Silva Grassi 

         Secretário de Município de Gestão Administrativa 


