
DESPACHO HOMOLOGATORIO DE CONCURSO PUBLICO DO SR. S ECRETARIO DE 
ADMINISTRAÇÃO E MODERNIZAÇÃO  

 

PROCESSO N° 11.549/2010 

                           Considerando a conclusão das fases do concurso público, para o 
preenchimento de vagas na função de AGENTE DE EDUCAÇÃO SOCIAL (nº1.346),  aberto 
pelo Edital n° 02/2010-SAM01, HOMOLOGO o referido concurso, nos termos do artigo 1 § II do 
Decreto n° 21.310/01, para que produza todos os efe itos legais. 

 

PROCESSO N° 11.550/2010 

                           Considerando a conclusão das fases do concurso público, para o 
preenchimento de vagas na função de AGENTE DE TRANSPORTE E TRÂNSITO (nº1.347),  
aberto pelo Edital n° 02/2010-SAM01, HOMOLOGO o referido concurso, nos termos do artigo 1 
§ II do Decreto n° 21.310/01, para que produza todo s os efeitos legais. 

 

PROCESSO N° 11.555/2010 

                           Considerando a conclusão das fases do concurso público, para o 
preenchimento de vagas na função de ASSISTENTE DE GESTÃO PÚBLICA (nº1.348),  
aberto pelo Edital n° 02/2010-SAM01, HOMOLOGO o referido concurso, nos termos do artigo 1 
§ II do Decreto n° 21.310/01, para que produza todo s os efeitos legais. 

 

PROCESSO N° 11.547/2010 

                           Considerando a conclusão das fases do concurso público, para o 
preenchimento de vagas na função de CALCETEIRO ou CALCETEIRA III (nº1.339),  aberto 
pelo Edital n° 02/2010-SAM01, HOMOLOGO o referido concurso, nos termos do artigo 1 § II do 
Decreto n° 21.310/01, para que produza todos os efe itos legais. 

 

PROCESSO N° 11.547/2010 

                           Considerando a conclusão das fases do concurso público, para o 
preenchimento de vagas na função de CARPINTEIRO ou CARPINTEIRA III (nº1.340),  aberto 
pelo Edital n° 02/2010-SAM01, HOMOLOGO o referido concurso, nos termos do artigo 1 § II do 
Decreto n° 21.310/01, para que produza todos os efe itos legais. 

PROCESSO N° 11.547/2010 

                           Considerando a conclusão das fases do concurso público, para o 
preenchimento de vagas na função de ELETRICISTA III (nº1.341),  aberto pelo Edital n° 
02/2010-SAM01, HOMOLOGO o referido concurso, nos termos do artigo 1 § II do Decreto n° 
21.310/01, para que produza todos os efeitos legais. 

PROCESSO N° 11.547/2010 

                           Considerando a conclusão das fases do concurso público, para o 
preenchimento de vagas na função de ENCANADRO ou ENCANADORA III (nº1.342)  aberto 
pelo Edital n° 02/2010-SAM01, HOMOLOGO o referido concurso, nos termos do artigo 1 § II do 
Decreto n° 21.310/01, para que produza todos os efe itos legais. 

 



PROCESSO N° 11.547/2010 

                           Considerando a conclusão das fases do concurso público, para o 
preenchimento de vagas na função de OPERADOR DE MARTELETE (nº1.345),  aberto pelo 
Edital n° 02/2010-SAM01, HOMOLOGO o referido concurso, nos termos do artigo 1 § II do 
Decreto n° 21.310/01, para que produza todos os efe itos legais. 

 

PROCESSO N° 11.547/2010 

                           Considerando a conclusão das fases do concurso público, para o 
preenchimento de vagas na função de PEDREIRO ou PEDREIRA III (nº1.343),  aberto pelo 
Edital n° 02/2010-SAM01, HOMOLOGO o referido concurso, nos termos do artigo 1 § II do 
Decreto n° 21.310/01, para que produza todos os efe itos legais. 

 

PROCESSO N° 13.268/2009 

                           Considerando a conclusão das fases do concurso público, para o 
preenchimento de vagas na função de TECNICO DE DIAGNÓSTICO (TÉCNICO EM 
ELETROENCEFALOGRAFIA)  (nº1.349),  aberto pelo Edital n° 03/2010-SAM01, HOMOLOGO 
o referido concurso, nos termos do artigo 1 § II do Decreto n° 21.310/01, para que produza 
todos os efeitos legais. 

