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PORTARIA nº. 69.491 

(Publicado no D.O.U. de 13.02.2011, seção 2, página 32) 

 

 

 

Nomeia candidato aprovado no concurso 

público para o cargo de Técnico do Banco 

Central do Brasil. 

 

 

 

  A Chefe do Departamento de Gestão de Pessoas do Banco Central do Brasil, no uso das 

atribuições que lhe confere o inciso IV do Art. 51 do Regimento Interno, tendo em vista a autorização 

concedida pela Ministra de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão, por meio da Portaria n
o
 491, de 

10 de novembro de 2011, publicada no Diário Oficial da União de 11 de novembro de 2011, resolve: 

 

I - Tornar sem efeito, com fundamento no artigo 13, § 6º, da Lei n
o
 8.112, de 11 de dezembro de 1990, a 

nomeação do candidato Leandro Brilhante Regly, n
o
 de inscrição: 33029220-0, para o cargo de Técnico 

do Banco Central do Brasil, Classe “A”, Padrão I, da Carreira de Especialista do Banco Central do Brasil, 

divulgada pela Portaria n
o
 68.190, de 2 de dezembro de 2011, publicada no Diário Oficial da União de 5 

de dezembro de 2011. 

 

II – Nomear, com fundamento no art. 9
o
, inciso I, e art. 10 da Lei n

o
 8.112/1990, o candidato Vinicius 

José de Rezende, aprovado, classificado e habilitado na forma do Edital Bacen Técnico n
o
 1, de 18 de 

novembro de 2009, publicado no Diário Oficial da União de 19 de novembro de 2009, Área 1, n
o
 de 

inscrição: 41013622-0, classificação final: 89, para o cargo de Técnico do Banco Central do Brasil, 

Classe "A", Padrão I, da Carreira de Especialista do Banco Central do Brasil, com localização na praça de 

Brasília. 

 

III – Convocar o candidato ora nomeado para a posse no referido cargo, no prazo de 30 dias a partir da 

publicação desta portaria. 

 

 

Brasília, 9 de fevereiro de 2012. 

 

 

 

Nilvanete Ferreira da Costa 

 


