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PROCESSO N° 45.490/2013 

                           Considerando a conclusão  das fases do Concurso Público para a função 
de Agente de Manutenção de Automotores (FUNILARIA) (nº 1917),  aberto pelo Edital n° 
05/2013-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° 45.490/2013 

                           Considerando a conclusão  das fases do Concurso Público para a função 
de Agente de Manutenção de Automotores (MECÂNICA DE  MOTOS) (nº 1918),  aberto 
pelo Edital n° 05/2013-SAM01, HOMOLOGO o   referido  concurso público, nos termos do 
artigo 1 § II do Decreto n° 21.310/01, para que pro duza todos os efeitos legais. 

 

PROCESSO N° 45.490/2013 

                           Considerando a conclusão  das fases do Concurso Público para a função 
de Agente de Manutenção de Automotores (PINTURA DE VEÍCULOS) (nº 1919),  aberto 
pelo Edital n° 05/2013-SAM01, HOMOLOGO o   referido  concurso público, nos termos do 
artigo 1 § II do Decreto n° 21.310/01, para que pro duza todos os efeitos legais. 

 

PROCESSO N° 45.490/2013 

                           Considerando a conclusão  das fases do Concurso Público para a função 
de Agente de Manutenção de Automotores (TAPEÇARIA A UTOMOTIVA) (nº 1920),  aberto 
pelo Edital n° 05/2013-SAM01, HOMOLOGO o   referido  concurso público, nos termos do 
artigo 1 § II do Decreto n° 21.310/01, para que pro duza todos os efeitos legais. 

 

PROCESSO N° 45.491/2013 

                           Considerando a conclusão  das fases do Concurso Público para a função 
de AUXILIAR ADMINISTRATIVO (nº 1921), aberto pelo E dital n° 05/2013-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° 43.949/2013 

                           Considerando a conclusão  das fases do Concurso Público para a função 
de FONOAUDIÓLOGO (A) (nº 1923),  aberto pelo Edital  n° 05/2013-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° 44.035/2013 

                           Considerando a conclusão  das fases do Concurso Público para a função 
de OPERADOR (A) DE MÁQUINA PESADA (nº 1924),  abert o pelo Edital n° 05/2013-



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° 43.956/2013 

                           Considerando a conclusão  das fases do Concurso Público para a função 
de Técnico (a) de Saúde (PRÓTESE DENTÁRIA) (nº 1925 ),  aberto pelo Edital n° 05/2013-
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° 43.956/2013 

                           Considerando a conclusão  das fases do Concurso Público para a função 
de Técnico (a) de Saúde (SAÚDE BUCAL) (nº 1926),  a berto pelo Edital n° 05/2013-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° 45.489/2013 

                           Considerando a conclusão  das fases do Concurso Público para a função 
de TÉCNICO (A) EM MICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇÃO (nº  1927), aberto pelo Edital n° 
05/2013-SAM01, HOMOLOGO o referido concurso público , nos termos do artigo 1 § II do 
Decreto n° 21.310/01, para que produza todos os efe itos legais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


