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ANO IlI – Nº 700– EXTREMOZ/RN, SEXTA-FEIRA, 24 DE MAIO DE 2013 
ADMINISTRAÇÃO DO EXCELENTÍSSIMO SENHOR PREFEITO KLAUSS FRANCISCO TORQUATO RÊGO 

 
 

Circula as terças, quartas, quintas e sextas, ou em edições especiais  

PODER EXECUTIVO 
 

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 
PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMOZ 

GABINETE DO PREFEITO 

       

PORTARIA Nº 302 – /2013 - GP 

   O PREFEITO CONSTITUCIONAL DE EXTREMOZ, 
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas, especialmente a Lei 
Orgânica do Municipal.  

                                RESOLVE:  

   Art. 1º - Fica nomeado (a) em caráter efetivo, para ocupar 
o cargo de Auxiliar de Professor (a), em virtude de haver sido 
aprovado (a) em concurso público, a pessoa nomeada: 

Rosangela Mena Diniz da Silva 

Art. 2º -  Esta Portaria entra em vigor na 
data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário.  

  Publique-se, Cumpra-se e Arquive-se.  

   Gabinete do Prefeito de Extremoz,  12 de abril de 2013  

KLAUSS FRANCISCO TORQUATO RÊGO 

PREFEITO 

TERMO DE POSSE 

    Aos 12 de abril de 2013, compareceu perante a 
Secretaria Municipal de Planejamento, Administração e 
Finanças do Município de Extremoz/ RN o/ a Rosangela Mena 
Diniz da Silva, brasileiro (a), Casada, inscrito (a) no Registro 
Geral sob o número 286.899 SSP/ RN e CPF/ número 
140.725.644-00, CTPS número 9984, série 518 / RN, 
residente na Rua Getulio Lopes de Araujo, C 301, Ponta 
Negra, Natal/ RN, nomeado (a) através da Portaria 302/2013 – 
GP, de 12 de abril de 2013, para ocupar o cargo de Auxiliar de 
Professor (a), ficando lotado (a) na Secretaria Municipal de 
Educação e Cultura, o/a qual apresentou todos os 
documentos necessários a completude de seu ato de 
provimento, e inclusive de inspeção médica, comprometendo-
se na oportunidade, a exercer as funções inerentes ao cargo 
direcionado ao bem estar da coletividade, não se descurando 
dos poderes/ deveres que lhes forem atribuídos além da 
estrita obediência aos princípios informadores da atividade 
administrativa, ficando ciente ainda que terá o prazo 
irrevogável de trinta dias para apresentar a repartição de 

origem e entrar no exercício do cargo, quando restará perfeito 
e acabado o ato de investidura. 

        E para constar, eu, Jucielly Oliveira dos Santos, 
(       ), Gerente de Recursos Humanos, da Secretaria 
Municipal de Planejamento, Administração e Finanças, lavrei o 
presente termo que vai assinado por mim, pelo empossado e 
pelo Excelentíssimo Senhor Prefeito. 

Rosangela Mena Diniz da Silva 

Empossado (a) 

Klauss Francisco Torquato do Rego 

Prefeito 

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 
PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMOZ 

GABINETE DO PREFEITO 
 

           PORTARIA Nº 304 – /2013 - GP 

    O PREFEITO CONSTITUCIONAL DE EXTREMOZ, 
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas, especialmente a Lei 
Orgânica do Municipal.  

                                RESOLVE:  

   Art. 1º - Fica nomeado (a) em caráter efetivo, para ocupar 
o cargo de Professor (a) de Educação Infantil, em virtude de 
haver sido aprovado (a) em concurso público, a pessoa 
nomeada: 

Alenuska de Sa Alves Satiro 

Art. 2º -  Esta Portaria entra em vigor na 
data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário.  

  Publique-se, Cumpra-se e Arquive-se.  

  Gabinete do Prefeito de Extremoz,  12 de abril de 2013  

KLAUSS FRANCISCO TORQUATO RÊGO 

PREFEITO 

TERMO DE POSSE 

    Aos 12 de abril de 2013, compareceu perante a 
Secretaria Municipal de Planejamento, Administração e 
Finanças do Município de Extremoz/ RN o/ a Alenuska de Sa 

IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE EXTREMOZ – RIO GRANDE DO NORTE 
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Alves Satiro, brasileiro (a), Casada, inscrito (a) no Registro 
Geral sob o número 1.533.052 SSP/ RN e CPF/ número 
021.108.604-56, CTPS número 55.851, série 00012/ RN, 
residente na Lot. São Pedro, 8, Santo Antônio do Potengi, São 
Gonçalo do Potengi/ RN, nomeado (a) através da Portaria 
304/2013 – GP, de 12 de abril de 2013, para ocupar o cargo 
de Professor (a) de Educação Infantil, ficando lotado (a) na 
Secretaria Municipal de Educação e Cultura, o/a qual 
apresentou todos os documentos necessários a completude 
de seu ato de provimento, e inclusive de inspeção médica, 
comprometendo-se na oportunidade, a exercer as funções 
inerentes ao cargo direcionado ao bem estar da coletividade, 
não se descurando dos poderes/ deveres que lhes forem 
atribuídos além da estrita obediência aos princípios 
informadores da atividade administrativa, ficando ciente ainda 
que terá o prazo irrevogável de trinta dias para apresentar a 
repartição de origem e entrar no exercício do cargo, quando 
restará perfeito e acabado o ato de investidura. 

        E para constar, eu, Jucielly Oliveira dos Santos, 
(       ), Gerente de Recursos Humanos, da Secretaria 
Municipal de Planejamento, Administração e Finanças, lavrei o 
presente termo que vai assinado por mim, pelo empossado e 
pelo Excelentíssimo Senhor Prefeito. 

Alenuska de Sa Alves Satiro 

Empossado (a) 

Klauss Francisco Torquato do Rego 

Prefeito 

 
      ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 
PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMOZ 

GABINETE DO PREFEITO 

 

PORTARIA Nº 303 – /2013 - GP 

    O PREFEITO CONSTITUCIONAL DE EXTREMOZ, 
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas, especialmente a Lei 
Orgânica do Municipal.  

                                RESOLVE:  

Art. 1º - Fica nomeado (a) em caráter efetivo, para ocupar o 
cargo de Auxiliar de Professor, em virtude de haver sido 
aprovado (a) em concurso público, a pessoa nomeada: 

Rosamaria Camara Costa 

  Art. 2º -  Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário.  

  Publique-se, Cumpra-se e Arquive-se.  

