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EDIÇÃO ESPECIAL 

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 238 – /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: 

 Nalba Nielba Ribeiro dos Santos 

Art. 2º -  Esta Portaria entra em vigor na 
data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário. Retroagindo seus efeitos a oito de março de 2013. 

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

   Gabinete do Prefeito de Extremoz,  oito de março de 2013.  

KLAUSS FRANCISCO TORQUATO RÊGO 

PREFEITO 

TERMO DE POSSE 

    Aos oito dias de março de dois mil e treze, 
compareceu perante a Secretaria Municipal de Planejamento, 
Administração e Finanças do Município de Extremoz/ RN a 
Sra. Nalba Nielba Ribeiro dos Santos, brasileiro (a), solteira, 
inscrito (a) no Registro Geral sob o número 886.335 SSP/RN e 
CPF/ número 511.977.824-00, CTPS número 10.901, série 
00006/RN, residente e domiciliado (a) na Rua Sto. Antônio, n°. 
813, Cidade Alta/ RN, nomeado (a) através da Portaria 238/ 
2013 – GP, de vinte de março de dois mil e treze, 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. 

Nalba Nielba Ribeiro dos Santos 

Empossado (a) 

Klauss Francisco Torquato Rego 

Prefeito 

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 
PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMOZ 

GABINETE DO PREFEITO 

PORTARIA Nº 239 /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: 

 Naida Maria dos Santos Nicácio 

Art. 2º -  Esta Portaria entra em vigor na 
data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário. Retroagindo seus efeitos a oito de março de 2013. 

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

   Gabinete do Prefeito de Extremoz,  oito de março de 2013.  

KLAUSS FRANCISCO TORQUATO RÊGO 

PREFEITO 

IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE EXTREMOZ – RIO GRANDE DO NORTE 
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TERMO DE POSSE 

    Aos oito dias de março de dois mil e treze, 
compareceu perante a Secretaria Municipal de Planejamento, 
Administração e Finanças do Município de Extremoz/ RN a 
Sra. Naida Maria dos Santos Nicácio, brasileiro (a), solteira, 
inscrito (a) no Registro Geral sob o número 001.058.736 
SSP/RN e CPF/ número 671.844.994-68, CTPS número 
80388, série 00009/RN, residente e domiciliado (a) na Rua 
Norte Brasil, 237C - Lot Pq Floresta - Pajuçara - Natal/RN/ RN, 
nomeado (a) através da Portaria 239/ 2013 – GP, de vinte de 
março de dois mil e treze, 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. 

Naida Maria dos Santos Nicácio 

Empossado (a) 

Klauss Francisco Torquato Rego 

Prefeito 

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 
PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMOZ 

GABINETE DO PREFEITO 

PORTARIA Nº 240 – /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: 

 Marleusa Duarte Noronha 

Art. 2º -  Esta Portaria entra em vigor na 
data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário. Retroagindo seus efeitos a oito de março de 2013. 

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

  Gabinete do Prefeito de Extremoz,  oito de março de 2013.  

KLAUSS FRANCISCO TORQUATO RÊGO 

PREFEITO 

TERMO DE POSSE 

    Aos oito dias de março de dois mil e treze, 
compareceu perante a Secretaria Municipal de Planejamento, 
Administração e Finanças do Município de Extremoz/ RN a 
Sra. Marleusa Duarte Noronha, brasileiro (a), casada, inscrito 
(a) no Registro Geral sob o número 2.073.395 SSP/RN e CPF/ 
número 048.058.294-78, CTPS número 65057, série 
00016/RN, residente e domiciliado (a) na Rua da Saudade, 90 
- Apodi/RN/ RN, nomeado (a) através da Portaria 240/ 2013 – 
GP, de vinte de março de dois mil e treze, 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. 

Marleusa Duarte Noronha 

Empossado (a) 

Klauss Francisco Torquato Rego 

Prefeito 

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 
PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMOZ 

GABINETE DO PREFEITO 

PORTARIA Nº 241 – /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: 

 Marineide Dias Souza 

Art. 2º -  Esta Portaria entra em vigor na 
data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário. Retroagindo seus efeitos a oito de março de 2013. 
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  Publique-se, Cumpra-se e Arquive-se.  

