
 

TRIBUNAL REGIONALELEITORALDEGOIAS

PORTARIA N.764/2015

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE

GOIAS, no uso das attibuicdes que lhe sao conferidas pelo artigo 17, inciso XLX, do

Regimento Interno deste Tribunale,

Considerando queas inscricdes getais ¢ etapas do Concurso de Remog¢ao

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

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

publicado no Diario Oficial da Uniaio n. 226 — Secdo 3, do dia 21 de novembto de2014,

Considetando, ainda, aie nas Zonas Eleitorais esti sendo realizado o

Recadastramento Biométrico com Revisao do Eleitorado, RES OLV E:

Art. 1° NOMEAR oscandidatos abaixo relacionados, pot ordem de classificacio,

pata, nos fertiios do artigo 9°, item I, da Lei 8.112, de 11.12.90, exercerem, em caratet

efetivo, em vittude de habilitacéo em concurso publico, o cargo deAnalista Judiciario,

Area Judiciaria, Classe “A”, Padrao 1, do Quadro de Pessoal do Tribunal Regional

Eleitoral de:Goias:.

1. ROGER RIBEIRO DA SILVA- 9° classificado ~ otigem da vaga: vacancia

de Erick Ricardo de Souza Fernandes (Lei n. 10.842/04 — criagao do cargo);

| 2. JOAO PAULO DA TRINTADE CURADO - 10° classificado — origem da

vaga: aposentadoria de Ronaldo da Silva Bitencourt (Lei n° 10.842/04 — criacao do cargo);

Art. 2° Os candidatos ora nomeados serao provisoriamente lotados em qualquer

umadas Zonas Eleitorais que estao procedendo ao Recadastramento Biométtico com

Revisao do Eleitorado, conforme Provimento VPCRE n. 5/2015, até a finalizacao do 2

Concurso de Remocao n. 1/2016. : . .

Art. 3° Os nomeados nio© poderio patticipar do Concurso de Remocao n.

1/2016, sendo que, posteriormente, serao oferecidasas vagas remanescentes do certame, |

para a escolha de lotacao dos candidatos, obedecida 4 ordem de classificacao contida

nesta portaria.
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Art. 4° Sera vedada, sob qualquer hipétese, a permanéncia definitiva dos nomeados

nas Zonas Eleitotais de que trata 0 att. 2°, tendo em vista que as lotacdes serio em carater

absolutamente precatio. - |

Art. 5° Fica designado o dia 20 de janeiro de 2016, as 14 horas, horatio de

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

8.112/90.

Art. 6° Esta portaria entra em vigor na data de sua publicacao.

~ Goidnia, 09 de dezembro de 2015.

 

Desembargador WALTER CARLOS LEMES

Presidente :


		2015-12-16T16:17:36-0200
	VIVIANE FRAGA DE OLIVEIRA:5069734




