
SAULO RICARDO IRA FREITAS

Goiania, 16 de a ril 12.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE GOIAS

PORTARIA N. 197 DG

O DIRETOR-GERAL DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE GOIAS, no use de suas

atribuicOes legais, tendo em vista o disposto nos artigos 38 da Lei n. 8.112, de 11 de dezembro de 1990, e

1° e 3°, inciso IV, da Portaria TRE/GO n. 68, datada de 14 de fevereiro de 2008, alterada pelas Portarias

TRE/GO n. 809, de 10 de dezembro de 2009 e 470, de 16 de junho de 2011, editadas pela douta

Presidencia, bem como a indicacao contida no formulario protocolizado sob n. 10.499/2012;

CONSIDERANDO a designacao do Assessor de Planejamento e Gestao da Secretaria de

Tecnologia da Informacao para permanecer em escala de sobre-aviso, nos termos da Portaria n.

055/2012/PRES-TRE/GO, de 02 de fevereiro de 2012;

CONSIDERANDO a convocacao do servidor supramencionado para desempenhar sua jornada

ordiniria de trabalho nos postos de atendimento da Biometria nesta capital, nos termos da Portaria

001/2012, cuja prorrogacao ocorreu por meio da Portaria 003/2012, editadas pela Coordenacao da

Biometria;

CONSIDERANDO a Informacao n. 041/2012/COPS/SGP-TRE/G0 da Coordenadoria de

Pessoal corn anuencia da Secretaria de Gestao de Pessoas;

CONSIDERANDO que a substituicao em analise efetivou-se em periodo anterior ao julgamento

proferido na 23' sessao ordinaria do Tribunal Pleno, do dia 26 de marco de 2012, RESOLVE:

Art. 1° DESIGNAR o servidor FAUSTINO RomAo DOS SANTOS JUNIOR, Tecnico Judiciario, para

substituir ANDRE RASSI, Assessor de Planejamento e Gestao da Secretaria de Tecnologia da Informacao,

nos periodos de 14 a 17 de fevereiro e de 22 de fevereiro a 1° de marco de 2012, em virtude da

convocacao do titular para laborar no atendimento aos eleitores junto ao Recadastramento Biometrico

desta Capital.

Art. 2° Esta portaria entrara em vigor na data da sua assinatura.

Diretor- eral
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