
 

TRIBUNAL REGIONÁL ELEITORAL DE GOIÁS

PORTARIA Nº 361/2016

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE GOIÁS,

no uso dás atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 17, inciso XIX, do *,

— Regunentq Interno deste Tribunal, R ES 0 L VE: ,

Att. lº NOMÉAR os candidatos abaixó relacionados, por qrdcm de

“classificação, para, nos termos do artigo 90, inciso I, da Lei nº 8.112, de 111290,

exercerem, em caráter efetivo, em virtude de habilitação em concurso público, o cargo

de Técnico Judiciário, Área Administrativa, Classe “A”, Padrão 1, do Quadro de

Pessoal do Tribunal RegionaliEleitoml de Goiás:

81. ROGÉRIO CIRINO DE FREITAS - 246 classificádo —l origem da vaga: ,

. transformação do Cargo de Técnico judiciário, Área *ApQío EspecialiZado,

Especíahdade Eletricidade e Telecomunicações, anteriormente ocupado pelo servidor

Edmarkson Ferreira de Araújo lei nº 6.082/74 — criação do cargo); ,

2. ALAN BARBOSA MOREIRA -- 25o classificado —— origem da vaga:

transformação do cargo de ' Técnico Judiciário, Área Apoio Especializado,

Especialidade Agente de Segurança Judiciária, anteriormente ocupado pelo semdor

Edvaldo Marra Silva (Lei nº 8.868/94 —— criação do cargo); , _

3. PAULO HENRIQUE MORDENTE - zº classificadó da lista de
portadores de necessidades especiais — origem darvaga: aposentadoria da servidora

Anneríta dc LimaMenezcs (Lei nº 7.645/87 —— criação ,docárgo); _

Art. Zº Fica designado o dia 29 de julho do corrente ano, às 14:30 horas, horário,

de Brasília/DF, para a posse coletiva dos habilitados, observados os preceitosda Lei nº

8. 112/90 bem comopara a escolha dos municípios delotação, tendo como critério a

ordem de nomeação desta portaria. » .

Art. 3º Em caso de não comparecimento na ' data acima mencionada, os

cahdidatos perderão 0 direito à escolha das cidadesde 10tação,devend0 acatar a

lotaçãolmposta pela Administração.
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' Art. 4º Esta portaria entra em Vigor na data de sua publicação.

Gommane julho de 2016.
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