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

 

PUBLICAÇÃO Nº 80/2014  -  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 nº2018 de 10/10/2014, a nomeação 

para o cargo de Educador Social, da Srª. Maria Jose 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 2019 de 10/10/2014, a nomeação 

para o cargo de Educador Social, da Srª. Lucieni Turnes 

Edom, tendo em vista seu não comparecimento no prazo de 

quinze (15) dias para assumir suas funções. 

 

TORNA NULO:  

Com base na Portaria nº 2020 de 10/10/2014, a nomeação 

para o cargo de Técnico em Enfermagem, da Sra. Mitziane 

Cavalheiro Borges, tendo em vista seu não comparecimento 

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

 

TORNA NULO:  

Com base na Portaria nº 2021 de 10/10/2014, a nomeação 

para o cargo de Enfermeiro, do Sr. Cristiano Pinto 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 2022 de 10/10/2014, a nomeação 

para o cargo de Enfermeiro, da Sra. Patricia dos Passos 

Broilo, tendo em vista seu não comparecimento no prazo de 

quinze (15) dias para assumir suas funções. 

 

TORNA NULO:  

Com base na Portaria nº 2023 de 10/10/2014, a nomeação 

para o cargo de Enfermeiro, da Srª. Amalia Aurinivia 

Pereira Madruga, 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 outubro de 2014.  

            

 

               NIDIA ACOSTA BONFIM 

Secretária de Município de Gestão Administrativa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


