
  
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL    
PREFEITURA MUNICIPAL DO  RIO GRANDE 
Secretaria de Município de Gestão Administrativa 
Núcleo de Seleção e Treinamento 
 

 

PUBLICAÇÃO Nº47/2014  -  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 NULO:  

Com base na Portaria nº 1436 de 10/07/2014, a nomeação 

para o cargo de Educador Social, da Srª. Lilian Silveira 

Furtado, tendo em vista seu não comparecimento no prazo 

de quinze (15) dias para assumir suas funções. 

 

TORNA NULO:  

Com base na Portaria nº 1424 de 09/07/2014, a nomeação 

para o cargo de Educador Social, da Srª. Fabiane Vieira 

Marin, tendo em vista seu não comparecimento no prazo de 

quinze (15) dias para assumir suas funções. 

 

TORNA NULO:  

Com base na Portaria nº 1433 de 09/07/2014, a nomeação 

para o cargo de Secretário de Escola, da Sra. Camila Binatti 

Cavalheiro, tendo em vista seu não comparecimento no 

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

 

TORNA NULO:  

Com base na Portaria nº 1437 de 10/07/2014, a nomeação 

para o cargo de Enfermeiro, da Srª. Ana Paula Vaghetti 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 1425 de 09/07/2014, a nomeação 

para o cargo de Educador Social, do Sr. Leandro Rodrigues 

da Veiga, tendo em vista seu não comparecimento no prazo 

de quinze (15) dias para assumir suas funções. 

 

TORNA NULO:  

Com base na Portaria nº 1426 de 09/07/2014, a nomeação 

para o cargo de Educador Social, da Srª. Patricia Gomes 

Alves, tendo em vista seu não comparecimento no prazo de 

quinze (15) dias para assumir suas funções. 

 

TORNA NULO:  

Com base na Portaria nº 1436 de 10/07/2014, a nomeação 

para o cargo de Educador Social, da Srª. Lilian Silveira 

Furtado, tendo em vista seu não comparecimento no prazo 

de quinze (15) dias para assumir suas funções. 

 

TORNA NULO:  

Com base na Portaria nº 1427 de 09/07/2014, a nomeação 

para o cargo de Auxiliar de Farmácia, da Srª. Iamane Gante 

de Almeida, tendo em vista seu não comparecimento no 

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

 

TORNA NULO:  

Com base na Portaria nº 1428 de 09/07/2013, a nomeação 

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

Adamoli Xavier, tendo em vista seu não comparecimento 

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

 

TORNA NULO:  

Com base na Portaria nº 1429 de 09/07/2014, a nomeação 

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

Gonçalves Cougo Almeida, tendo em vista seu não 

comparecimento no prazo de quinze (15) dias para assumir 

suas funções. 

 

TORNA NULO:  

Com base na Portaria nº 1430 de 09/07/2014, a nomeação 

para o cargo de Bibliotecário, do Sr. Jean Teodomiro dos 

Santos, tendo em vista seu não comparecimento no prazo 

de quinze (15) dias para assumir suas funções. 

 

 

TORNA NULO:  

Com base na Portaria nº 1431 de 09/07/2014, a nomeação 

para o cargo de Fiscal de Serviços Urbanos, da Sra. 

Danielle Gago Duro, tendo em vista seu não 

comparecimento no prazo de quinze (15) dias para assumir 

suas funções. 

 

 

TORNA NULO:  

Com base na Portaria nº 1432 de 09/07/2014, a nomeação 

para o cargo de Fiscal de Serviços Urbanos, do Sr. Leandro 

Barros Duval, tendo em vista seu não comparecimento no 

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

 

TORNA NULO:  

Com base na Portaria nº 1452 de 11/07/2014, a nomeação 

para o cargo de Enfermeiro, da Sra. Marinisia Feijó 

Teixeira, tendo em vista não ter sido considerada apta para 

assumir suas funções no prazo de cento e vinte (120) dias. 

 

 

      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, 14 de julho de 2014.  

            

 

               NIDIA ACOSTA BONFIM 

Secretária de Município de Gestão Administrativa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


