
PORTARIAS 12 DE AGOSTO DE 2008. 
 

O MINISTRO DE ESTADO DO TURISMO, Interino, no exercício das atribuições 

que lhe confere o Decreto de 4 de junho de 2008, publicado na Edição Especial no DOU 

do mesmo dia e no Inciso III, do art. 2º, do Decreto nº 4.734, de 11 de junho de 2003, da 

Casa Civil da Presidência da República, publicado no DOU, de 12 de junho de 2003, 

resolve: 

  

Nº 100 - Tornar sem efeito a nomeação da candidata CARLA MACHADO 
BARREIROS, CPF 713568191-68, aprovada no concurso público deste Ministério do 

Turismo, publicada no DOU, de 3 de julho de 2008, página 40, seção 2, de acordo com 

o disposto nos parágrafos 1º e 6º, do art. 13, da Lei nº 8.112/90, no cargo de Agente 

Administrativo, Nível Intermediário, Classe “A”, Padrão I. 

 

Nº 101 - Nomear SANDRA EISENHUT, aprovada no concurso público deste 

Ministério do Turismo, realizado de acordo com o Edital nº 01, de 20 de janeiro de 

2006, publicado no DOU, de 23 de janeiro de 2006, homologado mediante a Portaria nº 

67, de 25 de maio de 2006, publicada no DOU, de 29 de maio de 2006, no cargo de 

Agente Administrativo, Classe “A”, Padrão I, em decorrência da desistência de 

CARLA MACHADO BARREIROS. 
 

Nº 102 - Tornar vago, a partir de 04 de agosto de 2008, o cargo de Agente 

Administrativo, Classe “A”, Padrão I, sob o código da vaga nº 18181, ocupado por 

FLÁVIA CORREIA DANTAS, matrícula SIAPE nº 87000864, do quadro de pessoal 

permanente deste Ministério do Turismo, por tomar posse em outro cargo inacumulável. 

 

Nº 103 - Nomear SALOMAR MAFALDO DE AMORIM JUNIOR, aprovada no 

concurso público deste Ministério do Turismo, realizado de acordo com o Edital nº 01, 

de 20 de janeiro de 2006, publicado no DOU, de 23 de janeiro de 2006, homologado 

mediante a Portaria nº 67, de 25 de maio de 2006, publicada no DOU, de 29 de maio de 

2006, no cargo de Agente Administrativo, Classe “A”, Padrão I, sob o código da vaga 

nº 18181. 

 

Nº 104 - Tornar vago, a partir de 11 de agosto de 2008, o cargo de Agente 

Administrativo, Classe “A”, Padrão I, sob o código da vaga nº 47007, ocupado por 

OSÓRIO VILELA FILHO, matrícula SIAPE nº 1560101, do quadro de pessoal 

permanente deste Ministério do Turismo, por tomar posse em outro cargo inacumulável. 

 

Nº 105 - Nomear BRUCCIO CARLOS MENDES, aprovado no concurso público 

deste Ministério do Turismo, realizado de acordo com o Edital nº 01, de 20 de janeiro 

de 2006, publicado no DOU, de 23 de janeiro de 2006, homologado mediante a Portaria 

nº 67, de 25 de maio de 2006, publicada no DOU, de 29 de maio de 2006, no cargo de 

Agente Administrativo, Classe “A”, Padrão I, sob o código da vaga nº 47007. 
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