   Gabinete do Prefeito de Extremoz,  12 de abril de 2013  

KLAUSS FRANCISCO TORQUATO RÊGO 

PREFEITO 

TERMO DE POSSE 

    Aos 12 de abril de 2013, compareceu perante a 
Secretaria Municipal de Planejamento, Administração e 
Finanças do Município de Extremoz/ RN o/ a Rosamaria 
Camara Costa, brasileiro (a), Solteira, inscrito (a) no Registro 
Geral sob o número 2.155.308 SSP/ RN e CPF/ número 
011.893.184-90, CTPS número 25.751, série 00017/ RN, 
residente na Rua Re Luiz Eneas, 53, Pajuçara, Natal/ RN, 
nomeado (a) através da Portaria 303/2013 – GP, de 12 de 
abril de 2013, para ocupar o cargo de Auxiliar de Professor, 
ficando lotado (a) na Secretaria Municipal de Educação e 
Cultura, o/a qual apresentou todos os documentos 
necessários a completude de seu ato de provimento, e 
inclusive de inspeção médica, comprometendo-se na 
oportunidade, a exercer as funções inerentes ao cargo 
direcionado ao bem estar da coletividade, não se descurando 
dos poderes/ deveres que lhes forem atribuídos além da 
estrita obediência aos princípios informadores da atividade 
administrativa, ficando ciente ainda que terá o prazo 
irrevogável de trinta dias para apresentar a repartição de 
origem e entrar no exercício do cargo, quando restará perfeito 
e acabado o ato de investidura. 

        E para constar, eu, Jucielly Oliveira dos Santos, 
(       ), Gerente de Recursos Humanos, da Secretaria 
Municipal de Planejamento, Administração e Finanças, lavrei o 
presente termo que vai assinado por mim, pelo empossado e 
pelo Excelentíssimo Senhor Prefeito. 

Rosamaria Camara Costa 

Empossado (a) 

Klauss Francisco Torquato do Rego 

Prefeito 

      ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 
PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMOZ 

GABINETE DO PREFEITO 
 

PORTARIA Nº 313 – /2013 - GP 

    O PREFEITO CONSTITUCIONAL DE EXTREMOZ, 
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas, especialmente a Lei 
Orgânica do Municipal.  

                                RESOLVE:  

   Art. 1º - Fica nomeado (a) em caráter efetivo, para ocupar 
o cargo de Professor (a) de Educação Infantil, em virtude de 
haver sido aprovado (a) em concurso público, a pessoa 
nomeada: 

Samara Oliveira de Almeida 

  Art. 2º -  Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário.  

  Publique-se, Cumpra-se e Arquive-se.  

   Gabinete do Prefeito de Extremoz,  22 de abril de 2013  
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KLAUSS FRANCISCO TORQUATO RÊGO 

PREFEITO 

TERMO DE POSSE 

    Aos 16 de abril de 2013, compareceu perante a 
Secretaria Municipal de Planejamento, Administração e 
Finanças do Município de Extremoz/ RN o/ a Samara Oliveira 
de Almeida, brasileiro (a), Solteira, inscrito (a) no Registro 
Geral sob o número 2.946.113 SSP/ RN e CPF/ número 
051.870.587-03, CTPS número 31.960, série 00007/ RN, 
residente na Rua da Floresta, 30, N. Senhora da 
Apresentação, Natal/ RN, nomeado (a) através da Portaria 
313/2013 – GP, de 22 de abril de 2013, para ocupar o cargo 
de Professor (a) de Educação Infantil, ficando lotado (a) na 
Secretaria Municipal de Educação e Cultura, o/a qual 
apresentou todos os documentos necessários a completude 
de seu ato de provimento, e inclusive de inspeção médica, 
comprometendo-se na oportunidade, a exercer as funções 
inerentes ao cargo direcionado ao bem estar da coletividade, 
não se descurando dos poderes/ deveres que lhes forem 
atribuídos além da estrita obediência aos princípios 
informadores da atividade administrativa, ficando ciente ainda 
que terá o prazo irrevogável de trinta dias para apresentar a 
repartição de origem e entrar no exercício do cargo, quando 
restará perfeito e acabado o ato de investidura. 

        E para constar, eu, Jucielly Oliveira dos Santos, 
(       ), Gerente de Recursos Humanos, da Secretaria 
Municipal de Planejamento, Administração e Finanças, lavrei o 
presente termo que vai assinado por mim, pelo empossado e 
pelo Excelentíssimo Senhor Prefeito. 

 

Samara Oliveira de Almeida 

Empossado (a) 

Klauss Francisco Torquato do Rego 

Prefeito 

 
      ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 
PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMOZ 

GABINETE DO PREFEITO 
 

       

PORTARIA Nº 314 – /2013 - GP 

   O PREFEITO CONSTITUCIONAL DE EXTREMOZ, 
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas, especialmente a Lei 
Orgânica do Municipal.  

                                RESOLVE:  

   Art. 1º - Fica nomeado (a) em caráter efetivo, para ocupar 
o cargo de Professor (a) de Educação Infantil, em virtude de 
haver sido aprovado (a) em concurso público, a pessoa 
nomeada: 

Rosália da Silva 

Art. 2º -  Esta Portaria entra em vigor na 
data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário. Retroagindo seus efeitos ao dia 16 de abril de 2013. 

  Publique-se, Cumpra-se e Arquive-se.  

   Gabinete do Prefeito de Extremoz,  22 de abril de 2013  

KLAUSS FRANCISCO TORQUATO RÊGO 

PREFEITO 

TERMO DE POSSE 

    Aos 16 de abril de 2013, compareceu perante a 
Secretaria Municipal de Planejamento, Administração e 
Finanças do Município de Extremoz/ RN o/ a Rosália da Silva, 
brasileiro (a), Solteira, inscrito (a) no Registro Geral sob o 
número 1.226.626 SSP/ RN e CPF/ número 807.389.664-87, 
CTPS número 63.705, série 00007/ RN, residente na Rua do 
Cemiterio, 6090, Genipabu, Extremoz/ RN, nomeado (a) 
através da Portaria 314/2013 – GP, de 22 de abril de 2013, 
para ocupar o cargo de Professor (a) de Educação Infantil, 
ficando lotado (a) na Secretaria Municipal de Educação e 
Cultura, o/a qual apresentou todos os documentos 
necessários a completude de seu ato de provimento, e 
inclusive de inspeção médica, comprometendo-se na 
oportunidade, a exercer as funções inerentes ao cargo 
direcionado ao bem estar da coletividade, não se descurando 
dos poderes/ deveres que lhes forem atribuídos além da 
estrita obediência aos princípios informadores da atividade 
administrativa, ficando ciente ainda que terá o prazo 
irrevogável de trinta dias para apresentar a repartição de 
origem e entrar no exercício do cargo, quando restará perfeito 
e acabado o ato de investidura. 

        E para constar, eu, Jucielly Oliveira dos Santos, 
(       ), Gerente de Recursos Humanos, da Secretaria 
Municipal de Planejamento, Administração e Finanças, lavrei o 
presente termo que vai assinado por mim, pelo empossado e 
pelo Excelentíssimo Senhor Prefeito. 

Rosália da Silva 

Empossado (a) 

Klauss Francisco Torquato do Rego 

Prefeito 

      ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 
PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMOZ 

GABINETE DO PREFEITO 
 

PORTARIA Nº 315 – /2013 - GP 

   O PREFEITO CONSTITUCIONAL DE EXTREMOZ, 
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas, especialmente a Lei 
Orgânica do Municipal.  

