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OECRETO N° DE *^5 DE MARÇO DE 2013 Considerando, ainda, que após a participação cm Concurso

fMblico os candidatos preencheram todos os requisitos necessários a assumir

o cargo pú blico para o qual foram aprovados.

R E S O L V E :
O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAP Á, usando das atribuições

que lhe são conferidas pelo artigo 119. inciso XXII, da Constituição do Estado

do Amapa. de acordo com o disposto no artigo T. inciso I. da Lei n° 0066. de

03 de maio dc 1993. tendo em vista o conudo no Oficio n° 387/2013-
GA8/SEAD c

Art. Io Nomear Marklivana D'Almeida Machado para ocupar o

cargo de Provimento Efetivo de Pedagogo. Classe 3". Padrão I , da CarTeira dos

Profissionais da Educação Básica, do Quadro de Pessoal Civil do Estado do

Amapá (Municí pio de Oiapoque/ Rural e Urbana) .

Art . 2 o Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Macapá. <3*5 de março de 2013

Considerando o resultado Onal inserido no Edual de Homologação
n‘ 040 / 2013. dc 16 de janeiro de 2013. publicado no DOE n° 5395, de 24 dc
janeiro de 2013. e a consequente convocação dos aprovadas, de acordo com a

ordem classificatona:

Considerando , ainda, que após a participação cm Concurso
Publico os candidatos preencheram todos os requisitos necessários a assumir

o cargo publico para o qual foram aprovados.
CARLOS

R E S O L V E :

DECRETO N° Jé5r] DE £5 DE MARÇO DE 2013

Art . Io Nomeai Anderson Rafael dos Santos Pereira para ocupar
o cargo dc Provimento Efetivo de Pedagogo. Classe 3‘. Padrão I. da Carreira

dos Profissionais da Educação Básica , do Quadro dc Pessoal Civil do Estado
do .Amapa (Município dr Oiapoque/Rural c Urbana)

Art 2o Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Macapá . £5» de março de 2013

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando das atribuições
que lhe são conferidas pelo artigo 119. inciso XXII. da Constituição do Estado
do Amapa. de acordo com o disposto no artigo 7o. inciso I , da Lei n° 0066. de

03 de maio de 1993. tendo em vista o conudo no Oficio n° 387/2013-
GAB/SEAD. e

Considerando o resultado final inserido no Edital de Homologação

n 0 040 /2013, de 16 de janeiro de 2013, publicado no DOE nw 5395. de 24 de

janeiro de 2013. e a consequente convocação dos aprovados, de acordo corn a
ordem classificatóna ;

Considerando, ainda , que após a participação em Concurso

Publico os candidatos preencheram todos os requisitos necessários a assumir

o cargo publico para o qual foram aprovados.
CARLOS CAMILO jÈOÊS CÀPIBERIBf

/ Governador '

DECRETO N° 1655 DE DE MARÇO DE 2013
R E S O L V E :

Art. Io Nomear Dione Batista Holanda para ocupar o cargo de

Provimento Efetivo de Pedagogo. Classe 3“ , Padrão 1. da Carreira dos _
Profissionais da Educaçao Básica , do Quadro de Pessoal Civil do Estado do

Amapá ( Município de Pedra Branca do Amapan /Rural e Urbana).

Art. 2o Este Decreto entra em vigor na data dc sua publicação.

Macapá. de março de 2013

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPA. usando das atribuições

que lhe são conferidas pelo artigo 1 19. inciso XXII , da Constituição do Estado

do Amapa , dc acordo corn o disposto no artigo 7". inciso 1. da Lei n“ 0066. de

03 de maio de 1993. tendo em vista o contido no Oficio n° 387/2013-
GAB/SEAD. e

Considerando o resultado final msendo no Edital de Homologação

n° 040 / 2013. dc 16 de janeiro de 2013, publicado no DOE n° 5395. de 24 de

janeiro de 2013. e a consequente convocação dos aprovados, de acordo com a

ordem classificatóna:

Considerando, ainda, que após a participação em Concurso

Publico os candidatos preencheram lodos os requisitos necessários a assumir

o cargo pú blico para o qual foram aprovados.

CARLOS

DECRETON0 Jé5g DE £5 DE MARÇO DE 2013

R E S O L V E :

Art . Io Nomear Ricardo Pantoja dos Reis para ocupai o cargo de

Provimento Efetivo de Pedagogo , Classe 3U , Padrão 1. da Carreira dos

Profissionais da Educação Básica, do Quadro de Pessoal Civil do Estado do

Amapá ( Município de Oiapoque/ Rural e Urbana)

Art. 2o Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Macapá, cl5 de março de 2013

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando das atribuições

que lhe são conferidas pelo artigo 119, inciso XXII. dói Constituição do Estado

do Amapá, de acordo com o disposto no artigo 7o. inciso I. da Lei n° 0066, de

03 de maio dc 1993, rendo cm vista o contido no Oficio n° 387/2013-
GAB/SEAD. e

Considerando o resultado final insendo no Edital de Homologação

nw 040 / 2013. de 16 dc janeiro de 2013. publicado no DOE nu 5395. de 24 de

janeiro de 2013. e a consequente convocação dos aprovados, de acordo corn a

ordem classificatona:

Considerando, ainda, que após a participação em Concurso

Público os candidatos preencheram todos os requisitos necessários a assumir

o cargo pú blico para o qual foram aprovados,
CARLOS eAMILQf SOES CAPISERIBE

indiGo-
R E S O L V E :

" JG5G DE DE MARçO DE 2013DECRETO N

Art. Io Nomear Moricelia Silva Oliveira para ocupar o caigo dc

Provimento Efetivo dc Pedagogo. Classe 3a, Padrão I, da Carreira dos

Profissionais da Educação Básica, do Quadro de Pessoal Civil do Estado do

Amapá (Município de Porto Grande/Rural e Urbana).

Art. 2o Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Macapá. ^5 de março de 2013

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAP Á, usando das atribuições

que lhe são contendas pelo artigo 119, inciso XXII , da Constituição do Estado

do Amapa, de acordo com o disposto no arugo 7° , inciso I. da Lei n" 0066. de

03 de maio de 1993. tendo ern vista o contido no Oficio n° 387/2013-
GAB/SEAD. e

9Considerando o resultado tinal inserido no Edita) de Homologação
• n° 040 / 2013, de 16 dc janeiro de 2013, publicado no DOE n° 5395. de 24 de

janeiro dc 2013. e a consequente convocação dos aprovados, de acordo

ordem classificatória.
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com a CARLOS CAMILO GÓES CAI
























	

