
Ano 2020, Número 084 Goiânia, quinta-feira, 14 de maio de 2020 Página 18

___________________________________________________________________________________________________________________________________
Diário da Justiça Eletrônico - Tribunal Regional Eleitoral de Goiás. Documento assinado digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a

Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico http://www.tse.jus.br  

sonhos. Assim agindo, vocês me demonstram o quão determinados e corajosos são. Saibam que estão construindo uma linda história 
pessoal, digna de toda minha admiração. Agradeço aos meus assessores, inclusive os de outrora, cujo incansável suporte tanto contribuiu na 
minha trajetória na Magistratura. Registro aqui, que cada um que me auxiliou, desde os mais simples afazeres, fazem parte desse momento 
ímpar, fazem parte da minha história, fazem parte da pessoa e do profissional que sou! Reconheço os relevantes serviços prestados pela 
minha assessoria durante a minha caminhada! Agora, torno-me responsável em dar sequência ao brilhante comando exercido pelo 
Desembargador Carlos Escher, auxiliado por seu Vice-Presidente, Desembargador Zacarias Neves Coêlho. As conquistas que Vossas 
Excelências promoveram no transcurso desses dois anos aumentam meu compromisso com este Tribunal. Em especial, agradeço a Vossa 
Excelência Desembargador Carlos Escher, líder dinâmico e humano, que deixa um legado de eficiência na Justiça Eleitoral de Goiás. Aos 
meus pares nesta Corte, muito obrigado pela confiança depositada! Agradeço o apoio dos Juízes Membros, do Procurador Regional 
Eleitoral, dos servidores da Justiça Eleitoral, dos familiares e amigos, e declaro encerrada a presente sessão solene". Registre-se que, às 
11:50 horas, o Presidente da Corte declarou encerrada a Sessão Solene e, para constar, gravou-se a Sessão Solene de posse em meio digital 
(DVD) e lavrou-se, circunstanciadamente, a presente ata, que, após aprovada, será assinada pelo Desembargador Leandro Crispim, 
Presidente, nos termos do artigo 15, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal Regional Eleitoral de Goiás  RITRE/GO. 

Goiânia, 30 de abril de 2020.

DESEMBARGADOR LEANDRO CRISPIM

PRESIDENTE

PRESIDÊNCIA

Atos da Presidência

Portarias

PORTARIA N. 114/2020 PRES

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE GOIÁS, no uso de suas atribuições legais e regimentais, com fulcro no art. 29 da Lei n. 
8.112, de 11/12/1990, considerando o teor da Portaria n. 51/2020  DG e a decisão contida no Processo Administrativo Digital n. 
006919/2020, RESOLVE:

Art. 1º RECONDUZIR, a partir de 14/05/2020, MÁRCIA XAVIER DE AZEVEDO ao cargo efetivo de Técnico Judiciário  Área Administrativa, 
Classe "C", Padrão "13", pertencente ao Quadro Permanente de Pessoal deste Tribunal, em decorrência de desistência voluntária à 
submissão ao estágio probatório relativo ao cargo de Gestor Jurídico, Área Jurídica, na Secretaria de Estado da Administração do Governo 
do Estado de Goiás, nos termos do art. 29, inciso I, da Lei n. 8.112/90.

Art. 2° A recondução se dará no cargo vago (vaga n. 33) de Técnico Judiciário, Área Administrativa, anteriormente ocupado pela própria 
servidora, criado pela Lei 7.645, de 18/12/1987.

Art. 3º Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Goiânia, 11 (onze) de maio de 2020.

Desembargador LEANDRO CRISPIM - Presidente

PORTARIA Nº 119/2020/PRES TRE/GO

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE GOIÁS, no uso das atribuições conferidas pelo artigo 15, incisos XXI e XXIII, do 
Regimento Interno deste Tribunal (Resolução TRE/GO nº 298, de 18 de outubro de 2018), e considerando a necessidade de ajustes na força 
de trabalho em unidades deste Regional, RESOLVE:

Art. 1º DISPENSAR, a partir de 13/5/2020, o servidor efetivo deste Tribunal ALEXANDRE FRANCISCO DE AZEVEDO, Técnico Judiciário, Área 
Administrativa, do exercício da Função Comissionada (FC-06) de Assistente VI do Gabinete de Juiz de Direito II.

Art. 2º LOTAR, a partir de 13/5/2020, o servidor efetivo deste Tribunal ALEXANDRE FRANCISCO DE AZEVEDO, Técnico Judiciário, Área 
Administrativa, na Assessoria Jurídica de Pessoal da Diretoria-Geral.

Art. 3º Esta portaria entra em vigor na data de sua assinatura.

Goiânia, 13 (treze) de maio de 2020.

PORTARIA N. 114/2020 PRES

Desembargador LEANDRO CRISPIM - Presidente

066901271082
Realce


