
 

PUBLICAÇÃO Nº 29/2019  -  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 211 de 31/01/2019, a nomeação para o cargo 
de Fotografo, do Sr.Ronaldo Couto Pacheco, tendo em vista seu não 
comparecimento no prazo de quinze (15) dias para assumir suas 
funções.  
 
TORNA NULO:  
Com base na Portaria nº 212 de 31/01/2019, a nomeação para o cargo 
de Psicólogo, da Sra.Tassia Ribeiro Soares,  tendo em vista seu não 
comparecimento no prazo de quinze (15) dias para assumir suas 
funções.  
 
TORNA NULO:  
Com base na Portaria nº 213 de 31/01/2019, a nomeação para o cargo 
de Técnico em Tecnologia da Informação, do Sr. Daniel Ferreira 
Brandão. Conforme art. 2.3.6 do Edital 03/2014. 
 
TORNA NULO:  
Com base na Portaria nº 214 de 31/01/2019, a nomeação para o cargo 
de Técnico em Tecnologia da Informação, do Sr. Daniel Ferreira 
Brandão, como Afro-Brasileiro. Conforme art. 2.3.6 do Edital 
03/2014. 
 
 
TORNA NULO:  
Com base na Portaria nº 215 de 31/01/2019, a nomeação para o cargo 
de Técnico em Tecnologia da Informação, da Sra.Isadora Moyses de 
Souza,  tendo em vista seu não comparecimento no prazo de quinze 
(15) dias para assumir suas funções.  
 
TORNA NULO:  
Com base na Portaria nº 216 de 31/01/2019, a nomeação para o cargo 
de Técnico em Tecnologia da Informação, do Sr.Renan Martinez da 
Luz,  tendo em vista seu não comparecimento no prazo de quinze (15) 
dias para assumir suas funções.  
 
TORNA NULO:  
Com base na Portaria nº 217 de 31/01/2019, a nomeação para o cargo 
de Técnico em Tecnologia da Informação, do Sr.Eduardo Brignol 
Moreira,  tendo em vista seu não comparecimento no prazo de quinze 
(15) dias para assumir suas funções.  
 
TORNA NULO:  
Com base na Portaria nº 218 de 31/01/2019, a nomeação para o cargo 
de Assessor Administrativo, do Sr.Gabriel Raubach Dias,  tendo em 
vista seu não comparecimento no prazo de quinze (15) dias para 
assumir suas funções.  
 



 

 
TORNA NULO:  
Com base na Portaria nº 219 de 31/01/2019, a nomeação para o cargo 
de Assessor Administrativo, da Sra.Milena Teixeira Machado,  tendo 
em vista seu não comparecimento no prazo de quinze (15) dias para 
assumir suas funções.  
 
TORNA NULO:  
Com base na Portaria nº 220 de 31/01/2019, a nomeação para o cargo 
de Assessor Administrativo, do Sr.Leonardo Pereira Llopart,  tendo 
em vista seu não comparecimento no prazo de quinze (15) dias para 
assumir suas funções 
 
TORNA NULO:  
Com base na Portaria nº 221 de 31/01/2019, a nomeação para o cargo 
de Professor Nível I – Classe A – Anos Iniciais, da Sra.Natacha da 
Silva Antiqueira, tendo em vista sua desistência através do Processo 
n.3687/2019. 
 
 
       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, 01 de fevereiro de 2019. 
            

       Fernando Amaro da Silva Grassi 

         Secretário de Município de Gestão Administrativa 
  
 
 