   Gabinete do Prefeito de Extremoz,  oito de março de 2013.  

KLAUSS FRANCISCO TORQUATO RÊGO 

PREFEITO 

TERMO DE POSSE 

    Aos oito dias de março de dois mil e treze, 
compareceu perante a Secretaria Municipal de Planejamento, 
Administração e Finanças do Município de Extremoz/ RN a 
Sra. Marineide Dias Souza, brasileiro (a), solteira, inscrito (a) 
no Registro Geral sob o número 001.353.679 ITEP/RN e CPF/ 
número 937.443.664-72, CTPS número 0434384, série 002-
0/RN, residente e domiciliado (a) na Rua Monte Castelo, 2770 
- Conj. Sta Catarina - Natal/RN/ RN, nomeado (a) através da 
Portaria 241/ 2013 – GP, de vinte de março de dois mil e 
treze, 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. 

Marineide Dias Souza 

Empossado (a) 

Klauss Francisco Torquato Rego 

Prefeito 

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 
PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMOZ 

GABINETE DO PREFEITO 

PORTARIA Nº 242 – /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: 

 Marilene Gomes de Paiva 

Art. 2º -  Esta Portaria entra em vigor na 
data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário. Retroagindo seus efeitos a oito de março de 2013. 

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

   Gabinete do Prefeito de Extremoz,  oito de março de 2013.  

KLAUSS FRANCISCO TORQUATO RÊGO 

PREFEITO 

TERMO DE POSSE 

    Aos oito dias de março de dois mil e treze, 
compareceu perante a Secretaria Municipal de Planejamento, 
Administração e Finanças do Município de Extremoz/ RN a 
Sra. Marilene Gomes de Paiva, brasileiro (a), casada, inscrito 
(a) no Registro Geral sob o número 001.471.559 ITEP/RN e 
CPF/ número 937.754.584-68, CTPS número 048172, série 
00213/SP, residente e domiciliado (a) na Rua Pindorama, 133 
- Nossa Senhora da Apresentação - Natal/RN/ RN, nomeado 
(a) através da Portaria 242/ 2013 – GP, de vinte de março de 
dois mil e treze, 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. 

Marilene Gomes de Paiva 

Empossado (a) 

Klauss Francisco Torquato Rego 

Prefeito 

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 
PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMOZ 

GABINETE DO PREFEITO 
 

PORTARIA Nº 243 – /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:  
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   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: 

 Maria Silvana Crispim dos Santos 

Art. 2º -  Esta Portaria entra em vigor na 
data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário. Retroagindo seus efeitos a oito de março de 2013. 

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

  Gabinete do Prefeito de Extremoz,  oito de março de 2013.  

KLAUSS FRANCISCO TORQUATO RÊGO 

PREFEITO 

TERMO DE POSSE 

    Aos oito dias de março de dois mil e treze, 
compareceu perante a Secretaria Municipal de Planejamento, 
Administração e Finanças do Município de Extremoz/ RN a 
Sra. Maria Silvana Crispim dos Santos, brasileiro (a), casada, 
inscrito (a) no Registro Geral sob o número 001.557.044 
ITEP/RN e CPF/ número 037.387.174-04, CTPS número 
42523, série 00016/RN, residente e domiciliado (a) na Rua 
Campo Maior, 1974 - Conj. Panatis II - Potengi - Natal/RN/ 
RN, nomeado (a) através da Portaria 243/ 2013 – GP, de vinte 
de março de dois mil e treze, 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 Silvana Crispim dos Santos 

Empossado (a) 

Klauss Francisco Torquato Rego 

Prefeito 

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 
PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMOZ 

GABINETE DO PREFEITO 

PORTARIA Nº 244 – /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: 

 Maria Roberta da Silva 

Art. 2º -  Esta Portaria entra em vigor na 
data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário. Retroagindo seus efeitos a oito de março de 2013. 

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

  Gabinete do Prefeito de Extremoz,  oito de março de 2013.  