                                RESOLVE:  

   Art. 1º - Fica nomeado (a) em caráter efetivo, para ocupar 
o cargo de Professor (a) de Educação Infantil, em virtude de 
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haver sido aprovado (a) em concurso público, a pessoa 
nomeada: 

Natali da Silva Bigois 

Art. 2º -  Esta Portaria entra em vigor na 
data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário. Retroagindo seus efeitos ao dia 16 de abril de 2013. 

  Publique-se, Cumpra-se e Arquive-se.  

   Gabinete do Prefeito de Extremoz,  22 de abril de 2013  

KLAUSS FRANCISCO TORQUATO RÊGO 

PREFEITO 

TERMO DE POSSE 

    Aos 16 de abril de 2013, compareceu perante a 
Secretaria Municipal de Planejamento, Administração e 
Finanças do Município de Extremoz/ RN o/ a Natali da Silva 
Bigois, brasileiro (a), Solteira, inscrito (a) no Registro Geral 
sob o número 1.497.647 SSP/ RN e CPF/ número 
000.497.844-71, CTPS número 67.908, série 00021/ RN, 
residente na Av. Maria Lacerda Montenegro, Boa Esperança, 
Parnamirim/ RN, nomeado (a) através da Portaria 315/2013 – 
GP, de 22 de abril de 2013, para ocupar o cargo de Professor 
(a) de Educação Infantil, ficando lotado (a) na Secretaria 
Municipal de Educação e Cultura, o/a qual apresentou todos 
os documentos necessários a completude de seu ato de 
provimento, e inclusive de inspeção médica, comprometendo-
se na oportunidade, a exercer as funções inerentes ao cargo 
direcionado ao bem estar da coletividade, não se descurando 
dos poderes/ deveres que lhes forem atribuídos além da 
estrita obediência aos princípios informadores da atividade 
administrativa, ficando ciente ainda que terá o prazo 
irrevogável de trinta dias para apresentar a repartição de 
origem e entrar no exercício do cargo, quando restará perfeito 
e acabado o ato de investidura. 

        E para constar, eu, Jucielly Oliveira dos Santos, 
(       ), Gerente de Recursos Humanos, da Secretaria 
Municipal de Planejamento, Administração e Finanças, lavrei o 
presente termo que vai assinado por mim, pelo empossado e 
pelo Excelentíssimo Senhor Prefeito. 

Natali da Silva Bigois 

Empossado (a) 

Klauss Francisco Torquato do Rego 

Prefeito 

      ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 
PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMOZ 

GABINETE DO PREFEITO 
 

PORTARIA Nº 316 – /2013 - GP 

   O PREFEITO CONSTITUCIONAL DE EXTREMOZ, 
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas, especialmente a Lei 
Orgânica do Municipal.  

                                RESOLVE:  

   Art. 1º - Fica nomeado (a) em caráter efetivo, para ocupar 
o cargo de Professor (a) de Anos Iniciais do Ensino 
Fundamental, em virtude de haver sido aprovado (a) em 
concurso público, a pessoa nomeada: 

Ana Lucia Moura Barbosa 

Art. 2º -  Esta Portaria entra em vigor na 
data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário. Retroagindo seus efeitos ao dia 16 de abril de 2013. 

  Publique-se, Cumpra-se e Arquive-se.  

   Gabinete do Prefeito de Extremoz,  22 de abril de 2013  

KLAUSS FRANCISCO TORQUATO RÊGO 

PREFEITO 

TERMO DE POSSE 

    Aos 16 de abril de 2013, compareceu perante a 
Secretaria Municipal de Planejamento, Administração e 
Finanças do Município de Extremoz/ RN o/ a Ana Lucia Moura 
Barbosa, brasileiro (a), Casada, inscrito (a) no Registro Geral 
sob o número 1.274.762 SSP/ RN e CPF/ número 
807.267.804-30, CTPS número 88.277, série 00009/ RN, 
residente na Rua 02, Santa Agueda, Ceara Mirim/ RN, 
nomeado (a) através da Portaria 316/2013 – GP, de 22 de 
abril de 2013, para ocupar o cargo de Professor (a) de 
Educação Anos Iniciais do Ensino Fundamental, ficando 
lotado (a) na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, o/a 
qual apresentou todos os documentos necessários a 
completude de seu ato de provimento, e inclusive de inspeção 
médica, comprometendo-se na oportunidade, a exercer as 
funções inerentes ao cargo direcionado ao bem estar da 
coletividade, não se descurando dos poderes/ deveres que 
lhes forem atribuídos além da estrita obediência aos princípios 
informadores da atividade administrativa, ficando ciente ainda 
que terá o prazo irrevogável de trinta dias para apresentar a 
repartição de origem e entrar no exercício do cargo, quando 
restará perfeito e acabado o ato de investidura. 

        E para constar, eu, Jucielly Oliveira dos Santos, 
(       ), Gerente de Recursos Humanos, da Secretaria 
Municipal de Planejamento, Administração e Finanças, lavrei o 
presente termo que vai assinado por mim, pelo empossado e 
pelo Excelentíssimo Senhor Prefeito. 

Ana Lucia Moura Barbosa 

Empossado (a) 

Klauss Francisco Torquato do Rego 

Prefeito 

      ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 
PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMOZ 

GABINETE DO PREFEITO 
 

PORTARIA Nº 317 – /2013 - GP 
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O PREFEITO CONSTITUCIONAL DE EXTREMOZ, ESTADO 
DO RIO GRANDE DO NORTE, no uso das atribuições que lhe 
são conferidas, especialmente a Lei Orgânica do Municipal.  

                                RESOLVE:  

   Art. 1º - Fica nomeado (a) em caráter efetivo, para ocupar 
o cargo de Professor (a) de Educação Infantil, em virtude de 
haver sido aprovado (a) em concurso público, a pessoa 
nomeada: 

Daniela Souza Jung 

Art. 2º -  Esta Portaria entra em vigor na 
data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário. Retroagindo seus efeitos ao dia 16 de abril de 2013. 

  Publique-se, Cumpra-se e Arquive-se.  

   Gabinete do Prefeito de Extremoz,  22 de abril de 2013  

KLAUSS FRANCISCO TORQUATO RÊGO 

PREFEITO 

TERMO DE POSSE 

    Aos 16 de abril de 2013, compareceu perante a 
Secretaria Municipal de Planejamento, Administração e 
Finanças do Município de Extremoz/ RN o/ a Daniela Souza 
Jung, brasileiro (a), Solteira, inscrito (a) no Registro Geral sob 
o número 2.243.474 SSP/ RN e CPF/ número 082.629.384-02, 
CTPS número 230911, série 002-0/ RN, residente na 
Agricolandia, 2438, Potengi, Natal/ RN, nomeado (a) através 
da Portaria 317/2013 – GP, de 22 de abril de 2013, para 
ocupar o cargo de Professor (a) de Educação Infantil, ficando 
lotado (a) na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, o/a 
qual apresentou todos os documentos necessários a 
completude de seu ato de provimento, e inclusive de inspeção 
médica, comprometendo-se na oportunidade, a exercer as 
funções inerentes ao cargo direcionado ao bem estar da 
coletividade, não se descurando dos poderes/ deveres que 
lhes forem atribuídos além da estrita obediência aos princípios 
informadores da atividade administrativa, ficando ciente ainda 
que terá o prazo irrevogável de trinta dias para apresentar a 
repartição de origem e entrar no exercício do cargo, quando 
restará perfeito e acabado o ato de investidura. 

