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PUBLICAÇÃO  Nº 188/2015  -  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 3322 de 10/12/2015, a nomeação 

para o cargo de Secretário de Escola, do Sr. Adinael 

Gautério 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 3323 de 10/12/2015, a nomeação 

para o cargo de Secretário de Escola, da Sra. Melissa Peres 

de Oliveira, tendo em vista seu não comparecimento no 

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

 

TORNA NULO:  

Com base na Portaria nº 3324 de 10/12/2015, a nomeação 

para o cargo de Secretário de Escola, do Sr. Carlos 

Henrique Mello Costa, tendo em vista seu não 

comparecimento no prazo de quinze (15) dias para assumir 

suas funções. 

 

TORNA NULO:  

Com base na Portaria nº 3325 de 10/12/2015, a nomeação 

para o cargo de Secretário de Escola, da Sra. Priscila 

Oliveira 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 3326 de 10/12/2015, a nomeação 

para o cargo de Secretário de Escola, da Sra. Cristiane 

Quadros Weymer, tendo em vista seu não comparecimento 

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

 

TORNA NULO:  

Com base na Portaria nº 3327 de 10/12/2015, a nomeação 

para o cargo de Secretário de Escola, do Sr. Alexsander 

Cortez Avila, tendo em vista seu não comparecimento no 

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

 

TORNA NULO:  

Com base na Portaria nº 3328 de 10/12/2015, a nomeação 

para o cargo de Bibliotecário, da Sra. Mauren Rodrigues 

Pinho, tendo em vista seu não comparecimento no prazo de 

quinze (15) dias para assumir suas funções. 

 

TORNA NULO:  

Com base na Portaria nº 3329 de 10/12/2015, a nomeação 

para o cargo de Secretário de Escola, do Sr. Renan Schmutz 

Juliano, tendo em vista seu não comparecimento no prazo 

de quinze (15) dias para assumir suas funções. 

 

TORNA NULO:  

Com base na Portaria nº 3330 de 10/12/2015, a nomeação 

para o cargo de Monitor de Transporte Escolar, Afro-

Brasileiro, da Sra. Rosane Bueno Costa, tendo em vista seu 

não comparecimento no prazo de quinze (15) dias para 

assumir suas funções. 

 

TORNA NULO:  

Com base na Portaria nº 3335 de 11/12/2015, a nomeação 

para o cargo de Secretário de Escola, da Sra. Ilmara Xavier 

Gondran, tendo em vista sua desistência através do processo 

nº 40433/2015. 

 

       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, 11 de dezembro de 

2015. 

            

 

 

      CLEIDE TORRES RODRIGUES 

Secretário de Município de Gestão Administrativa 

  