KLAUSS FRANCISCO TORQUATO RÊGO 

PREFEITO 

TERMO DE POSSE 

    Aos oito dias de março de dois mil e treze, 
compareceu perante a Secretaria Municipal de Planejamento, 
Administração e Finanças do Município de Extremoz/ RN a 
Sra. Maria Roberta da Silva, brasileiro (a), casada, inscrito (a) 
no Registro Geral sob o número 1.988.265 ITEP/RN e CPF/ 
número 046.601.644-11, CTPS número 3000859, série 001-
0/RN, residente e domiciliado (a) na Rua Principal, 72 - Vila de 
Fátima - Extremoz/RN/ RN, nomeado (a) através da Portaria 
244/ 2013 – GP, de vinte de março de dois mil e treze, 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 Roberta da Silva 

Empossado (a) 

Klauss Francisco Torquato Rego 

Prefeito 

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 
PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMOZ 

GABINETE DO PREFEITO 
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PORTARIA Nº 246 – /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: 

 Maria Lili Matos de França 

Art. 2º -  Esta Portaria entra em vigor na 
data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário. Retroagindo seus efeitos a oito de março de 2013. 

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

   Gabinete do Prefeito de Extremoz,  oito de março de 2013.  

KLAUSS FRANCISCO TORQUATO RÊGO 

PREFEITO 

TERMO DE POSSE 

    Aos oito dias de março de dois mil e treze, 
compareceu perante a Secretaria Municipal de Planejamento, 
Administração e Finanças do Município de Extremoz/ RN a 
Sra. Maria Lili Matos de França, brasileiro (a), solteira, inscrito 
(a) no Registro Geral sob o número 003.055.589 ITEP/RN e 
CPF/ número 092.273.494-13, CTPS número 4890159, série 
002-0/RN, residente e domiciliado (a) na Av. Licilo Afonso do 
Nascimento, 371 - Centro - Touros/RN/ RN, nomeado (a) 
através da Portaria 246/ 2013 – GP, de vinte de março de dois 
mil e treze, 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 Lili Matos de França 

Empossado (a) 

Klauss Francisco Torquato Rego 

Prefeito 

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 
PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMOZ 

GABINETE DO PREFEITO 

PORTARIA Nº 247 – /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: 

 Márcia de Melo Duarte 

Art. 2º -  Esta Portaria entra em vigor na 
data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário. Retroagindo seus efeitos a oito de março de 2013. 

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

   Gabinete do Prefeito de Extremoz,  oito de março de 2013.  

KLAUSS FRANCISCO TORQUATO RÊGO 

PREFEITO 

TERMO DE POSSE 

    Aos oito dias de março de dois mil e treze, 
compareceu perante a Secretaria Municipal de Planejamento, 
Administração e Finanças do Município de Extremoz/ RN a 
Sra. Márcia de Melo Duarte, brasileiro (a), casada, inscrito (a) 
no Registro Geral sob o número 002.163.164 ITEP/RN e CPF/ 
número 032.104.184-46, CTPS número 51600, série 0014/RN, 
residente e domiciliado (a) na Pov. Ponta da Mata, 187 - Zona 
Rural - Ceará-Mirim/RN/ RN, nomeado (a) através da Portaria 
247/ 2013 – GP, de vinte de março de dois mil e treze, 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. 

Márcia de Melo Duarte 

Empossado (a) 
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Klauss Francisco Torquato Rego 

Prefeito 

        ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 

PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMOZ 
GABINETE DO PREFEITO 

PORTARIA Nº 248 – /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: 

 Katia Patricia Gomes da Silva 

Art. 2º -  Esta Portaria entra em vigor na 
data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário. Retroagindo seus efeitos a oito de março de 2013. 

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

   Gabinete do Prefeito de Extremoz,  oito de março de 2013.  

