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PORTARIA Nº368-GP                               24/07/2018. 

  

 O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA LAVRADA, ESTADO DA 

PARAÍBA, no uso de suas atribuições legais, conferidas pela Lei Orgânica do 

Município, Constituições Federal, Estadual e legislação de regência: 

 

 Considerando o estabelecido pela Lei Municipal nº 186/2017, de 

13/03/2017, em face da inexistência da atividade funcional do cargo de 

Regente de Ensino; 

 

Considerando, que a servidora estava exercitando as atividades do 

cargo de Professor de Educação Básica I, classe B, por designação para 

atender a carência de pessoal no quadro de pessoal de provimento efetivo, 

por possuir a habilitação exigida; 

 

Considerando a nomeação, efetivação e posse da servidora no cargo de 

Professor de Educação Básica I, classe B, nos termos da Portaria nº 334-GP, 

de 28/06/2018, cuja posse ocorreu em 10/07/2018; 

 

 R E S O L V E: 

 

 Art. 1º – REVOGAR, a Portaria nº 125/2017-GP, de 02 de maio de 2017, 

com vigência a partir de 01/04/2017, a qual designou à servidora pública, 

AUREA TELMA BEZERRA FERNANDES, ocupante do cargo de provimento efetivo em 

extinção de Regente de Ensino, mat. 0062-1, para exercer as atribuições do 

cargo de provimento efetivo de Professor de Educação Básica I, Classe B, 

Nível I, na Escola Municipal “João da Mata Lucena”, localizada na sede 

deste Município, com lotação na Secretaria de Educação, servindo-lhe de 

título o presente ato. 

 

 Art. 2º – EXONERAR, à servidora pública, AUREA TELMA BEZERRA 

FERNANDES, do cargo de provimento efetivo em extinção de Regente de Ensino, 

mat. 0062-1, lotada na Secretaria de Educação, em face de sua nomeação e 

efetivação para o cargo de provimento efetivo de Professor de Educação 

Básica I, classe B, em conformidade aos termos da Portaria nº 347-GP, de 

28/06/2018 e do Termo de Posse, de 10/07/2018, em decorrência de aprovação 

em concurso público, servindo-lhe de título o presente ato.  

 

 Art. 3º – Revogam-se as disposições em contrário. 

 

Art. 4º – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, 

retroagindo seus efeitos ao dia 10/07/2018.  

Registre-se, 

Publique-se, 

Dê-se ciência. 
 

Gabinete do Prefeito do Município de Pedra Lavrada-PB, em 24 de julho de 

2018. 

    
Jarbas de Melo Azevedo 

Prefeito 


