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PROCESSO N° 43.957/2013 

                           Considerando a conclusão  das fases do Concurso Público para a função 
de MÉDICO(A) – ANESTESISTA (nº. 1.898),  aberto pel o Edital n° 04/2013-SAM01, 
HOMOLOGO o   referido concurso público, nos termos do artigo 1 § II do Decreto n° 
21.310/01, para que produza todos os efeitos legais . 

 

PROCESSO N° 43.957/2013 

                           Considerando a conclusão  das fases do Concurso Público para a função 
de MÉDICO(A) – CLÍNICO GERAL (nº. 1.899),  aberto p elo Edital n° 04/2013-SAM01, 
HOMOLOGO o   referido concurso público, nos termos do artigo 1 § II do Decreto n° 
21.310/01, para que produza todos os efeitos legais . 

 

PROCESSO N° 43.957/2013 

                           Considerando a conclusão  das fases do Concurso Público para a função 
de MÉDICO(A) – CLÍNICO GERAL INTENSIVISTA (nº. 1.90 0),  aberto pelo Edital n° 
04/2013-SAM01, HOMOLOGO o   referido concurso públi co, nos termos do artigo 1 § II do 
Decreto n° 21.310/01, para que produza todos os efe itos legais. 

 

PROCESSO N° 43.957/2013 

                           Considerando a conclusão  das fases do Concurso Público para a função 
de MÉDICO(A) – FISIATRA (nº. 1.901),  aberto pelo E dital n° 04/2013-SAM01, HOMOLOGO 
o   referido concurso público, nos termos do artigo  1 § II do Decreto n° 21.310/01, para 
que produza todos os efeitos legais. 

 

PROCESSO N° 43.957/2013 

                           Considerando a conclusão  das fases do Concurso Público para a função 
de MÉDICO(A) – GERIATRA (nº. 1.902),  aberto pelo E dital n° 04/2013-SAM01, 
HOMOLOGO o   referido concurso público, nos termos do artigo 1 § II do Decreto n° 
21.310/01, para que produza todos os efeitos legais . 

 

PROCESSO N° 43.957/2013 

                           Considerando a conclusão  das fases do Concurso Público para a função 
de MÉDICO(A) – GINECOLOGISTA (nº. 1.903),  aberto p elo Edital n° 04/2013-SAM01, 
HOMOLOGO o   referido concurso público, nos termos do artigo 1 § II do Decreto n° 
21.310/01, para que produza todos os efeitos legais . 

 



PROCESSO N° 43.957/2013 

                           Considerando a conclusão  das fases do Concurso Público para a função 
de MÉDICO(A) – INFECTOLOGISTA (nº. 1.904),  aberto pelo Edital n° 04/2013-SAM01, 
HOMOLOGO o   referido concurso público, nos termos do artigo 1 § II do Decreto n° 
21.310/01, para que produza todos os efeitos legais . 

 

PROCESSO N° 43.957/2013 

                           Considerando a conclusão  das fases do Concurso Público para a função 
de MÉDICO(A) – NEUROLOGISTA (nº. 1.905),  aberto pe lo Edital n° 04/2013-SAM01, 
HOMOLOGO o   referido concurso público, nos termos do artigo 1 § II do Decreto n° 
21.310/01, para que produza todos os efeitos legais . 

 

PROCESSO N° 43.957/2013 

                           Considerando a conclusão  das fases do Concurso Público para a função 
de MÉDICO(A) – NUTROLOGO (nº. 1.906),  aberto pelo Edital n° 04/2013-SAM01, 
HOMOLOGO o   referido concurso público, nos termos do artigo 1 § II do Decreto n° 
21.310/01, para que produza todos os efeitos legais . 

 

PROCESSO N° 43.957/2013 

                           Considerando a conclusão  das fases do Concurso Público para a função 
de MÉDICO(A) – OFTALMOLOGISTA (nº. 1.907),  aberto pelo Edital n° 04/2013-SAM01, 
HOMOLOGO o   referido concurso público, nos termos do artigo 1 § II do Decreto n° 
21.310/01, para que produza todos os efeitos legais . 

 

PROCESSO N° 43.957/2013 

                           Considerando a conclusão  das fases do Concurso Público para a função 
de MÉDICO(A) – PEDIATRA (nº. 1.908),  aberto pelo E dital n° 04/2013-SAM01, 
HOMOLOGO o   referido concurso público, nos termos do artigo 1 § II do Decreto n° 
21.310/01, para que produza todos os efeitos legais . 