KLAUSS FRANCISCO TORQUATO RÊGO 

PREFEITO 

TERMO DE POSSE 

    Aos oito dias de março de dois mil e treze, 
compareceu perante a Secretaria Municipal de Planejamento, 
Administração e Finanças do Município de Extremoz/ RN a 
Sra. Katia Patricia Gomes da Silva, brasileiro (a), solteira, 
inscrito (a) no Registro Geral sob o número 1.478.348 SSP/RN 
e CPF/ número 024.602.754-12, CTPS número 2402, série 
0014/RN, residente e domiciliado (a) na Rua Bom Fim, n°. 
295, C, Mãe Luiza, Natal/ RN, nomeado (a) através da 
Portaria 248/ 2013 – GP, de vinte de março de dois mil e 
treze, 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. 

Katia Patricia Gomes da Silva 

Empossado (a) 

Klauss Francisco Torquato Rego 

Prefeito 

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 
PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMOZ 

GABINETE DO PREFEITO 

PORTARIA Nº 250 – /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: 

 Jussiara Maria da Silva 

Art. 2º -  Esta Portaria entra em vigor na 
data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário. Retroagindo seus efeitos a oito de março de 2013. 

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

  Gabinete do Prefeito de Extremoz,  oito de março de 2013.  

KLAUSS FRANCISCO TORQUATO RÊGO 

PREFEITO 

TERMO DE POSSE 

    Aos oito dias de março de dois mil e treze, 
compareceu perante a Secretaria Municipal de Planejamento, 
Administração e Finanças do Município de Extremoz/ RN a 
Sra. Jussiara Maria da Silva, brasileiro (a), solteira, inscrito (a) 
no Registro Geral sob o número 1.381.576 ITEP/RN e CPF/ 
número 913.028.384-15, CTPS número 68873, série 0008/RN, 
residente e domiciliado (a) na Rua Professor Evaristo de 
Souza, 87 - Santos Reis - Natal/RN/ RN, nomeado (a) através 
da Portaria 250/ 2013 – GP, de vinte de março de dois mil e 
treze, 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 
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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. 

Jussiara Maria da Silva 

Empossado (a) 

Klauss Francisco Torquato Rego 

Prefeito 

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 
PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMOZ 

GABINETE DO PREFEITO 

PORTARIA Nº 251 – /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: 

 Juliana Pereira do Amaral 

Art. 2º -  Esta Portaria entra em vigor na 
data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário. Retroagindo seus efeitos a oito de março de 2013. 

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

  Gabinete do Prefeito de Extremoz,  oito de março de 2013.  

KLAUSS FRANCISCO TORQUATO RÊGO 

PREFEITO 

TERMO DE POSSE 

    Aos oito dias de março de dois mil e treze, 
compareceu perante a Secretaria Municipal de Planejamento, 
Administração e Finanças do Município de Extremoz/ RN a 
Sra. Juliana Pereira do Amaral, brasileiro (a), solteira, inscrito 
(a) no Registro Geral sob o número 001.121.984 SSP/RN e 
CPF/ número 942.017.494-87, CTPS número 10720, série 
00012/RN, residente e domiciliado (a) na Av. Ivo Mário 
Câmara, 2500 B Apto 105 - Dix-Sept Rosado - Natal/RN/ RN, 
nomeado (a) através da Portaria 251/ 2013 – GP, de vinte de 
março de dois mil e treze, 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. 

Juliana Pereira do Amaral 

Empossado (a) 

Klauss Francisco Torquato Rego 

Prefeito 

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 
PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMOZ 

GABINETE DO PREFEITO 

PORTARIA Nº 252 – /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: 

 José Regeofran Melo Feitosa 

Art. 2º -  Esta Portaria entra em vigor na 
data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário. Retroagindo seus efeitos a oito de março de 2013. 

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

  Gabinete do Prefeito de Extremoz,  oito de março de 2013.  

KLAUSS FRANCISCO TORQUATO RÊGO 

PREFEITO 

TERMO DE POSSE 

    Aos oito dias de março de dois mil e treze, 
compareceu perante a Secretaria Municipal de Planejamento, 
Administração e Finanças do Município de Extremoz/ RN a 
Sra. José Regeofran Melo Feitosa, brasileiro (a), solteiro, 
inscrito (a) no Registro Geral sob o número 850.653 SSP/RN e 
CPF/ número 455.283.654-49, CTPS número 76874, série 
0007/RN, residente e domiciliado (a) na Rua Alemanha, 06 - 
Passagem de Areia - Parnamirim/RN/ RN, nomeado (a) 
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através da Portaria 252/ 2013 – GP, de vinte de março de dois 
mil e treze, 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. 