        E para constar, eu, Jucielly Oliveira dos Santos, 
(       ), Gerente de Recursos Humanos, da Secretaria 
Municipal de Planejamento, Administração e Finanças, lavrei o 
presente termo que vai assinado por mim, pelo empossado e 
pelo Excelentíssimo Senhor Prefeito. 

 

Daniela Souza Jung 

Empossado (a) 

Klauss Francisco Torquato do Rego 

Prefeito 

 

      ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 
PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMOZ 

GABINETE DO PREFEITO 
 

PORTARIA Nº 318 – /2013 - GP 

   O PREFEITO CONSTITUCIONAL DE EXTREMOZ, 
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas, especialmente a Lei 
Orgânica do Municipal.  

                                RESOLVE:  

   Art. 1º - Fica nomeado (a) em caráter efetivo, para ocupar 
o cargo de Professor (a) de Ciências, em virtude de haver sido 
aprovado (a) em concurso público, a pessoa nomeada: 

Francisco Caninde de Barros Leão 

Art. 2º -  Esta Portaria entra em vigor na 
data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário. Retroagindo seus efeitos ao dia 16 de abril de 2013. 

  Publique-se, Cumpra-se e Arquive-se.  

   Gabinete do Prefeito de Extremoz,  22 de abril de 2013  

KLAUSS FRANCISCO TORQUATO RÊGO 

PREFEITO 

TERMO DE POSSE 

    Aos 16 de abril de 2013, compareceu perante a 
Secretaria Municipal de Planejamento, Administração e 
Finanças do Município de Extremoz/ RN o/ a Francisco 
Caninde de Barros Leão, brasileiro (a), Solteiro, inscrito (a) no 
Registro Geral sob o número 1.637.717 SSP/ RN e CPF/ 
número 008.202.344-19, CTPS número 5027, série 00040/ 
RN, residente na Rua Barra Mansa, 2350, Potengi, Natal/ RN, 
nomeado (a) através da Portaria 318/2013 – GP, de 22 de 
abril de 2013, para ocupar o cargo de Professor (a) de 
Ciências, ficando lotado (a) na Secretaria Municipal de 
Educação e Cultura, o/a qual apresentou todos os 
documentos necessários a completude de seu ato de 
provimento, e inclusive de inspeção médica, comprometendo-
se na oportunidade, a exercer as funções inerentes ao cargo 
direcionado ao bem estar da coletividade, não se descurando 
dos poderes/ deveres que lhes forem atribuídos além da 
estrita obediência aos princípios informadores da atividade 
administrativa, ficando ciente ainda que terá o prazo 
irrevogável de trinta dias para apresentar a repartição de 
origem e entrar no exercício do cargo, quando restará perfeito 
e acabado o ato de investidura. 

        E para constar, eu, Jucielly Oliveira dos Santos, 
(       ), Gerente de Recursos Humanos, da Secretaria 
Municipal de Planejamento, Administração e Finanças, lavrei o 
presente termo que vai assinado por mim, pelo empossado e 
pelo Excelentíssimo Senhor Prefeito. 

Francisco Caninde de Barros Leão 

Empossado (a) 
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Klauss Francisco Torquato do Rego 

Prefeito 

      ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 
PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMOZ 

GABINETE DO PREFEITO 
 

          

PORTARIA Nº 319 – /2013 - GP 

   O PREFEITO CONSTITUCIONAL DE EXTREMOZ, 
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas, especialmente a Lei 
Orgânica do Municipal.  

                                RESOLVE:  

   Art. 1º - Fica nomeado (a) em caráter efetivo, para ocupar 
o cargo de Auxiliar de Professor(a), em virtude de haver sido 
aprovado (a) em concurso público, a pessoa nomeada: 

Ivonete Serafim da Rocha 

Art. 2º -  Esta Portaria entra em vigor na 
data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário. Retroagindo seus efeitos ao dia 16 de abril de 2013. 

  Publique-se, Cumpra-se e Arquive-se.  

   Gabinete do Prefeito de Extremoz,  22 de abril de 2013  

KLAUSS FRANCISCO TORQUATO RÊGO 

PREFEITO 

TERMO DE POSSE 

    Aos 16 de abril de 2013, compareceu perante a 
Secretaria Municipal de Planejamento, Administração e 
Finanças do Município de Extremoz/ RN o/ a Ivonete Serafim 
da Rocha, brasileiro (a), Solteira, inscrito (a) no Registro Geral 
sob o número 1.391.283 SSP/ RJ e CPF/ número 
637.281.924-49, CTPS número 27124, série 00011/ RN, 
residente na Rua Genipapo, 102, Jardim Guajirú, Extremoz/ 
RN, nomeado (a) através da Portaria 319/2013 – GP, de 22 de 
abril de 2013, para ocupar o cargo de Auxiliar de Professor 
(a), ficando lotado (a) na Secretaria Municipal de Educação e 
Cultura, o/a qual apresentou todos os documentos 
necessários a completude de seu ato de provimento, e 
inclusive de inspeção médica, comprometendo-se na 
oportunidade, a exercer as funções inerentes ao cargo 
direcionado ao bem estar da coletividade, não se descurando 
dos poderes/ deveres que lhes forem atribuídos além da 
estrita obediência aos princípios informadores da atividade 
administrativa, ficando ciente ainda que terá o prazo 
irrevogável de trinta dias para apresentar a repartição de 
origem e entrar no exercício do cargo, quando restará perfeito 
e acabado o ato de investidura. 

        E para constar, eu, Jucielly Oliveira dos Santos, 
(       ), Gerente de Recursos Humanos, da Secretaria 
Municipal de Planejamento, Administração e Finanças, lavrei o 
presente termo que vai assinado por mim, pelo empossado e 
pelo Excelentíssimo Senhor Prefeito. 

 

Ivonete Serafim da Rocha 

Empossado (a) 

 

Klauss Francisco Torquato do Rego 

Prefeito 

 
 

      ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 
PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMOZ 

GABINETE DO PREFEITO 
 

PORTARIA Nº 320 – /2013 - GP 

    O PREFEITO CONSTITUCIONAL DE EXTREMOZ, 
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas, especialmente a Lei 
Orgânica do Municipal.  

