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PORTARIA Nº 138/2021 
                                  

Nomeia Candidato aprovado no                                                              
Concurso Público 01/2019,                                                   
para provimento de cargo efetivo do 
quadro de pessoal do Município de Nova 
Ramada. 

 
 

MARCUS JAIR BANDEIRA, Prefeito do Município de Nova Ramada, no uso de suas 
atribuições legais, NOMEIA  o candidato abaixo relacionado, classificado no Concurso Público 
01/2019, homologado através do Edital n°. 11/2020, de 20 de abril de 2020, para ocupar cargo 
efetivo do quadro permanente de pessoal do Município de Nova Ramada/RS, sendo: 
Cargo: Atendente de Ensino  
Inscrição Nome do Candidato Posição  

804 Eliane de Souza Koller 3º Lugar 
O nomeado deverá comparecer e/ou entrar em contato com o Setor de Pessoal da Prefeitura 

Municipal de Nova Ramada, a fim de receber a relação de documentos exigidos para o provimento 
do cargo constante no Edital nº 01/2019, os quais deverão ser apresentados para fins de posse junto 
a Secretaria Municipal de Administração – Setor de Pessoal da Prefeitura Municipal de Nova 
Ramada, sito à Avenida Gustavo König, nº 95, na cidade de Nova Ramada/RS, no prazo de 15 
(quinze) dias a contar de 14 de junho de 2021 (14/06/2021 à 28/06/2021) em horário de expediente 
da Prefeitura (08h00min às 12h00min – 13h00min às 17h00min). 

Caso o candidato não cumprir com os requisitos do edital ou não comparecer no prazo 
legal, estará abdicando da vaga e de qualquer outro direito inerente ao Concurso, conforme os 
termos do Edital. 

Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.  
NOVA RAMADA/RS , 10 de junho de 2021. 
 
 

Marcus Jair Bandeira 
Prefeito 

 
 
Registre-se e Publique-se. 
         
         Adrieli Raquel da Silva Räder 
   Secretária Municipal de Administração  
 
 