 

PROCESSO N° 43.957/2013 

                           Considerando a conclusão  das fases do Concurso Público para a função 
de MÉDICO(A) – PEDIATRA INTENSIVISTA (nº. 1.909),  aberto pelo Edital n° 04/2013-
SAM01, HOMOLOGO o   referido concurso público, nos termos do artigo 1 § II do Decreto 
n° 21.310/01, para que produza todos os efeitos leg ais. 

 

PROCESSO N° 43.957/2013 

                           Considerando a conclusão  das fases do Concurso Público para a função 
de MÉDICO(A) – PSIQUIATRA (nº. 1.910),  aberto pelo  Edital n° 04/2013-SAM01, 
HOMOLOGO o   referido concurso público, nos termos do artigo 1 § II do Decreto n° 
21.310/01, para que produza todos os efeitos legais . 

 



PROCESSO N° 43.957/2013 

                           Considerando a conclusão  das fases do Concurso Público para a função 
de MÉDICO(A) – PSIQUIATRA PEDIATRA (nº. 1.911),  ab erto pelo Edital n° 04/2013-
SAM01, HOMOLOGO o   referido concurso público, nos termos do artigo 1 § II do Decreto 
n° 21.310/01, para que produza todos os efeitos leg ais. 

 

PROCESSO N° 43.957/2013 

                           Considerando a conclusão  das fases do Concurso Público para a função 
de MÉDICO(A) – REUMATOLOGISTA (nº. 1.912),  aberto pelo Edital n° 04/2013-SAM01, 
HOMOLOGO o   referido concurso público, nos termos do artigo 1 § II do Decreto n° 
21.310/01, para que produza todos os efeitos legais . 

 

PROCESSO N° 43.957/2013 

                           Considerando a conclusão  das fases do Concurso Público para a função 
de MÉDICO(A) – SOCORRISTA CLÍNICO GERAL (nº. 1.913) ,  aberto pelo Edital n° 04/2013-
SAM01, HOMOLOGO o   referido concurso público, nos termos do artigo 1 § II do Decreto 
n° 21.310/01, para que produza todos os efeitos leg ais. 

 

PROCESSO N° 43.957/2013 

                           Considerando a conclusão  das fases do Concurso Público para a função 
de MÉDICO(A) – SOCORRISTA ORTOPEDISTA (nº. 1.914),  aberto pelo Edital n° 04/2013-
SAM01, HOMOLOGO o   referido concurso público, nos termos do artigo 1 § II do Decreto 
n° 21.310/01, para que produza todos os efeitos leg ais. 

 

PROCESSO N° 43.957/2013 

                           Considerando a conclusão  das fases do Concurso Público para a função 
de MÉDICO(A) – SOCORRISTA PEDIATRA (nº. 1.915),  ab erto pelo Edital n° 04/2013-
SAM01, HOMOLOGO o   referido concurso público, nos termos do artigo 1 § II do Decreto 
n° 21.310/01, para que produza todos os efeitos leg ais. 

 

PROCESSO N° 43.957/2013 

                           Considerando a conclusão  das fases do Concurso Público para a função 
de MÉDICO(A) – SOCORRISTA PSIQUIATRA (nº. 1.916),  aberto pelo Edital n° 04/2013-
SAM01, HOMOLOGO o   referido concurso público, nos termos do artigo 1 § II do Decreto 
n° 21.310/01, para que produza todos os efeitos leg ais. 

 

PROCESSO N° 43.957/2013 

                           Considerando a conclusão  das fases do Concurso Público para a função 
de MÉDICO(A) DE FAMILIA  (nº. 1.897),  aberto pelo Edital n° 04/2013-SAM01, 
HOMOLOGO o   referido concurso público, nos termos do artigo 1 § II do Decreto n° 
21.310/01, para que produza todos os efeitos legais . 

 



PROCESSO N° 43.950/2013 

                           Considerando a conclusão  das fases do Concurso Público para a função 
de MÉDICO(A) DO TRABALHO (nº. 1.896),  aberto pelo Edital n° 04/2013-SAM01, 
HOMOLOGO o   referido concurso público, nos termos do artigo 1 § II do Decreto n° 
21.310/01, para que produza todos os efeitos legais . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