                                RESOLVE:  

   Art. 1º - Fica nomeado (a) em caráter efetivo, para ocupar 
o cargo de Professor (a) de Educação Infantil, em virtude de 
haver sido aprovado (a) em concurso público, a pessoa 
nomeada: 

Adriana Katia Ribeiro Gomes 

Art. 2º -  Esta Portaria entra em vigor na 
data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário. Retroagindo seus efeitos ao dia 17 de abril de 2013. 

  Publique-se, Cumpra-se e Arquive-se.  

   Gabinete do Prefeito de Extremoz,  22 de abril de 2013  

KLAUSS FRANCISCO TORQUATO RÊGO 

PREFEITO 

TERMO DE POSSE 

    Aos 17 de abril de 2013, compareceu perante a 
Secretaria Municipal de Planejamento, Administração e 
Finanças do Município de Extremoz/ RN o/ a Adriana Katia 
Ribeiro Gomes, brasileiro (a), Solteira, inscrito (a) no Registro 
Geral sob o número 1.795.032 SSP/ RN e CPF/ número 
076.828.354-00, CTPS número 1506557, série 003-0/ RN, 
residente na Rua Paracati, 85, Planalto, Natal/ RN, nomeado 
(a) através da Portaria 320/2013 – GP, de 22 de abril de 2013, 
para ocupar o cargo de Professor (a) de Educação Infantil, 
ficando lotado (a) na Secretaria Municipal de Educação e 
Cultura, o/a qual apresentou todos os documentos 
necessários a completude de seu ato de provimento, e 
inclusive de inspeção médica, comprometendo-se na 
oportunidade, a exercer as funções inerentes ao cargo 
direcionado ao bem estar da coletividade, não se descurando 
dos poderes/ deveres que lhes forem atribuídos além da 
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estrita obediência aos princípios informadores da atividade 
administrativa, ficando ciente ainda que terá o prazo 
irrevogável de trinta dias para apresentar a repartição de 
origem e entrar no exercício do cargo, quando restará perfeito 
e acabado o ato de investidura. 

        E para constar, eu, Jucielly Oliveira dos Santos, 
(       ), Gerente de Recursos Humanos, da Secretaria 
Municipal de Planejamento, Administração e Finanças, lavrei o 
presente termo que vai assinado por mim, pelo empossado e 
pelo Excelentíssimo Senhor Prefeito. 

Adriana Katia Ribeiro Gomes 

Empossado (a) 

Klauss Francisco Torquato do Rego 

Prefeito 

 
      ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 
PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMOZ 

GABINETE DO PREFEITO 
 

            

PORTARIA Nº 321 – /2013 - GP  

  O PREFEITO CONSTITUCIONAL DE EXTREMOZ, 
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas, especialmente a Lei 
Orgânica do Municipal.  

                                RESOLVE:  

   Art. 1º - Fica nomeado (a) em caráter efetivo, para ocupar 
o cargo de Professor (a) de Inglês, em virtude de haver sido 
aprovado (a) em concurso público, a pessoa nomeada: 

Adriana Luiza Freire Oliveira de Freitas 

Art. 2º -  Esta Portaria entra em vigor na 
data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário. Retroagindo seus efeitos ao dia 17 de abril de 2013. 

  Publique-se, Cumpra-se e Arquive-se.  

  Gabinete do Prefeito de Extremoz,  22 de abril de 2013  

KLAUSS FRANCISCO TORQUATO RÊGO 

PREFEITO 

TERMO DE POSSE 

    Aos 17 de abril de 2013, compareceu perante a 
Secretaria Municipal de Planejamento, Administração e 
Finanças do Município de Extremoz/ RN o/ a Adraia Luiza 
Freire Oliveira de Freitas, brasileiro (a), Casada, inscrito (a) no 
Registro Geral sob o número 2.989.214 SSP/ RN e CPF/ 
número 034.426.744-09, CTPS número 53605, série 00018/ 
RN, residente na Rua Itaborai, 34, Santarem, Natal/ RN, 
nomeado (a) através da Portaria 321/2013 – GP, de 22 de 

abril de 2013, para ocupar o cargo de Professor (a) de Inglês, 
ficando lotado (a) na Secretaria Municipal de Educação e 
Cultura, o/a qual apresentou todos os documentos 
necessários a completude de seu ato de provimento, e 
inclusive de inspeção médica, comprometendo-se na 
oportunidade, a exercer as funções inerentes ao cargo 
direcionado ao bem estar da coletividade, não se descurando 
dos poderes/ deveres que lhes forem atribuídos além da 
estrita obediência aos princípios informadores da atividade 
administrativa, ficando ciente ainda que terá o prazo 
irrevogável de trinta dias para apresentar a repartição de 
origem e entrar no exercício do cargo, quando restará perfeito 
e acabado o ato de investidura. 

        E para constar, eu, Jucielly Oliveira dos Santos, 
(       ), Gerente de Recursos Humanos, da Secretaria 
Municipal de Planejamento, Administração e Finanças, lavrei o 
presente termo que vai assinado por mim, pelo empossado e 
pelo Excelentíssimo Senhor Prefeito. 

Adraia Luiza Freire Oliveira de Freitas 

Empossado (a) 

Klauss Francisco Torquato do Rego 

Prefeito 

 
      ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 
PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMOZ 

GABINETE DO PREFEITO 
 

         

PORTARIA Nº 322 – /2013 - GP 

   O PREFEITO CONSTITUCIONAL DE EXTREMOZ, 
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas, especialmente a Lei 
Orgânica do Municipal.  

                                RESOLVE:  

   Art. 1º - Fica nomeado (a) em caráter efetivo, para ocupar 
o cargo de Auxiliar de Professor(a), em virtude de haver sido 
aprovado (a) em concurso público, a pessoa nomeada: 

Fernanda Linhares de Araujo 

Art. 2º -  Esta Portaria entra em vigor na 
data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário. Retroagindo seus efeitos ao dia 17 de abril de 2013. 

  Publique-se, Cumpra-se e Arquive-se.  

   Gabinete do Prefeito de Extremoz,  22 de abril de 2013  

KLAUSS FRANCISCO TORQUATO RÊGO 

PREFEITO 

TERMO DE POSSE 
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    Aos 17 de abril de 2013, compareceu perante a 
Secretaria Municipal de Planejamento, Administração e 
Finanças do Município de Extremoz/ RN o/ a Fernanda 
Linhares de Araujo, brasileiro (a), Solteira, inscrito (a) no 
Registro Geral sob o número 2.360.680 SSP/ RN e CPF/ 
número 069.090.024-40, CTPS número 10041197, série 001-
0/ RN, residente na Rua Pedro Rufino, 33, Centro, Extremoz/ 
RN, nomeado (a) através da Portaria 322/2013 – GP, de 22 de 
abril de 2013, para ocupar o cargo de Auxiliar de Professor 
(a), ficando lotado (a) na Secretaria Municipal de Educação e 
Cultura, o/a qual apresentou todos os documentos 
necessários a completude de seu ato de provimento, e 
inclusive de inspeção médica, comprometendo-se na 
oportunidade, a exercer as funções inerentes ao cargo 
direcionado ao bem estar da coletividade, não se descurando 
dos poderes/ deveres que lhes forem atribuídos além da 
estrita obediência aos princípios informadores da atividade 
administrativa, ficando ciente ainda que terá o prazo 
irrevogável de trinta dias para apresentar a repartição de 
origem e entrar no exercício do cargo, quando restará perfeito 
e acabado o ato de investidura. 

