
 DESPACHO HOMOLOGATORIO DE CONCURSO PÚBLICO- 14 DE M ARÇO DE 2014 

PROCESSO N° 65.157/2013 

                           Considerando a conclusão  das fases do Concurso Público para a função 
de Médico(a) (ANESTESISTA) (nº. 1.946), aberto pelo  Edital n° 09/2013-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° 65.157/2013 

                           Considerando a conclusão  das fases do Concurso Público para a função 
de Médico(a) (CARDIOLOGISTA) (nº. 1.947), aberto pe lo Edital n° 09/2013-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° 65.157/2013 

                           Considerando a conclusão  das fases do Concurso Público para a função 
de Médico(a) (CIRURGIÃO GERAL) (nº. 1.948), aberto pelo Edital n° 09/2013-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° 65.157/2013 

                           Considerando a conclusão  das fases do Concurso Público para a função 
de Médico(a) (CIRURGIÃO PEDIATRA) (nº. 1.949), aber to pelo Edital n° 09/2013-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° 65.157/2013 

                           Considerando a conclusão  das fases do Concurso Público para a função 
de Médico(a) (CLÍNICO GERAL) (nº. 1.950), aberto pe lo Edital n° 09/2013-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° 65.157/2013 

                           Considerando a conclusão  das fases do Concurso Público para a função 
de Médico(a) (CLÍNICO GERAL INTENSIVISTA) (nº. 1.95 1), aberto pelo Edital n° 09/2013-
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° 65.157/2013 

                           Considerando a conclusão  das fases do Concurso Público para a função 
de Médico(a) (ENDOCRINOLOGISTA) (nº. 1.952), aberto  pelo Edital n° 09/2013-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° 65.157/2013 

                           Considerando a conclusão  das fases do Concurso Público para a função 
de Médico(a) (ENDOSCOPISTA) (nº. 1.953), aberto pel o Edital n° 09/2013-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° 65.157/2013 

                           Considerando a conclusão  das fases do Concurso Público para a função 
de Médico(a) (GASTROENTEROLOGISTA) (nº. 1.954), abe rto pelo Edital n° 09/2013-
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° 65.157/2013 

                           Considerando a conclusão  das fases do Concurso Público para a função 
de Médico(a) (GERIATRA) (nº. 1.955), aberto pelo Ed ital n° 09/2013-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° 65.157/2013 

                           Considerando a conclusão  das fases do Concurso Público para a função 
de Médico(a) (GINECOLOGISTA) (nº. 1.956), aberto pe lo Edital n° 09/2013-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° 65.157/2013 

                           Considerando a conclusão  das fases do Concurso Público para a função 
de Médico(a) (HEMATOLOGISTA) (nº. 1.957), aberto pe lo Edital n° 09/2013-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° 65.157/2013 

                           Considerando a conclusão  das fases do Concurso Público para a função 
de Médico(a) (INFECTOLOGISTA) (nº. 1.958), aberto p elo Edital n° 09/2013-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° 65.157/2013 

                           Considerando a conclusão  das fases do Concurso Público para a função 
de Médico(a) (INFECTOLOGISTA PEDIATRA) (nº. 1.959),  aberto pelo Edital n° 09/2013-
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° 65.157/2013 

                           Considerando a conclusão  das fases do Concurso Público para a função 
de Médico(a) (NEUROLOGISTA) (nº. 1.960), aberto pel o Edital n° 09/2013-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° 65.157/2013 

                           Considerando a conclusão  das fases do Concurso Público para a função 
de Médico(a) (NEUROPEDIATRA) (nº. 1.961), aberto pe lo Edital n° 09/2013-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° 65.157/2013 

                           Considerando a conclusão  das fases do Concurso Público para a função 
de Médico(a) (ORTOPEDISTA) (nº. 1.962), aberto pelo  Edital n° 09/2013-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° 65.157/2013 

                           Considerando a conclusão  das fases do Concurso Público para a função 
de Médico(a) (OTORRINOLARINGOLOGISTA) (nº. 1.963), aberto pelo Edital n° 09/2013-
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° 65.157/2013 

                           Considerando a conclusão  das fases do Concurso Público para a função 
de Médico(a) (PEDIATRA) (nº. 1.964), aberto pelo Ed ital n° 09/2013-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° 65.157/2013 

                           Considerando a conclusão  das fases do Concurso Público para a função 
de Médico(a) (PEDIATRA INTENSIVISTA) (nº. 1.965), a berto pelo Edital n° 09/2013-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° 65.157/2013 

                           Considerando a conclusão  das fases do Concurso Público para a função 
de Médico(a) (PSIQUIATRA) (nº. 1.966), aberto pelo Edital n° 09/2013-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° 65.157/2013 

                           Considerando a conclusão  das fases do Concurso Público para a função 
de Médico(a) (PSIQUIATRA PEDIATRA) (nº. 1.967), abe rto pelo Edital n° 09/2013-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° 65.157/2013 

                           Considerando a conclusão  das fases do Concurso Público para a função 
de Médico(a) (REUMATOLOGISTA) (nº. 1.968), aberto p elo Edital n° 09/2013-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° 65.157/2013 

                           Considerando a conclusão  das fases do Concurso Público para a função 
de Médico(a) (SOCORRISTA CLÍNICO GERAL) (nº. 1.969) , aberto pelo Edital n° 09/2013-
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° 65.157/2013 

                           Considerando a conclusão  das fases do Concurso Público para a função 
de Médico(a) (SOCORRISTA ORTOPEDISTA) (nº. 1.970), aberto pelo Edital n° 09/2013-
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° 65.157/2013 

                           Considerando a conclusão  das fases do Concurso Público para a função 
de Médico(a) (SOCORRISTA PEDIATRA) (nº. 1.971), abe rto pelo Edital n° 09/2013-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° 65.157/2013 

                           Considerando a conclusão  das fases do Concurso Público para a função 
de Médico(a) (SOCORRISTA PSIQUIATRA) (nº. 1.972), a berto pelo Edital n° 09/2013-
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° 65.157/2013 

                           Considerando a conclusão  das fases do Concurso Público para a função 
de Médico(a) (ULTRASSONOGRAFISTA) (nº. 1.973), aber to pelo Edital n° 09/2013-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° 65.157/2013 

                           Considerando a conclusão  das fases do Concurso Público para a função 
de MÉDICO(A)  DE FAMÍLIA (nº. 1.974), aberto pelo E dital n° 09/2013-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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


