
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PUBLICAÇÃO Nº 77/2019  -  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 586 de 07/03/2019, a 
nomeação para o cargo de Administrador de Empresas, 
do Sr. Flavio Paes Porto, tendo em vista seu não 
comparecimento no prazo de quinze (15) dias para 
assumir suas funções.  
 
TORNA NULO:  
Com base na Portaria nº 589 de 07/03/2019, a 
nomeação para o cargo de Fiscal Auxiliar de Tributos 
Municipais – Afro-Brasieliro, 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 590 de 07/03/2019, a 
nomeação para o cargo de Técnico em Tecnologia da 
Informação, do Sr. Thiago Bettanzos da Costa, tendo 
em vista seu não comparecimento no prazo de quinze 
(15) dias para assumir suas funções.  
 
TORNA NULO:  
Com base na Portaria nº 591 de 07/03/2019, a 
nomeação para o cargo de Técnico em Tecnologia da 
Informação, do Sr. Gabriel Machado da Silva Silva, 
tendo em vista seu não comparecimento no prazo de 
quinze (15) dias para assumir suas funções.  
 
TORNA NULO:  
Com base na Portaria nº 592 de 07/03/2019, a 
nomeação para o cargo de Fotografo, do Sr. Jaquisson 
Mendonça Camacho, tendo em vista seu não 
comparecimento no prazo de quinze (15) dias para 
assumir suas funções. 
 
TORNA NULO:  
Com base na Portaria nº 593 de 07/03/2019, a 
nomeação para o cargo de Assessor Administrativo, do 
Sr. Altamir Gonçalves Freitas, tendo em vista seu não 
comparecimento  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

no prazo de quinze (15) dias para assumir suas funções. 
 
TORNA NULO:  
Com base na Portaria nº 594 de 07/03/2019, a 
nomeação para o cargo de Assessor Administrativo, da 
Sra. Denise Silva 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 595 de 06/03/2019, a 
nomeação para o cargo de Técnico em Tecnologia da 
Informação, do Sr. Rafael Orlando Mendes, tendo em 
vista seu não comparecimento no prazo de quinze (15) 
dias para assumir suas funções. 
 
TORNA NULO:  
Com base na Portaria nº 596 de 07/03/2019, a 
nomeação para o cargo de Técnico em Tecnologia da 
Informação, do Sr. Rodrigo Castilho 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 587 de 07/03/2019, a 
nomeação para o cargo de Fonoaudiólogo, da Sra. 
Beatriz Faria e Rocha Cunha, tendo em vista sua 
desistência para assumir suas funções, através do 
Processo 8427/2019. 
 
TORNA NULO:  
Com base na Portaria nº 588 de 07/03/2019, a 
nomeação para o cargo de Assessor Administrativo, da 
Sra. Ilmara Xavier Gondran, tendo em vista que já 
tomou posse neste cargo através da Portaria n’ 2.284 de 
18/08/2015. 
 
TORNA NULO:  
Com base na Portaria nº 597 de 07/03/2019, o Torna 
Nulo para o cargo de Professor NI – Classe A – Anos 
Iniciais, da Sra. Eloy Menezes de Freitas, conforme 
determinado no processo Administrativo 5.578/2019. 
 
       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, 07 de Março de 2019. 

            

FERNANDO AMARO DA SILVEIRA GRASSI 
Secretário de Município de Gestão Administrativa 


