
 

PUBLICAÇÃO Nº 19/2018  -  NST 
 
             A Secretária de Município de Gestão Administrativa, usando 
das atribuições que lhe confere a Portaria nº 009/2013 – GABEX, de 
23/01/2013,  
 
TORNA INSUBSISTENTE:  

Com base na Portaria nº 480 de 01/03/2018, a nomeação para o cargo 

de Professor Nível I – Classe A – Anos Iniciais, da Srª. Juliana da 

Silva Silva, tendo em vista sua opção pelo deslocamento para o final 

da lista de classificados. 
 
TORNA NULO:  
Com base na Portaria nº 481 de 01/03/2018, a nomeação para o cargo 
de Professor Nível I – Classe A – Anos Iniciais, como Afro-Brasileiro 
do Sr. Alisson Souza Lima, tendo em vista sua desistência através do 
Processo nº 6496/2018.  
 
TORNA NULO:  
Com base na Portaria nº 482 de 01/03/2018, a nomeação para o cargo 
de Professor Nível II – Classe A – Anos Iniciais, da Srª. Silvia 
Rabassa 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 499 de 02/03/2018, a nomeação para o cargo 
de Professor Nível I – Classe A – Anos Iniciais, da Srª. Silvia Rabassa 
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 483 de 01/03/2018, a nomeação para o cargo 
de Professor Nível II – Classe A – Anos Iniciais como Afro-Brasileiro 
da Srª. Elis Regina Madeira da Porciuncula, tendo em vista seu não 
comparecimento no prazo de  trinta (30) dias para assumir suas 
funções.  
 
TORNA NULO:  
Com base na Portaria nº 484 de 01/03/2018, a nomeação para o cargo 
de Professor Nível II – Classe A – Educação Infantil, da Srª. 
Katheline Brito Berbicz, tendo em vista seu não comparecimento no 
prazo de  trinta (30) dias para assumir suas funções.  
 
TORNA NULO:  
Com base na Portaria nº 485 de 01/03/2018, a nomeação para o cargo 
de Professor Nível II – Classe A – Educação Infantil, da Srª. Tatiane 
Suita Machado, tendo em vista seu não comparecimento no prazo de  
trinta (30) dias para assumir suas funções. 
 
 
 
  
 
 



 

TORNA NULO:  
Com base na Portaria nº 486 de 01/03/2018, a nomeação para o cargo 
de Professor Nível II – Classe A – Educação Infantil, da Srª. Eulalia 
Alves Soares, tendo em vista seu não comparecimento no prazo de  
quinze (15) dias para assumir suas funções.  
 
 
TORNA NULO:  
Com base na Portaria nº 487 de 01/03/2018, a nomeação para o cargo 
de Professor Nível II – Classe A – Educação Infantil, da Srª. Salete 
Teresinha Nogueira Lira, tendo em vista seu não comparecimento no 
prazo de  quinze (15) dias para assumir suas funções.  
 
TORNA NULO:  
Com base na Portaria nº 488 de 01/03/2018, a nomeação para o cargo 
de Professor Nível II – Classe A – Educação Infantil, da Srª. Amanda 
da Silva Borges, tendo em vista seu não comparecimento no prazo de  
quinze (15) dias para assumir suas funções.  
 
TORNA NULO:  
Com base na Portaria nº 500 de 02/03/2018, a nomeação para o cargo 
de Professor Nível II – Classe A – Educação Infantil, da Srª. Eloiza 
Velho da Silva, tendo em vista não se enquadrar no provimento do 
cargo conforme artigo 37, § 10 da Constituição da República.  
 
TORNA NULO:  
Com base na Portaria nº 501 de 02/03/2018, a nomeação para o cargo 
de Professor Nível II – Classe A – Educação Infantil, da Srª. Caroline 
Flores de Oliveira, tendo em vista seu não comparecimento no prazo 
de  trinta (30) dias para assumir suas funções.  
 
TORNA NULO:  
Com base na Portaria nº 489 de 01/03/2018, a nomeação para o cargo 
de Professor Nível II – Classe A – Educação Infantil, Afro-Brasileiro 
da Srª. Tinai Farias Pinto, tendo em vista seu não comparecimento no 
prazo de  quinze (15) dias para assumir suas funções.  
 
TORNA NULO:  
Com base na Portaria nº 490 de 01/03/2018, a nomeação para o cargo 
de Professor Nível II – Classe A – Educação Física – Anos Finais, da 
Srª. Franciele Roos da Silva Ilha, tendo em vista seu não 
comparecimento no prazo de  quinze (15) dias para assumir suas 
funções.  
 
TORNA NULO:  
Com base na Portaria nº 491 de 01/03/2018, a nomeação para o cargo 
de Professor Nível II – Classe A – Educação Física – Anos Finais, da 
Srª. Edilene Cunha Sinott, tendo em vista seu não comparecimento no 
prazo de  trinta (30) dias para assumir suas funções.  
 
 
 
 
 



 

 
 
TORNA NULO:  
Com base na Portaria nº 492 de 01/03/2018, a nomeação para o cargo 
de Professor Nível II – Classe A – Ciências, da Srª. Thais Figueiredo 
Santos, tendo em vista seu não comparecimento no prazo de  quinze 
(15) dias para assumir suas funções.  
 
TORNA NULO:  
Com base na Portaria nº 493 de 01/03/2018, a nomeação para o cargo 
de Professor Nível II – Classe A – Ciências, Afro-Brasileiro da Srª. 
Andrea Rodrigues Gonçalves, tendo em vista seu não comparecimento 
no prazo de  trinta (30) dias para assumir suas funções.  
 
TORNA NULO:  
Com base na Portaria nº 494 de 01/03/2018, a nomeação para o cargo 
de Professor Nível II – Classe A – Matemática, Afro-Brasileiro Srª. 
Gislaine Silva Rodrigues, tendo em vista seu não comparecimento no 
prazo de  quinze (15) dias para assumir suas funções.  
 
TORNA NULO:  
Com base na Portaria nº 495 de 01/03/2018, a nomeação para o cargo 
de Professor Nível II – Classe A – Educação Física – Educação 
Infantil e Anos Iniciais, Afro-Brasileiro, do Sr. Wilson Lucas 
Roschild, tendo em vista seu não comparecimento no prazo de  quinze 
(15) dias para assumir suas funções.  
 
TORNA NULO:  
Com base na Portaria nº 502 de 02/03/2018, a nomeação para o cargo 
de Professor Nível II – Classe A – Artes – Anos Finais, da Srª. 
Samantha Avila Pinto, 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, 05 de março de 2018. 
            

        JULIANA ROCHA COSTA 

         Secretária de Município de Gestão Administrativa 
  
 
 


