
 DESPACHO HOMOLOGATORIO DE CONCURSO PÚBLICO- 14 DE MARÇO DE 2014 

 

PROCESSO N° 63.842/2013 

                           Considerando a conclusão  das fases do Concurso Público para a função 
de Agente Manutenção de Automotores (ELETRICA) (nº.  1.975), aberto pelo Edital n° 
10/2013-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° 66.427/2013 

                           Considerando a conclusão  das fases do Concurso Público para a função 
de Agente Manutenção de Automotores (TAPEÇARIA AUTO MOTIVA) (nº. 1.976), aberto 
pelo Edital n° 10/2013-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° 65.167/2013 

                           Considerando a conclusão  das fases do Concurso Público para a função 
de Agente de Serviços de Saúde (AJUDANTE DE NECRÓPS IA) (nº. 1.977), aberto pelo 
Edital n° 10/2013-SAM01, HOMOLOGO o   referido conc urso público, nos termos do 
artigo 1 § II do Decreto n° 21.310/01, para que pro duza todos os efeitos legais. 

 

PROCESSO N° 65.168/2013 

                           Considerando a conclusão  das fases do Concurso Público para a função 
de ENFERMEIRO(A) (nº. 1.978), aberto pelo Edital n°  10/2013-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° 65.158/2013 

                           Considerando a conclusão  das fases do Concurso Público para a função 
de Especialista em Saúde (FISIOTERAPÊUTA) (nº. 1.97 9), aberto pelo Edital n° 10/2013-
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° 65.158/2013 

                           Considerando a conclusão  das fases do Concurso Público para a função 
de Especialista em Saúde (FONOAUDIÓLOGO) (nº. 1.980 ), aberto pelo Edital n° 10/2013-
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° 65.158/2013 

                           Considerando a conclusão  das fases do Concurso Público para a função 
de Especialista em Saúde (PSICÓLOGO) (nº. 1.981), a berto pelo Edital n° 10/2013-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° 65.166/2013 

                           Considerando a conclusão  das fases do Concurso Público para a função 
de FARMACÊUTICO(A) (nº. 1.982), aberto pelo Edital n° 10/2013-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° 61.135/2013 

                           Considerando a conclusão  das fases do Concurso Público para a função 
de MÉDICO(A) VETERINÁRIO(para atuação junto ao cani l) (nº. 1.983), aberto pelo Edital 
n° 10/2013-SAM01, HOMOLOGO o   referido concurso pú blico, nos termos do artigo 1 § II 
do Decreto n° 21.310/01, para que produza todos os efeitos legais. 

 

PROCESSO N° 65.156/2013 

                           Considerando a conclusão  das fases do Concurso Público para a função 
de NUTRICIONISTA (nº. 1.985), aberto pelo Edital n°  10/2013-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° 66.428/2013 

                           Considerando a conclusão  das fases do Concurso Público para a função 
de OPERADOR DE MÁQUINA PESADA) (nº. 1.984), aberto pelo Edital n° 10/2013-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° 65.166/2013 

                           Considerando a conclusão  das fases do Concurso Público para a função 
de PRÁTICO(A) EM FARMÁCIA (nº. 1.986), aberto pelo Edital n° 10/2013-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° 65.155/2013 

                           Considerando a conclusão  das fases do Concurso Público para a função 
de Técnico(a) de Diagnósticos (ELETROENCEFALOGRAFIA ) (nº. 1.987), aberto pelo 
Edital n° 10/2013-SAM01, HOMOLOGO o   referido conc urso público, nos termos do 
artigo 1 § II do Decreto n° 21.310/01, para que pro duza todos os efeitos legais. 



 


