
 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE GOIAS

PORTARIA N.763/2015.

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE

GOIAS,no aso das atribuigdes que lhe sao conferidas pelo artigo 17, inciso XIX, do

Regimento tntemé deste Tribunal e,

Considerando queasinscri¢es gerais € etapas do Concurso de Remogao

n. 1/2016 estao previstas pata acontecer no més de janeiro de 2016,

Considerando o item 1.5 do Edital n. 1 - TRE-GO, de 20.11.2014,

publicado no Diario Oficial da Uniao n. 226 —Secao 3, do dia 21 de novembro de 2014, »

Considerando,ainda, que nas Zonas Eleitorais esta sendo realizado o

Recadastramento Biométtico com Revisao do Blettorado, R ESOLVE:

Art. PNOMEAR oscandidatos abaixo relacionados, por ordem de classificagao,

pata, 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 Técnico Judiciario,

Area Administrativa, Classe “A”, Padtio 1, do Quadro de Pessoal do Tribunal Regional

Eleitoral de Goias: |

_ 4, GUSTAVO ANTONIO BRANDAO 15° classificado — otigem da vaga:
vacancia de Yano Costa Ribeiro (Lei n. 10.842/04 — criacao do cargo); | |

2. DJORGENES TIBURCIO DE JESUS— 16° classificado — origem da vaga:

aposentadoria de Silvana Palmeira Nassar(Lei n° 7.645/87 — criagao do cargo);

3. DANIEL PEREIRA LOPES— 17°classificado — origem da vaga: cargo

- ctiado pela Lei n. 13.150, de 28de julho de 2015;

4. LUCIVALDO ALVES BEZERRA — 18° classificado — otigem da vaga:

cargo criado pela Lei n. 13.150, de 28 de julho de 2015; |

5. MONICA APARECIDA RUSSO LOURES~ 19°classificada — origem da

vaga: vacancia de Roberto de Sousae Silva (Lei n. 10.842/04 — ctiacds do catgo);

6. iGOR DA SILVA DE BARROS — 20° classificado — otigem da vaga:|

vacancia de Debora Cristina Santos Calaco (1ein. 10.842/04 — ctiacao do catgo);

ce
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7. EDUARDO PETTERSON FONSECA SILVA — 21° classificado — ofigem

da vaga: exoneracio, a pedido, de Vitoria Edwiges Pihheito Cardoso (Lei n. 8.868/94 —

criacao do cargo); : | =

8. EDSON LIMA DE SOUSA — 22° classificado SS origem da vaga:

aposentadoria de Valéria Machado Saddi (Lei n. 7.645/87 — criacao do cargo).

Art. 2° Os candidatos ota nomeadosserao ptovisoriamente lotados em qualquer |

uma das Zonas Eleitorais que estao procedendoao Recadastramento Biométrico com

Revisao do Eleitorado, conforme Provimento VPCREn. 5/2015, até a finalizacao do

Concutso de Remogio n. 1/2016. .

_ Art. 3° Os nomeados nao poderao participar do ‘Concurso de Remocio n.

1/2016, sendo que, posteriormente, setao oferecidas as vagas remanescentes do certame,

pata a escolha de lotacio dos candidatos, obedecida & ordem de classificacao contida

nesta portaria. | |

Art. 4° Sera vedada, sob qualquer hipotese, a petmanéncia definitiva dos

“nomeados nas Zonas Eleitorais de quetrata o art. 2°, tendo em vista queas lotagdes serio

em carater absolutamente ptecario. ; |

Art. 5° Fica designado 0 dia 20 de janeiro de 2016, as 14 horas, horario de

 Brasilia/DF, pata a posse coletiva dos habilitados, observados os preceitos da Lei n°

8.12/90. | :
Art. 6° Esta portaria entra em vigor na data de sua publicacio.

* Goiania, 09 de dezembro de 2015.

 

Desembatgadot WALTER CARLOS LEMES
Presidente |
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