
  
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL    
PREFEITURA MUNICIPAL DO  RIO GRANDE 
Secretaria de Município de Gestão Administrativa 
Núcleo de Seleção e Treinamento 
 

 

PUBLICAÇÃO  Nº 75/2015  -  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 1458  de 28/05/2015, a nomeação para o 

cargo de Professor Nível I – Anos Iniciais, Afro Brasileiro, da Srª. 

Claudia Amorim da Silveira, tendo em vista sua desistência através 

do processo nº 17682/2015. 

 
TORNA INSUBSISTENTE:  

Com base na Portaria nº 1596 de 08/06/2015, a nomeação para o 

cargo de Professor Nível I – Educação Infantil, da Srª. Simone 

Rodrigues Pinheiro,  tendo em vista sua opção pelo deslocamento 

para o final da lista de classificados.  

 

TORNA NULO:  

Com base na Portaria nº 1597 de 08/06/2015 , a nomeação para o 

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

Carvalho de Aguiar, tendo em vista seu não comparecimento no 

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

 

TORNA NULO:  

Com base na Portaria nº 1598 de 08/06/2015 , a nomeação para o 

cargo de Professor Nível II – Anos Iniciais, da Srª. Celina Vaz 

Meirelles, tendo em vista seu não comparecimento no prazo de 

quinze (15) dias para assumir suas funções. 

 

TORNA NULO:  

Com base na Portaria nº 1599 de 08/06/2015 , a nomeação para o 

cargo de Professor Nível II – Anos Iniciais, Afro Brasileiro, da Srª. 

Daiane da Silva de Freitas, ,  tendo em vista sua opção pelo 

deslocamento para o final da lista de classificados 

 

TORNA NULO:  

Com base na Portaria nº 1600 de 08/06/2015 , a nomeação para o 

cargo de Professor Nível II – Educação Infantil, da Srª. Juliana 

Silveira Oliveira, tendo em vista seu não comparecimento no prazo 

de quinze (15) dias para assumir suas funções. 

 

 

 

 

 

 

 

 

TORNA NULO:  

Com base na Portaria nº 1601 de 08/06/2015 , a nomeação para o 

cargo de Professor Nível II – Educação Infantil, da Srª. Jerusa da 

Rosa da Rocha, tendo em vista seu não comparecimento no prazo 

de quinze (15) dias para assumir suas funções. 

 
TORNA INSUBSISTENTE:  

Com base na Portaria nº 1456 de 28/05/2015, a nomeação para o 

cargo de Professor Nível II – Artes Anos Finais, da Srª. Bianca 

Bezerra Furtado,  tendo em vista sua opção pelo deslocamento 

para o final da lista de classificados.  

 

 

TORNA NULO:  

Com base na Portaria nº 1459 de 28/05/2015, a nomeação para o 

cargo de Professor Nível II – Geografia, da Srª. Mara Cristina de 

Souza Costa Rodrigues, tendo em vista seu não comparecimento 

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

 
TORNA INSUBSISTENTE:  

Com base na Portaria 1457 de 28/05/2015, a nomeação para o 

cargo de Professor Nível II – História, do Sr. Elvis Patrik Katz,  

tendo em vista sua opção pelo deslocamento para o final da lista 

de classificados. 

 

TORNA NULO:  

Com base na Portaria nº 1603 de 08/06/2015, a nomeação para o 

cargo de Professor Nível II História, da Srª. Larissa Camacho 

Carvalho, tendo em vista seu não comparecimento no prazo de 

quinze (15) dias para assumir suas funções. 

 

TORNA NULO:  

Com base na Portaria nº 1594 de 08/06/2015, a nomeação para o 

cargo de Professor Nível II - Libras da Srª. Nadjane Brandão de 

Amorim dos Santos, tendo em vista seu não comparecimento no 

prazo de quinze (15) dias 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, 09 de junho de 2015.  

 

            

      CLEIDE RODRIGUES TORRES 

Secretário de Município de Gestão Administrativa 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


