
 

 

 DESPACHO HOMOLOGATORIO DE CONCURSO PÚBLICO- 01 DE JULHO DE 2014 

 

PROCESSO N° 3.945/2014 

                           Considerando a conclusão  das fases do Concurso Público para a função 
de ASSISTENTE SOCIAL (nº. 2.000), aberto pelo Edita l n° 01/2014-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° 1.065/2014 

                           Considerando a conclusão  das fases do Concurso Público para a função 
de DESENHISTA (nº. 2.001), aberto pelo Edital n° 01 /2014-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° 1.055/2014 

                           Considerando a conclusão  das fases do Concurso Público para a função 
de ELETRICISTA (nº. 2.002), aberto pelo Edital n° 0 1/2014-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° 1.055/2014 

                           Considerando a conclusão  das fases do Concurso Público para a função 
de ENGENHEIRO(A) ELETRICISTA (nº. 2.003), aberto pe lo Edital n° 01/2014-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° 1.064/2014 

                           Considerando a conclusão  das fases do Concurso Público para a função 
de JARDINEIRO(A) (nº. 2.004), aberto pelo Edital n°  01/2014-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° 1.063/2014 

                           Considerando a conclusão  das fases do Concurso Público para a função 
de PINTOR(A) (nº. 2.005), aberto pelo Edital n° 01/ 2014-SAM01, HOMOLOGO o   referido 
concurso público, nos termos do artigo 1 § II do De creto n° 21.310/01, para que produza 
todos os efeitos legais. 

 



PROCESSO N° 3.9472014 

                           Considerando a conclusão  das fases do Concurso Público para a função 
de PSICÓLOGO(A) (nº. 2.006), aberto pelo Edital n° 01/2014-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° 1.060/2014 

                           Considerando a conclusão  das fases do Concurso Público para a função 
de TECNICO(A) EM SEGURANÇA DO TRABALHO (nº. 2.007),  aberto pelo Edital n° 
01/2014-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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