        E para constar, eu, Jucielly Oliveira dos Santos, 
(       ), Gerente de Recursos Humanos, da Secretaria 
Municipal de Planejamento, Administração e Finanças, lavrei o 
presente termo que vai assinado por mim, pelo empossado e 
pelo Excelentíssimo Senhor Prefeito. 

Fernanda Linhares de Araujo 

Empossado (a) 

Klauss Francisco Torquato do Rego 

Prefeito 

 
      ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 
PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMOZ 

GABINETE DO PREFEITO 
 

PORTARIA Nº 323 – /2013 - GP 

   O PREFEITO CONSTITUCIONAL DE EXTREMOZ, 
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas, especialmente a Lei 
Orgânica do Municipal.  

                                RESOLVE:  

   Art. 1º - Fica nomeado (a) em caráter efetivo, para ocupar 
o cargo de Professor (a) de Anos Iniciais do Ensino 
Fundamental, em virtude de haver sido aprovado (a) em 
concurso público, a pessoa nomeada: 

Marx Millan Araujo Gadelha 

Art. 2º -  Esta Portaria entra em vigor na 
data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário. Retroagindo seus efeitos ao dia 18 de abril de 2013. 

  Publique-se, Cumpra-se e Arquive-se.  

   Gabinete do Prefeito de Extremoz,  22 de abril de 2013  

KLAUSS FRANCISCO TORQUATO RÊGO 

PREFEITO 

TERMO DE POSSE 

    Aos 18 de abril de 2013, compareceu perante a 
Secretaria Municipal de Planejamento, Administração e 
Finanças do Município de Extremoz/ RN o/ a Marx Millan 
Araujo Gadelha, brasileiro (a), Casado, inscrito (a) no Registro 
Geral sob o número 1.460.647 SSP/ RN e CPF/ número 
031.375.124-25, CTPS número 1508675, série 003-0/ RN, 
residente na Rua Cururupu, 35, Amarante, São Gonçalo do 
Amarante/ RN, nomeado (a) através da Portaria 323/2013 – 
GP, de 22 de abril de 2013, para ocupar o cargo de Professor 
(a) de Educação de Anos Iniciais do Ensino Fundamental, 
ficando lotado (a) na Secretaria Municipal de Educação e 
Cultura, o/a qual apresentou todos os documentos 
necessários a completude de seu ato de provimento, e 
inclusive de inspeção médica, comprometendo-se na 
oportunidade, a exercer as funções inerentes ao cargo 
direcionado ao bem estar da coletividade, não se descurando 
dos poderes/ deveres que lhes forem atribuídos além da 
estrita obediência aos princípios informadores da atividade 
administrativa, ficando ciente ainda que terá o prazo 
irrevogável de trinta dias para apresentar a repartição de 
origem e entrar no exercício do cargo, quando restará perfeito 
e acabado o ato de investidura. 

        E para constar, eu, Jucielly Oliveira dos Santos, 
(       ), Gerente de Recursos Humanos, da Secretaria 
Municipal de Planejamento, Administração e Finanças, lavrei o 
presente termo que vai assinado por mim, pelo empossado e 
pelo Excelentíssimo Senhor Prefeito. 

Marx Millan Araujo Gadelha 

Empossado (a) 

Klauss Francisco Torquato do Rego 

Prefeito 

 
      ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 
PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMOZ 

GABINETE DO PREFEITO 
 

PORTARIA Nº 324 – /2013 - GP 

   O PREFEITO CONSTITUCIONAL DE EXTREMOZ, 
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas, especialmente a Lei 
Orgânica do Municipal.  

                                RESOLVE:  

   Art. 1º - Fica nomeado (a) em caráter efetivo, para ocupar 
o cargo de Professor (a) de Educação Infantil, em virtude de 
haver sido aprovado (a) em concurso público, a pessoa 
nomeada: 

Ewerline da Costa Cirimo 
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Art. 2º -  Esta Portaria entra em vigor na 
data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário. Retroagindo seus efeitos ao dia 18 de abril de 2013. 

  Publique-se, Cumpra-se e Arquive-se.  

   Gabinete do Prefeito de Extremoz,  22 de abril de 2013  

KLAUSS FRANCISCO TORQUATO RÊGO 

PREFEITO 

TERMO DE POSSE 

    Aos 18 de abril de 2013, compareceu perante a 
Secretaria Municipal de Planejamento, Administração e 
Finanças do Município de Extremoz/ RN o/ a Ewerline da 
Costa Cirimo, brasileiro (a), Solteira, inscrito (a) no Registro 
Geral sob o número 2.286.245 SSP/ RN e CPF/ número 
047.116.414-32, CTPS número 23325, série 00018/ RN, 
residente na Av. Dr. Enock Garcia, 16, Macaiba/ RN, nomeado 
(a) através da Portaria 324/2013 – GP, de 22 de abril de 2013, 
para ocupar o cargo de Professor (a) de Educação Infantil, 
ficando lotado (a) na Secretaria Municipal de Educação e 
Cultura, o/a qual apresentou todos os documentos 
necessários a completude de seu ato de provimento, e 
inclusive de inspeção médica, comprometendo-se na 
oportunidade, a exercer as funções inerentes ao cargo 
direcionado ao bem estar da coletividade, não se descurando 
dos poderes/ deveres que lhes forem atribuídos além da 
estrita obediência aos princípios informadores da atividade 
administrativa, ficando ciente ainda que terá o prazo 
irrevogável de trinta dias para apresentar a repartição de 
origem e entrar no exercício do cargo, quando restará perfeito 
e acabado o ato de investidura. 

        E para constar, eu, Jucielly Oliveira dos Santos, 
(       ), Gerente de Recursos Humanos, da Secretaria 
Municipal de Planejamento, Administração e Finanças, lavrei o 
presente termo que vai assinado por mim, pelo empossado e 
pelo Excelentíssimo Senhor Prefeito. 

 

Ewerline da Costa Cirimo 

Empossado (a) 

Klauss Francisco Torquato do Rego 

Prefeito 

 
      ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 
PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMOZ 

GABINETE DO PREFEITO 
 

PORTARIA Nº 325 – /2013 - GP 

   O PREFEITO CONSTITUCIONAL DE EXTREMOZ, 
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas, especialmente a Lei 
Orgânica do Municipal.  

                                RESOLVE:  

   Art. 1º - Fica nomeado (a) em caráter efetivo, para ocupar 
o cargo de Auxiliar de Professor(a), em virtude de haver sido 
aprovado (a) em concurso público, a pessoa nomeada: 

Magno Fernandes do Nascimento 

Art. 2º -  Esta Portaria entra em vigor na 
data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário. Retroagindo seus efeitos ao dia 18 de abril de 2013. 