José Regeofran Melo Feitosa 

Empossado (a) 

Klauss Francisco Torquato Rego 

Prefeito 

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 
PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMOZ 

GABINETE DO PREFEITO 

PORTARIA Nº 256 – /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: 

 Izabela Cristina Silva da Rocha 

Art. 2º -  Esta Portaria entra em vigor na 
data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário. Retroagindo seus efeitos a oito de março de 2013. 

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

  Gabinete do Prefeito de Extremoz,  oito de março de 2013.  

KLAUSS FRANCISCO TORQUATO RÊGO 

PREFEITO 

TERMO DE POSSE 

    Aos oito dias de março de dois mil e treze, 
compareceu perante a Secretaria Municipal de Planejamento, 

Administração e Finanças do Município de Extremoz/ RN a 
Sra. Izabela Cristina Silva da Rocha, brasileiro (a), solteira, 
inscrito (a) no Registro Geral sob o número 002.704.157 
ITEP/RN e CPF/ número 081.703.914-74, CTPS número 
0432678, série 002-0/RN, residente e domiciliado (a) na Rua 
Principal, 09 - Extremoz/RN/ RN, nomeado (a) através da 
Portaria 256/ 2013 – GP, de vinte de março de dois mil e 
treze, 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. 

Izabela Cristina Silva da Rocha 

Empossado (a) 

Klauss Francisco Torquato Rego 

Prefeito 

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 
PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMOZ 

GABINETE DO PREFEITO 

PORTARIA Nº 261 – /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: 

 Franscisca Aline Martiliano do 

Nascimento 

Art. 2º -  Esta Portaria entra em vigor na 
data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário. Retroagindo seus efeitos a oito de março de 2013. 

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

   Gabinete do Prefeito de Extremoz,  oito de março de 2013.  

KLAUSS FRANCISCO TORQUATO RÊGO 

PREFEITO 
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TERMO DE POSSE 

    Aos oito dias de março de dois mil e treze, 
compareceu perante a Secretaria Municipal de Planejamento, 
Administração e Finanças do Município de Extremoz/ RN a 
Sra. Franscisca Aline Martiliano do Nascimento, brasileiro (a), 
casada, inscrito (a) no Registro Geral sob o número 2.482.725 
SSP/RN e CPF/ número 066.696.174-37, CTPS número 
8.834.870, série 001-0/RN, residente e domiciliado (a) na Rua 
Vitória Régia, n°. 22, quadra 05, lote 22 A, São Gonçalo do 
Amarante/ RN, nomeado (a) através da Portaria 261/ 2013 – 
GP, de vinte de março de dois mil e treze, 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. 

Franscisca Aline Martiliano do Nascimento 

Empossado (a) 

Klauss Francisco Torquato Rego 

Prefeito 

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 
PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMOZ 

GABINETE DO PREFEITO 

PORTARIA Nº 262 – /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: 

 Alan Ângelo Bezerra 

Art. 2º -  Esta Portaria entra em vigor na 
data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário. Retroagindo seus efeitos a oito de março de 2013. 

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

  Gabinete do Prefeito de Extremoz,  oito de março de 2013.  

KLAUSS FRANCISCO TORQUATO RÊGO 

PREFEITO 

TERMO DE POSSE 

    Aos oito dias de março de dois mil e treze, 
compareceu perante a Secretaria Municipal de Planejamento, 
Administração e Finanças do Município de Extremoz/ RN a 
Sra. Alan Ângelo Bezerra, brasileiro (a), solteiro, inscrito (a) no 
Registro Geral sob o número 2.079.146 ITEP/RN e CPF/ 
número 044.170.644-40, CTPS número 95061, série 0016/RN, 
residente e domiciliado (a) na Rua São Francisco, 01 - São 
José de Mipibú/RN/ RN, nomeado (a) através da Portaria 262/ 
2013 – GP, de vinte de março de dois mil e treze, 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. 

