
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE GOIAS

PORTARIA PRES N. 171

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE

GOIAS, no use das atribuicOes que the sao conferidas pelo artigo 17, inciso

XIX, do Regimento Interno dente Tribunal e, considerando o pedido de

desistencia de finitiva a nomeacao, formulado pelo candidato classificado

em 38° lugar, RESOLVE:

Art. 1° NOMEAR os candidatos abaixo relacionados, por ordem de

classificacao, para, nos termos do artigo 9°, item I, da Lei 8.112, de

11.12.90, exercerem, em carater efetivo, em virtude de habilitacao em

concurso pUblico, o cargo de Tecnico Judiciario, Area Administrativa,

Classe "A", Padrao 1, do Quadro	 de Pessoal do Tribunal Regional

Eleitoral de Goias:

1.FERNANDO NASCIMENTO RIBEIRO — 39° classificado — origem da

vaga: vacancia de Daniella Morais Inacio (Lei 8.868/94 — criacao do cargo);

2.JORAIA LACERDA SOUTO DE LIMA — 40' classificada — origem da

vaga: vacancia de Cesar Avelar Mineli (Lei 7.645/87 — criacao do cargo);

3.RUBENS MARIANO DA CRUZ — 41° classificado — origem da vaga:

vacancia de Welton Rodrigues Ramos (Lei 10.842/04 — criacao do cargo);

4.JOELMA MARINHO DE BRITO ABREU — 42' classificada — origem

da vaga: vacancia de Tatiana Fernandes de Oliveira (Lei 10.842/04 —

criacao do cargo).

5.RUBENS ALVES LEAD — 43° classificado — origem da vaga: vacancia

de Rodrigo Leandro da Silva (Lei 10.842/04 — criacao do cargo).

Art. 2° Fica designado o dia 9 de abril do corrente ano, as 14:00 horas,

horario de Brasilia/DF, para posse coletiva, observados os preceitos da Lei

n° 8.112/90, bem como a mesma data para a escolha dos municipios de



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE GOIAS
lotacao, tendo como criterio a ordem de classificacao acima mencionada e,

ainda, para inicio do treinamento dos empossado , as 15:00 horas.

Art. 3° Em caso de nao comparecimento n. data acima mencionada, os

candidatos perderäo o direito a escolha dsades de lotacdo, devendo

acatar a lotacao imposta pela Administracao

Goianico de 2012.

Desembargador GILBE	 ARQUES FILHO
residente
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