  Publique-se, Cumpra-se e Arquive-se.  

   Gabinete do Prefeito de Extremoz,  22 de abril de 2013  

KLAUSS FRANCISCO TORQUATO RÊGO 

PREFEITO 

TERMO DE POSSE 

    Aos 18 de abril de 2013, compareceu perante a 
Secretaria Municipal de Planejamento, Administração e 
Finanças do Município de Extremoz/ RN o/ a Magno 
Fernandes do Nascimento, brasileiro (a), Solteiro, inscrito (a) 
no Registro Geral sob o número 2.592.645 SSP/ RN e CPF/ 
número 078.329.914-10, CTPS número 5961910, série 001-0/ 
RN, residente na Rua Padre Frederico A. Raposo da Cãmara, 
245, São Geraldo, Ceará Mirim/ RN, nomeado (a) através da 
Portaria 325/2013 – GP, de 22 de abril de 2013, para ocupar o 
cargo de Auxiliar de Professor (a), ficando lotado (a) na 
Secretaria Municipal de Educação e Cultura, o/a qual 
apresentou todos os documentos necessários a completude 
de seu ato de provimento, e inclusive de inspeção médica, 
comprometendo-se na oportunidade, a exercer as funções 
inerentes ao cargo direcionado ao bem estar da coletividade, 
não se descurando dos poderes/ deveres que lhes forem 
atribuídos além da estrita obediência aos princípios 
informadores da atividade administrativa, ficando ciente ainda 
que terá o prazo irrevogável de trinta dias para apresentar a 
repartição de origem e entrar no exercício do cargo, quando 
restará perfeito e acabado o ato de investidura. 

        E para constar, eu, Jucielly Oliveira dos Santos, 
(       ), Gerente de Recursos Humanos, da Secretaria 
Municipal de Planejamento, Administração e Finanças, lavrei o 
presente termo que vai assinado por mim, pelo empossado e 
pelo Excelentíssimo Senhor Prefeito. 

Magno Fernandes do Nascimento 

Empossado (a) 

Klauss Francisco Torquato do Rego 

Prefeito 
 

      ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 
PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMOZ 

GABINETE DO PREFEITO 
 

PORTARIA Nº 326 – /2013 - GP   

  O PREFEITO CONSTITUCIONAL DE EXTREMOZ, 
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, no uso das 
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atribuições que lhe são conferidas, especialmente a Lei 
Orgânica do Municipal.  

                                RESOLVE:  

   Art. 1º - Fica nomeado (a) em caráter efetivo, para ocupar 
o cargo de Professor (a) de Auxiliar de Professor, em virtude 
de haver sido aprovado (a) em concurso público, a pessoa 
nomeada: 

Maria Balbino da Costa Rocha 

Art. 2º -  Esta Portaria entra em vigor na 
data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário. Retroagindo seus efeitos ao dia 18 de abril de 2013. 

  Publique-se, Cumpra-se e Arquive-se.  

  Gabinete do Prefeito de Extremoz,  22 de abril de 2013  

KLAUSS FRANCISCO TORQUATO RÊGO 

PREFEITO 

TERMO DE POSSE 

    Aos 18 de abril de 2013, compareceu perante a 
Secretaria Municipal de Planejamento, Administração e 
Finanças do Município de Extremoz/ RN o/ a Maria Balbino da 
Costa Rocha, brasileiro (a), Casada, inscrito (a) no Registro 
Geral sob o número 1.083.388 SSP/ RN e CPF/ número 
673.391.664-91, CTPS número 64461, série 00007/ RN, 
residente na Rua Serra Formosa, 8099, Pitimbu, Natal/ RN, 
nomeado (a) através da Portaria 326/2013 – GP, de 22 de 
abril de 2013, para ocupar o cargo de Auxiliar de Professor 
(a), ficando lotado (a) na Secretaria Municipal de Educação e 
Cultura, o/a qual apresentou todos os documentos 
necessários a completude de seu ato de provimento, e 
inclusive de inspeção médica, comprometendo-se na 
oportunidade, a exercer as funções inerentes ao cargo 
direcionado ao bem estar da coletividade, não se descurando 
dos poderes/ deveres que lhes forem atribuídos além da 
estrita obediência aos princípios informadores da atividade 
administrativa, ficando ciente ainda que terá o prazo 
irrevogável de trinta dias para apresentar a repartição de 
origem e entrar no exercício do cargo, quando restará perfeito 
e acabado o ato de investidura. 

        E para constar, eu, Jucielly Oliveira dos Santos, 
(       ), Gerente de Recursos Humanos, da Secretaria 
Municipal de Planejamento, Administração e Finanças, lavrei o 
presente termo que vai assinado por mim, pelo empossado e 
pelo Excelentíssimo Senhor Prefeito. 

Maria Balbino da Costa Rocha 

Empossado (a) 

Klauss Francisco Torquato do Rego 

Prefeito 

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 
PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMOZ 

GABINETE DO PREFEITO  

 

PORTARIA Nº 327 – /2013 - GP 

   O PREFEITO CONSTITUCIONAL DE EXTREMOZ, 
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas, especialmente a Lei 
Orgânica do Municipal.  

                                RESOLVE:  

   Art. 1º - Fica nomeado (a) em caráter efetivo, para ocupar 
o cargo de Auxiliar de Professor, em virtude de haver sido 
aprovado (a) em concurso público, a pessoa nomeada: 

Junicleide de Lima Cicero 

Art. 2º -  Esta Portaria entra em vigor na 
data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário. Retroagindo seus efeitos ao dia 18 de abril de 2013. 

  Publique-se, Cumpra-se e Arquive-se.  

   Gabinete do Prefeito de Extremoz,  22 de abril de 2013  

KLAUSS FRANCISCO TORQUATO RÊGO 

PREFEITO 

TERMO DE POSSE 

    Aos 18 de abril de 2013, compareceu perante a 
Secretaria Municipal de Planejamento, Administração e 
Finanças do Município de Extremoz/ RN o/ a Junicleide de 
Lima Cicero, brasileiro (a), Casada, inscrito (a) no Registro 
Geral sob o número 1.432.885 SSP/ RN e CPF/ número 
035.052.664-85, CTPS número 57114, série 00011/ RN, 
residente na Rua Limoeiro do Norte, 2042, Potengi, Natal/ RN, 
nomeado (a) através da Portaria 327/2013 – GP, de 22 de 
abril de 2013, para ocupar o cargo de Auxiliar de Professor 
(a), ficando lotado (a) na Secretaria Municipal de Educação e 
Cultura, o/a qual apresentou todos os documentos 
necessários a completude de seu ato de provimento, e 
inclusive de inspeção médica, comprometendo-se na 
oportunidade, a exercer as funções inerentes ao cargo 
direcionado ao bem estar da coletividade, não se descurando 
dos poderes/ deveres que lhes forem atribuídos além da 
estrita obediência aos princípios informadores da atividade 
administrativa, ficando ciente ainda que terá o prazo 
irrevogável de trinta dias para apresentar a repartição de 
origem e entrar no exercício do cargo, quando restará perfeito 
e acabado o ato de investidura. 

