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PORTARIA Nº 064/2018   
                       

 
Convocação de professores para jornada 
suplementar.  

 
 

MARCUS JAIR BANDEIRA, Prefeito do Município de Nova Ramada, no uso de suas 

atribuições legais conferidas pela Lei Orgânica do Município, e em consonância com a art. 35, § 1º 

da Lei Complementar nº 37/2009 e de acordo com o solicitado através do MI nº 104/2018 da  

SMECDT CONVOCA  os professores abaixo relacionados, para jornada suplementar de trabalho, 

a contar de 02 de abril de 2018,  ficando da seguinte forma:  

Clari Stela Sievers – Professora Nível 03, Classe E, convocação de 06 horas semanais ou 

desdobre de 30%, sendo que sua jornada total ficou em 26 horas assim distribuídas: 16 horas para 

atuar no 2º ano, Ensino Globalizado, 01 hora para atuar em recuperação preventiva no 2º ano e 09 

horas de Atividades.  

Eder Luis Dallabrida  – Professor de História – Nível 03, Classe C, convocação de 10 

horas semanais ou desdobre de 50%, sendo que sua jornada ficou em 30 horas assim distribuídas: 

02 horas para atuar no 6º ano, História; 02 horas para atuar no 6º ano, Geografia; 02 horas para 

atuar no 7º ano, História, 02 horas para atuar no 7º ano, Geografia, 02 horas para atuar no 8º ano, 

História, 02 horas para atuar no 8º ano, Geografia, 02 horas para atuar em História no 9º ano,  02 

horas para atuar em Geografia no 9º ano, 01 hora para atuar em recuperação preventiva, 01 hora 

para atuar no 1º ano, Ensino Religioso, 01 hora para atuar no 2º ano, Ensino Religioso, 01 hora 

para preparar horas cívicas e  10 horas de atividades.  
As convocações acima referidas entram em vigor no dia 02 de abril de 2018, cancelando na 

mesma data, as convocações dos mesmos efetuados através das Portarias nºs 36/2018 e 40/2018. 

Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.  

NOVA RAMADA/RS , 26 de março de 2018. 
           
           

                     Marcus Jair Bandeira 
                                                                                            Prefeito   
Registre-se e Publique-se. 
         
              Marinez de Lima Rubert 
Secretária Municipal de Administração 

 
 
 

 