Alan Ângelo Bezerra 

Empossado (a) 

Klauss Francisco Torquato Rego 

Prefeito 

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 
PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMOZ 

GABINETE DO PREFEITO 

PORTARIA Nº 271 – /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: 

 Ana Caroline de Araújo Silva 

Art. 2º -  Esta Portaria entra em vigor na 
data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário. Retroagindo seus efeitos a oito de março de 2013. 
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  Publique-se, Cumpra-se e Arquive-se.  

  Gabinete do Prefeito de Extremoz,  oito de março de 2013.  

KLAUSS FRANCISCO TORQUATO RÊGO 

PREFEITO 

TERMO DE POSSE 

    Aos oito dias de março de dois mil e treze, 
compareceu perante a Secretaria Municipal de Planejamento, 
Administração e Finanças do Município de Extremoz/ RN a 
Sra. Ana Caroline de Araújo Silva, brasileiro (a), solteira, 
inscrito (a) no Registro Geral sob o número 002.229.996 
SSP/RN e CPF/ número 049.065.224-75, CTPS número 
88134, série 00018/RN, residente e domiciliado (a) na Rua 
Pres. Vargas, 271 - Centro - Ceará-Mirim/RN/ RN, nomeado 
(a) através da Portaria 271/ 2013 – GP, de vinte de março de 
dois mil e treze, 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. 

Ana Caroline de Araújo Silva 

Empossado (a) 

Klauss Francisco Torquato Rego 

Prefeito 

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 
PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMOZ 

GABINETE DO PREFEITO 

PORTARIA Nº 353/2013 - 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 Biológicas, em virtude de 
haver sido aprovado (a) em concurso público, a pessoa 
nomeada: 

SR. Tais dos Santos Braga 

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,  10 de maio de 2013.  

KLAUSS FRANCISCO TORQUATO RÊGO 

PREFEITO 

TERMO DE POSSE 

    Aos dez dias de maio de dois mil e treze, 
compareceu perante a Secretaria Municipal de Planejamento, 
Administração e Finanças do Município de Extremoz/ RN a Sr. 
Tais dos Santos Braga, brasileiro (a), solteiro (a), inscrito (a) 
no Registro Geral sob o número 002.099.159 ITEP/RN e CPF/ 
número 010.626.244-08, CTPS número 78.547, série 
00017/RN, residente e domiciliado (a) na Rua Quirambú, 95 – 
Planalto - Natal/RN/ RN, nomeado (a) através da Portaria 353/ 
2013 – GP, de 10 de maio de dois mil e treze, para ocupar o 
cargo de Professor (a) de Ciências Biológicas, 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. 

Tais dos Santos Braga 

Empossado (a) 

Klauss Francisco Torquato Rego 

Prefeito 

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 
PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMOZ 

GABINETE DO PREFEITO 

PORTARIA Nº 307 – /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:  
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   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: 

JOSÉ VALDECI MORENO DAS 

CHAGAS 

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,  01 de abril de 2013  

KLAUSS FRANCISCO TORQUATO RÊGO 

PREFEITO 

TERMO DE POSSE 

    Ao primeiro dia de abril de 2013, compareceu 
perante a Secretaria Municipal de Planejamento, 
Administração e Finanças do Município de Extremoz/ RN o Sr. 
José Valdeci Moreno das Chagas, brasileiro (a), Solteiro (a), 
inscrito (a) no Registro Geral sob o número 708.696 SSP/ RN 
e CPF/ número 413.015.604-72, CTPS número 99.265, série 
062/ RJ, residente na Rua Av. Senador Jessé Pinto Freire, 
526, Centro, Macaíba/ RN, nomeado (a) através da Portaria  

 

 

 

 

 

 

 

 

294/2013 – GP, de 01 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. 

 

José Valdeci Moreno das Chagas 

Empossado (a) 

 

Klauss Francisco Torquato Rego 

Prefeito 
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