        E para constar, eu, Jucielly Oliveira dos Santos, 
(       ), Gerente de Recursos Humanos, da Secretaria 
Municipal de Planejamento, Administração e Finanças, lavrei o 
presente termo que vai assinado por mim, pelo empossado e 
pelo Excelentíssimo Senhor Prefeito. 

Junicleide de Lima Cicero 

Empossado (a) 

Klauss Francisco Torquato do Rego 

Prefeito 
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ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 
PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMOZ 

GABINETE DO PREFEITO 

PORTARIA Nº 328 – /2013 - GP 

   O PREFEITO CONSTITUCIONAL DE EXTREMOZ, 
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas, especialmente a Lei 
Orgânica do Municipal.  

                                RESOLVE:  

   Art. 1º - Fica nomeado (a) em caráter efetivo, para ocupar 
o cargo de Professor (a) de Geografia, em virtude de haver 
sido aprovado (a) em concurso público, a pessoa nomeada: 

Jackson Tindo de Brito 

Art. 2º -  Esta Portaria entra em vigor na 
data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário. Retroagindo seus efeitos ao dia 19 de abril de 2013. 

  Publique-se, Cumpra-se e Arquive-se.  

   Gabinete do Prefeito de Extremoz,  22 de abril de 2013  

KLAUSS FRANCISCO TORQUATO RÊGO 

PREFEITO 

TERMO DE POSSE 

    Aos 19 de abril de 2013, compareceu perante a 
Secretaria Municipal de Planejamento, Administração e 
Finanças do Município de Extremoz/ RN o/ a Jackson Tindo 
de Brito, brasileiro (a), Solteiro, inscrito (a) no Registro Geral 
sob o número 1.621.820 SSP/ RN e CPF/ número 
034.650.744-83, CTPS número 67410, série 00015/ RN, 
residente na Rua Manoel Paulino, 63, Potengi, Natal/ RN, 
nomeado (a) através da Portaria 328/2013 – GP, de 22 de 
abril de 2013, para ocupar o cargo de Professor (a) de 
Geografia, ficando lotado (a) na Secretaria Municipal de 
Educação e Cultura, o/a qual apresentou todos os 
documentos necessários a completude de seu ato de 
provimento, e inclusive de inspeção médica, comprometendo-
se na oportunidade, a exercer as funções inerentes ao cargo 
direcionado ao bem estar da coletividade, não se descurando 
dos poderes/ deveres que lhes forem atribuídos além da 
estrita obediência aos princípios informadores da atividade 
administrativa, ficando ciente ainda que terá o prazo 
irrevogável de trinta dias para apresentar a repartição de 
origem e entrar no exercício do cargo, quando restará perfeito 
e acabado o ato de investidura. 

        E para constar, eu, Jucielly Oliveira dos Santos, 
(       ), Gerente de Recursos Humanos, da Secretaria 
Municipal de Planejamento, Administração e Finanças, lavrei o 
presente termo que vai assinado por mim, pelo empossado e 
pelo Excelentíssimo Senhor Prefeito. 

 

Jackson Tindo de Brito 

Empossado (a) 

Klauss Francisco Torquato do Rego 

Prefeito 

PORTARIA Nº 329 – /2013 - GP 

   O PREFEITO CONSTITUCIONAL DE EXTREMOZ, 
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas, especialmente a Lei 
Orgânica do Municipal.  

                                RESOLVE:  

   Art. 1º - Fica nomeado (a) em caráter efetivo, para ocupar 
o cargo de Professor (a) de Anos Iniciais do Ensino 
Fundamental, em virtude de haver sido aprovado (a) em 
concurso público, a pessoa nomeada: 

Lucelia Silva do Nascimento 

Art. 2º -  Esta Portaria entra em vigor na 
data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário.  

  Publique-se, Cumpra-se e Arquive-se.  

   Gabinete do Prefeito de Extremoz,  22 de abril de 2013  

KLAUSS FRANCISCO TORQUATO RÊGO 

PREFEITO 

TERMO DE POSSE 

    Aos 22 de abril de 2013, compareceu perante a 
Secretaria Municipal de Planejamento, Administração e 
Finanças do Município de Extremoz/ RN o/ a Lucelia Silva do 
Nascimento, brasileiro (a), Solteira, inscrito (a) no Registro 
Geral sob o número 1.668.269 SSP/ RN e CPF/ número 
030.897.024-10, CTPS número 96960, série 00013/ RN, 
residente na Av Pedro Vasconcelos, 32, Centro, Extremoz/ 
RN, nomeado (a) através da Portaria 329/2013 – GP, de 22 de 
abril de 2013, para ocupar o cargo de Professor (a) de 
Educação de Anos Inicias do Ensino Fundamental, ficando 
lotado (a) na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, o/a 
qual apresentou todos os documentos necessários a 
completude de seu ato de provimento, e inclusive de inspeção 
médica, comprometendo-se na oportunidade, a exercer as 
funções inerentes ao cargo direcionado ao bem estar da 
coletividade, não se descurando dos poderes/ deveres que 
lhes forem atribuídos além da estrita obediência aos princípios 
informadores da atividade administrativa, ficando ciente ainda 
que terá o prazo irrevogável de trinta dias para apresentar a 
repartição de origem e entrar no exercício do cargo, quando 
restará perfeito e acabado o ato de investidura. 

        E para constar, eu, Jucielly Oliveira dos Santos, 
(       ), Gerente de Recursos Humanos, da Secretaria 
Municipal de Planejamento, Administração e Finanças, lavrei o 
presente termo que vai assinado por mim, pelo empossado e 
pelo Excelentíssimo Senhor Prefeito. 

Lucelia Silva do Nascimento 
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Empossado (a) 

Klauss Francisco Torquato do Rego 

Prefeito 

SAAE 

SAAE – Serviço Autônomo De Aguas E Esgotos De 

Extremoz/RN. 

Aviso De Licitação 

Pregão Presencial Nº 007/2013 

O Pregoeiro do SAAE de Extremoz, torna público que fará 

realizar no dia 07 de junho de 2013 ás 12:00 horas, a 

Licitação/Pregão Presencial Nº007/2013, objetivando a 

aquisição parcelada de material hidráulico ,o objeto a que se 

refere será adquirido para utilização nos serviços prestados 

pelo SAAE-Serviço Autônomo De Água  e Esgoto do 

Munícipio de Extremoz/RN. O Pregoeiro informa ainda que o 

edital está disponível diariamente na sala de licitações. 

Endereço: Rua Antônio Cabral de Brito, S/N, Centro – 

Extremoz/RN. No Horário de 08:30 às 12:30horas. 

Pregoeiro – Alessandro Diniz Marques. 
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