
 
PUBLICAÇÃO Nº 51/2019  -  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 326 de 15/02/2019, a nomeação 
para o cargo de Técnico em Tecnologia da Informação – 
Afro-Brasileiro, do Sr. Vagner Furtado Trindade, tendo em 
vista sua desistência para assumir suas funções através do 
Processo n’ 4270/2019.  
 
TORNA NULO:  
Com base na Portaria nº 327 de 15/02/2019, a nomeação 
para o cargo de Administrador de Empresas, da Sra.Vanessa 
Trugilo Rodrigues, tendo em vista seu não comparecimento 
no prazo de quinze (15) dias para assumir suas funções.  
 
TORNA NULO:  
Com base na Portaria nº 328 de 15/02/2019, a nomeação 
para o cargo de Fiscal Auxiliar de Tributos Municipais – 
Afro-Brasileiro, do Sr. Vinicius Goncalves Lopes, tendo em 
vista sua desistência para assumir suas funções através do 
Processo n’ 6047/2019. 
 
TORNA NULO:  
Com base na Portaria nº 329 de 15/02/2019, a nomeação 
para o cargo de Motorista, do Sr. Leandro Moreira de Avila, 
tendo em vista seu não comparecimento no prazo de trinta 
(30) dias para assumir suas funções. 
 
TORNA NULO:  
Com base na Portaria nº 330 de 15/02/2019, a nomeação 
para o cargo de Técnico em Tecnologia da Informação, do 
Sr. Rafael Torres Estima, tendo em vista seu não 
comparecimento no prazo de quinze (15) dias para assumir 
suas funções.  
 
TORNA NULO:  
Com base na Portaria nº 331 de 15/02/2019, a nomeação 
para o cargo de Analista de Tecnologia da Informação, do 
Sr. Vanderson Oliveira da Silva, tendo em vista sua 
desistência para assumir suas funções através do Processo n’ 
5608/2019. 
 
TORNA NULO:  
Com base na Portaria nº 332 de 15/02/2019, a nomeação 
para o cargo de Guarda Municipal, do Sr. José Vianna 
Amado Neto, tendo em vista sua desistência para assumir 
suas funções através do Processo n’ 5730/2019. 
 
TORNA NULO:  
Com base na Portaria nº 333 de 15/02/2019, a nomeação 
para o cargo de Professor NI – Classe A – Anos Iniciais, da 
Sra. Paola Rosa 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 334 de 15/02/2019, a nomeação 
para o cargo de Professor NI – Classe A – Anos Iniciais, da 
Sra. Diovana Leite Alvarenga, tendo em vista seu não 
comparecimento no prazo de quinze (15) dias para assumir 
suas funções. 
 
TORNA NULO:  
Com base na Portaria nº 335 de 15/02/2019, a nomeação 
para o cargo de Professor NII – Classe A – Educação 
Infantil, da Sra. Nubia Helena Borges Lima, tendo em vista 
sua desistência para assumir suas funções, através do 
Processo n’ 3924/2019. 
 
TORNA NULO:  
Com base na Portaria nº 336 de 15/02/2019, a nomeação 
para o cargo de Professor NII – Classe A – Educação 
Infantil, da Sra. Berenice de Jesus Alves Duarte, tendo em 
vista seu não comparecimento no prazo de quinze (15) dias 
para assumir suas funções. 
 
TORNA NULO:  
Com base na Portaria nº 337 de 15/02/2019, a nomeação 
para o cargo de Professor NII – Classe A – Educação 
Infantil, da Sra. Tania Carmen Vargas Rosa, tendo em vista 
seu não comparecimento no prazo de quinze (15) dias para 
assumir suas funções. 
 
TORNA NULO:  
Com base na Portaria nº 338 de 15/02/2019, a nomeação 
para o cargo de Professor NII – Classe A – Educação 
Infantil, da Sra. Paula Beatriz Espindola 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 339 de 15/02/2019, a nomeação 
para o cargo de Professor NII – Classe A – Artes - Anos 
Finais, da Sra. Simone Vaghetti Ribeiro, tendo em vista seu 
não comparecimento no prazo de quinze (15) dias para 
assumir suas funções. 
 
