
 

PUBLICAÇÃO NST/2021 

 

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 nº50 de 07/01/2021,  a nomeação para  o 
cargo de Professor Nível I – Anos Iniciais, a Srº. Júlio Cesar 
Sosa, por não ter comparecido no prazo de 15 dias a contar da 
sua nomeação. 

Torna Nulo: 
Com base na Portaria nº 51 de 07/01/2021,  a nomeação para  o 
cargo de Professor de Canto Erudito, o Srº. Ataufo Guarani 
Meireles Martins de Figueiredo, por não ter comparecido  no 
prazo de 15 dias a contar da sua nomeação. 

Torna Nulo: 
Com base na Portaria nº 52 de 07/01/2021,  a nomeação para  o 
cargo de Professor Musica - Piano, a Srª. Mileny Jouglard 
Gomes, por  não  ter comparecido no prazo de 15 dias a contar 
da sua nomeação. 

Torna Nulo: 
Com base na Portaria nº 53 de 07/01/2021,  a nomeação para  o 
cargo de Professor Matemática, o Srº. Lucas de Souza Barbosa, 
por não ter comparecido no prazo de 15 dias a contar da sua 
nomeação. 

Torna Insubsistente: 
Com base na Portaria nº54  de 07/01/2021,  a nomeação para  o 
cargo de Professor Nível II –Educação Infantil, da Srª. Claudia 
Trindade de Freitas Monteiro, tendo a mesma solicitado o 
deslocamento para a última classificação de acordo conforme 
Edital. 

Torna Insubsistente: 
Com base na Portaria nº55  de 07/01/2021,  a nomeação para  o 
cargo de Professor Nível II -Educação Infantil, da Srª. Larissa 
Louzada de Assis, tendo a mesma solicitado o deslocamento 
para a última classificação de acordo conforme Edital. 

Torna Insubsistente: 
Com base na Portaria nº56  de 07/01/2021,  a nomeação para  o 
cargo de Professor Nível II –Anos Iniciais, da Srª. Kamila dos 
Santos Marques, tendo a mesma solicitado o deslocamento para 
a última classificação de acordo conforme Edital. 

 Torna Insubsistente: 
Com base na Portaria nº57  de 07/01/2021,  a nomeação para  o 
cargo de Professor ingles –Anos Finais, da Srª. Livia Ayter dos 
Santos, tendo a mesma solicitado o deslocamento para a última 
classificação de acordo conforme Edital. 

 

Prefeitura Municipal do Rio Grande, 07 de Janeiro de 2021. 
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