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PORTARIA N.º 039.2012 

 

Convoca Servidores em Férias.  

 

O PREFEITO MUNICIPAL DE NOVA RAMADA, em consonância com o parágrafo único 

do art. 102, da Lei Complementar nº 016 de 1º de dezembro de 2006 e atendendo ao interesse 

público, CONVOCA servidores relacionados abaixo, para o retorno as suas atividades laborais 

normais:  

- Juliane da Silva – Atendente Consultório Dentário, em gozo de férias no período de 13 

de Fevereiro a 13 de março de 2012, retornando ao trabalho no dia 29 de fevereiro de 2012 

para o processamento do SIA, restando um saldo de 14 dias de férias a serem gozados; 

- Joubert Biancon – Motorista, em gozo de férias no período de 20 de Fevereiro a 20 de 

março de 2012, retornando ao trabalho no dia 28 de fevereiro de 2012 face ao pedido de 

exoneração de motorista que desenvolve deslocamento de pacientes, restando um saldo de 22 

dias a serem gozados; 

- Tiago Rafael Ruppel – Agente Administrativo, em gozo de férias no período de 13 de 

fevereiro a 13 de março de 2012, retornando ao trabalho no dia 28 de fevereiro de 2012 face ao 

acumulo de processos de compras em regime de urgência, restando 15 dias de férias a serem 

gozados.  

O gozo dos dias de férias interrompidas será estabelecido através de acordo entre os 

servidores e seus superiores imediatos. 

Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.  

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE NOVA RAMADA, ESTADO DO RIO GRANDE 

DO SUL, em 27 de fevereiro de 2012.                  
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