
 

PUBLICAÇÃO Nº 53/2018  -  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 NULO:  
Com base na Portaria nº 1004 de 10/05/2018, a nomeação para o 
cargo de Professor Nível II – Classe A – Educação Infantil, da Srª. 
Ana Maria Amaral Pereira, , tendo em vista seu não comparecimento 
no prazo de  quinze (15) dias para assumir suas funções. 
 
TORNA NULO:  
Com base na Portaria nº 1006 de 10/05/2018, a nomeação para o 
cargo de Professor Nível II – Classe A – Educação Infantil, da Srª. 
Raquel Cunha Cruz, , tendo em vista seu não comparecimento no 
prazo de  quinze (15) dias para assumir suas funções. 
 
 
TORNA NULO:  
Com base na Portaria nº 1007 de 10/05/2018, a nomeação para o 
cargo de Professor Nível II – Classe A – Educação Infantil, da Srª. 
Alessandra de Oliveira Machado, tendo em vista seu não 
comparecimento no prazo de  quinze (15) dias para assumir suas 
funções. 
 
TORNA NULO:  
Com base na Portaria nº 1011 de 10/05/2018, a nomeação para o 
cargo de Professor Nível II – Classe A – Educação Infantil, da Srª. 
Lucimar Berger Trarbach, , tendo em vista seu não comparecimento 
no prazo de  quinze (15) dias para assumir suas funções. 
 
 
TORNA NULO:  
Com base na Portaria nº 1012 de 10/05/2018, a nomeação para o 
cargo de Professor Nível II – Classe A – Educação Infantil, da Srª. 
Kerllen Fernandes Avila , tendo em vista seu não comparecimento no 
prazo de  quinze (15) dias para assumir suas funções. 
 
TORNA NULO:  
Com base na Portaria nº 1013 de 10/05/2018, a nomeação para o 
cargo de Professor Nível II – Classe A – Educação Infantil, da Srª. 
Maria Solange Almeida Fernandes, tendo em vista seu não 
comparecimento no prazo de  quinze (15) dias para assumir suas 
funções. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

TORNA NULO:  
Com base na Portaria nº 1008 de 10/05/2018, a nomeação para o 
cargo de Professor Nível II – Classe A – Ciências, do Sr. Willian 
Rubira 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 1009 de 10/05/2018, a nomeação para o 
cargo de Psicólogo, da Srª. Bianca da Rocha Mameister, , tendo em 
vista seu não comparecimento no prazo de  quinze (15) dias para 
assumir suas funções. 
 
TORNA NULO:  
Com base na Portaria nº 1010 de 10/05/2018, a nomeação para o 
cargo de Professor Nível II – Classe A – Português, da Srª. Renata 
Rodrigues Correa, 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, 10 de maio de 2018. 
            

        JULIANA ROCHA COSTA 

         Secretária de Município de Gestão Administrativa 
  
 
 