TORNA NULO:  
Com base na Portaria nº 340 de 15/02/2019, a nomeação 
para o cargo de Professor NII – Classe A – Artes - Anos 
Finais, do Sr. Carlos Valério Correa Nagalhães, tendo em 
vista seu não comparecimento no prazo de quinze (15) dias 
para assumir suas funções. 
 
TORNA NULO:  
Com base na Portaria nº 341 de 15/02/2019, a nomeação 
para o cargo de Professor NII – Classe A – Educação Física 
- Anos Finais – Afro-Brasileiro, da Sra. Pamela Badia 



 
Balhego, tendo em vista seu não comparecimento no prazo 
de quinze (15) dias para assumir suas funções. 
 
TORNA NULO:  
Com base na Portaria nº 342 de 15/02/2019, a nomeação 
para o cargo de Professor NII – Classe A – Inglês, da Sra. 
Mariana Conceição dos Santos Guariento, tendo em vista 
seu não comparecimento no prazo de quinze (15) dias para 
assumir suas funções. 
 
TORNA NULO:  
Com base na Portaria nº 343 de 15/02/2019, a nomeação 
para o cargo de Professor NII – Classe A – Matemática, da 
Sra. Vera Lucia Marchand Pinho, tendo em vista seu não 
comparecimento no prazo de quinze (15) dias para assumir 
suas funções. 
 
TORNA NULO:  
Com base na Portaria nº 344 de 15/02/2019, a nomeação 
para o cargo de Professor NII – Classe A – Matemática, do 
Sr. Leandro Pinheiro Vieira, tendo em vista seu não 
comparecimento no prazo de quinze (15) dias para assumir 
suas funções. 
 
TORNA NULO:  
Com base na Portaria nº 345 de 15/02/2019, a nomeação 
para o cargo de Professor NII – Classe A – Matemática, da 
Sra. Silene Kerstner Arndt, tendo em vista seu não 
comparecimento no prazo de quinze (15) dias para assumir 
suas funções. 
 
TORNA NULO:  
Com base na Portaria nº 351 de 18/02/2019, a nomeação 
para o cargo de Professor NII – Classe A – Português, da 
Sra. Roseli de Lima, tendo em vista seu não comparecimento 
no prazo de quinze (15) dias para assumir suas funções. 
 
TORNA NULO:  
Com base na Portaria nº 352 de 18/02/2019, a nomeação 
para o cargo de Professor NII – Classe A – História, da Sra. 
Luiane Soares Motta, tendo em vista seu não 
comparecimento no prazo de quinze (15) dias para assumir 
suas funções. 
 
TORNA NULO:  
Com base na Portaria nº 353 de 18/02/2019, a nomeação 
para o cargo de Professor NII – Classe A – História – Afro-
Brasileiro, do Sr. Natalio Sagaz Lucas, tendo em vista seu 
não comparecimento no prazo de quinze (15) dias para 
assumir suas funções. 
 
TORNA NULO:  
Com base na Portaria nº 354 de 18/02/2019, a nomeação 
para o cargo de Professor NI – Classe A – Anos Iniciais, da 
Sra. Kellen Alves Oliveira, tendo em vista sua desistência 
para assumir suas funções, através do Processo n’ 
5849/2019. 

 
TORNA NULO:  
Com base na Portaria nº 355 de 18/02/2019, a nomeação 
para o cargo de Professor NII – Classe A – Anos Iniciais, da 
Sra. Claudia Amorin da Silveira, tendo em vista que já 
tomou posse do cargo,através da Portaria n’ 1302 de 
20/05/2015. 
 
       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, 18 de fevereiro de 2019. 

            
 

       Fernando Amaro da Silva Grassi 

         Secretário de Município de Gestão Administrativa 


