
 

PUBLICAÇÃO Nº 42/2019  -  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 295 de 12/02/2019, a nomeação para o cargo 
de Arquiteto Urbanista, da Sra. Lina Denise de Moraes Aguirre, tendo 
em vista seu não comparecimento no prazo de trinta (30) dias para 
assumir suas funções.  
 
TORNA NULO:  
Com base na Portaria nº 296 de 12/02/2019, a nomeação para o cargo 
de Auditor Fiscal da Receita Municipal, do Sr. João Antonio da Rosa 
Neto,  tendo em vista seu não comparecimento no prazo de trinta (30) 
dias para assumir suas funções.  
 
TORNA NULO:  
Com base na Portaria nº 297 de 12/02/2019, a nomeação para o cargo 
de Técnico em Tecnologia da Informação, do Sr. Henrique Giacobbo 
Rimoli, tendo em vista seu não comparecimento no prazo de quinze 
(15) dias para assumir suas funções. 
 
TORNA NULO:  
Com base na Portaria nº 298 de 12/02/2019, a nomeação para o cargo 
de Professor Nível I – Classe A - Anos Iniciais, da Sra. Celi Garcia 
Machado, tendo em vista sua desistência através do Processo n’ 
4.830/2019, para assumir suas funções. 
 
TORNA NULO:  
Com base na Portaria nº 299 de 12/02/2019, a nomeação para o cargo 
de Guarda Municipal, da Sra. Alice Wachholz de Paula, tendo em 
vista sua desistência através do processo n’ 5.106/2019, para assumir 
suas funções.  
 
TORNA NULO:  
Com base na Portaria nº 303 de 13/02/2019, a nomeação para o cargo 
de Professor Nível I – Classe A - Anos Iniciais, da Sra. Celi Garcia 
Machado, tendo em vista sua desistência através do Processo n’ 
5.412/2019, para assumir suas funções. 
 
       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, 13 de fevereiro de 2019. 
            

       Fernando Amaro da Silva Grassi 

         Secretário de Município de Gestão Administrativa 


