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Em 9 <.lejaneiro de ~007 .

ORJ)E~1 llE SERVU,:O K" 6/2007

i\s~unto:

•

Ato Administrativo

Para conhecimento desta Direlül;a e cieviuo, 1ins, !Orno público o seguinte:

1 - PASSAGEM DE FUNÇÃO
a) Passou em 09JA)<2007, " (un,rLO d~ Encarrc'gndo da Oivisâo de Curso,. o CF RFI'"fY
TAVARES FERREIRA JU'IIOR: e

•

b) Passou ~m 09JAN2007. a função de Encarregada do Serviço de OrienW.çlHJ I'edagr>gic:J.
(SOEP), a cc CO HELOiSA TEIXETRA TAVARES,
2 _ASSl.;l••ÇÃO DE FU~ÇÃO

•

a) Assumiu em 09JAN2007,
DEMARCO JUNIOR: e

a fl1nç~o de Encnrreg,ldo da nivi~ã() de Cursos. o Cf< EZIO

b) A~~umill em 09JAN2007, a fimçi'io de EnçaH~gad()
(SOEP). o l"Tell (T) ELIONA! DO ESPÍRllO SANTO.

uü

Servil'" de Olicntaçilo Pedagógica

3-AGRADECIMENIOS

•

a) Após um (OI) uno e 11m (01) mêô ~~rvindo na Superintendência de Ensino dG OHN.
desembarca hoj~ para o Gmpamen10 de ;-..JnvioslIictrocemlogr(]fjç(\s o Clpilií()-u,,-Fragata REMY
TORRES FERREIRA JUl\'IOR
O[jçütl portado]" dc c,mcmda educaçfio e raçi()dni" lógi<;(). auxiliou ~obremancira O
Superintendente de Ensino nos aSSlLnto~atínL'nt~5 Ú Divisão de Ensino, no que r~~p~i!a a
<;(H)rd~n~i\'ào
do Corpo j),)ce'lt~ ri" Tllll'_10 <;~u"l",i,'" ti-':'1T~(h Divisão. f')r~ml>s<~rlC;Fli,
r!l"a
o bom andamento do sçrviço como também ü bom relaciooamento COm os Professores e
lnstmtores. Soube çondwir ~~tLS~uhordil1ados com "flc:ícia. vis~j]do o Clll1lprim~11lU
das diversas
atividades increntcs il Divisiío. Nu mom"nw nO qual d(,~(,!llbarca da DHN. apr~,~nto o'>
agradecimentos ao CF REMY pelo grande Ruxílio prest,ldo Jur;mte "la penn3nência nR DHN20; e
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~fARlNHA
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RRA,lI,

(Continullçilo

da Ordem de SeJviç() 11"6/2007. da DHN

b) Desembarca hoje para assumir função no Gilbinele de Segurança ln.\tituciollal da
Presidência da RepClblicil II CC (I) HELOíSA. ap0~ li! ml<)S e 3 meses scnilldo
na
Superintendência de Ensino ,la DHN.
Sua~ re<;pnnsabilidades como Encarregada do !',OEP n~o se !imitarmll somente a e~m fuução.
Conhecedora do funcionamento d-11DH]\-~O_ nllll[O auxilio" os Superintendentes no
~tltendimento d", 'Itribuiçoel> de~le Elemento Organizacional. A CC (I) HELOÍSA d<ódiwIL-,e a
conduzir O~ processos educacionais c pedagógicos necess:írios 110hom iJndarnent<l do, cursos
l11ini~lradosna Superintendência de Ensino cl'on.kmllldo, com eliciência, as ações témicopedagógicas em prol do Sistema de E~sino Naval ~úb a r~spún5abjJjdade da DI.IN, nlém de
contribuir nas fases do, proce~<;()s~eleli\'o, e acompanhamcnto dos cursos de mestrado.
Em vist" do exposlo feL por mcr~~~r o titulo de Hidtógmfo Honorário por Slta integração as
pe~llliaridades da lJHN ~ por su~ cOlluibllição na t<lnnaçl1.o pedagógica de Hidrógraf05 e
Faroleiros.
Na oca,ião em que se afasta da rede da Dl:--:L~.
aprescnto os sinceros ~graJe~imento a CC (T)
HELOíSA pelH dediea'i.âo otCr~eida em prol do Ser,iço Hidrográllm durante <1tempo em que
servIu entre os Hiclrógrafos. desejando S\I~eS~llml nova eomissâ,),
Por ordem:
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Cap ilãó- clt-/l-lar-e-Gti erra
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