Portarias de 17 de abril de 2006.
O DIRETOR-PRESIDENTE DA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE
SUPLEMENTAR, no uso das atribuições que lhe confere o art. 11, inciso VI, do
Regulamento aprovado pelo Decreto n.º 3.327, de 5 de janeiro de 2000 e o Anexo
I, art. 50, inciso VI, do Regimento Interno, aprovado pela Resolução Normativa RN n.º 81, de 2 de setembro de 2004, com fundamento no disposto no art. 37,
inciso II, da Constituição Federal e no art. 14 da Lei n.º 10.871, de 20 de maio de
2004, resolve:
Nº 1513 Nomear, com fundamento no art. 9º, inciso I e no art. 10 da Lei nº
8.112, de 11 de dezembro de 1990, para exercer, em caráter efetivo, o cargo de
Técnico Administrativo, Classe “A”, Padrão ”I”, o candidato DANIEL GODOY
QUEIROZ, classificação 77, inscrição nº 00005520, nota final 84,79, habilitado
para o quadro de pessoal da ANS, no Rio de Janeiro, conforme o resultado
homologado pelo Edital nº 5, de 14 de junho de 2005, publicado no Diário Oficial da
União, de 15 de junho de 2005, na vaga de VANIA MAIA SOARES, em virtude de
exoneração a pedido, código de vaga 789570.
Nº 1514 Nomear, com fundamento no art. 9º, inciso I e no art. 10 da Lei nº
8.112, de 11 de dezembro de 1990, para exercer, em caráter efetivo, o cargo de
Técnico Administrativo, Classe “A”, Padrão ”I”, o candidato JORGE ALEXANDRE
BELLEI STUMPF, classificação 78, inscrição nº 00026294, nota final 84,72,
habilitado para o quadro de pessoal da ANS, no Rio de Janeiro, conforme o
resultado homologado pelo Edital nº 5, de 14 de junho de 2005, publicado no Diário
Oficial da União, de 15 de junho de 2005, na vaga de ALEX SANDRO DE MATTOS,
em virtude de desistência, código de vaga 789551.
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