PROCESSO N° 11.551/2010 

                           Considerando a conclusão das fases do concurso público, para o 
preenchimento de vagas na função de MEDICO- CLÍNICO GERAL (nº1.353),  aberto pelo 
Edital n° 03/2010-SAM01, HOMOLOGO o referido concurso, nos termos do artigo 1 § II do 
Decreto n° 21.310/01, para que produza todos os efe itos legais. 

PROCESSO N° 11.551/2010 

                           Considerando a conclusão das fases do concurso público, para o 
preenchimento de vagas na função de MEDICO- CLÍNICO GERAL INTENSIVISTA (nº1.352),  
aberto pelo Edital n° 03/2010-SAM01, HOMOLOGO o referido concurso, nos termos do artigo 1 
§ II do Decreto n° 21.310/01, para que produza todo s os efeitos legais. 

PROCESSO N° 11.551/2010 

                           Considerando a conclusão das fases do concurso público, para o 
preenchimento de vagas na função de MEDICO- NEUROLOGISTA (nº1.354),  aberto pelo 
Edital n° 03/2010-SAM01, HOMOLOGO o referido concurso, nos termos do artigo 1 § II do 
Decreto n° 21.310/01, para que produza todos os efe itos legais. 

PROCESSO N° 11.551/2010 

                           Considerando a conclusão das fases do concurso público, para o 
preenchimento de vagas na função de MEDICO- NEUROPEDIATRA (nº1.355),  aberto pelo 
Edital n° 03/2010-SAM01, HOMOLOGO o referido concurso, nos termos do artigo 1 § II do 
Decreto n° 21.310/01, para que produza todos os efe itos legais. 

PROCESSO N° 11.551/2010 

                           Considerando a conclusão das fases do concurso público, para o 
preenchimento de vagas na função de MEDICO- PEDIATRA (nº1.356),  aberto pelo Edital n° 
03/2010-SAM01, HOMOLOGO o referido concurso, nos termos do artigo 1 § II do Decreto n° 
21.310/01, para que produza todos os efeitos legais. 



PROCESSO N° 11.551/2010 

                           Considerando a conclusão das fases do concurso público, para o 
preenchimento de vagas na função de MEDICO- PEDIATRA INTENSIVISTA (nº1.357),  aberto 
pelo Edital n° 03/2010-SAM01, HOMOLOGO o referido concurso, nos termos do artigo 1 § II do 
Decreto n° 21.310/01, para que produza todos os efe itos legais. 

PROCESSO N° 11.551/2010 

                           Considerando a conclusão das fases do concurso público, para o 
preenchimento de vagas na função de MEDICO- PSIQUIATRA (nº1.358),  aberto pelo Edital n° 
03/2010-SAM01, HOMOLOGO o referido concurso, nos termos do artigo 1 § II do Decreto n° 
21.310/01, para que produza todos os efeitos legais. 

PROCESSO N° 11.551/2010 

                           Considerando a conclusão das fases do concurso público, para o 
preenchimento de vagas na função de MEDICO- SOCORRISTA CLÍNICO GERAL (nº1.359),  
aberto pelo Edital n° 03/2010-SAM01, HOMOLOGO o referido concurso, nos termos do artigo 1 
§ II do Decreto n° 21.310/01, para que produza todo s os efeitos legais. 

PROCESSO N° 11.551/2010 

                           Considerando a conclusão das fases do concurso público, para o 
preenchimento de vagas na função de MEDICO- SOCORRISTA ORTOPEDISTA (nº1.360),  
aberto pelo Edital n° 03/2010-SAM01, HOMOLOGO o referido concurso, nos termos do artigo 1 
§ II do Decreto n° 21.310/01, para que produza todo s os efeitos legais. 

PROCESSO N° 11.551/2010 

                           Considerando a conclusão das fases do concurso público, para o 
preenchimento de vagas na função de MEDICO- SOCORRISTA PEDIATRA (nº1.361),  aberto 
pelo Edital n° 03/2010-SAM01, HOMOLOGO o referido concurso, nos termos do artigo 1 § II do 
Decreto n° 21.310/01, para que produza todos os efe itos legais. 

PROCESSO N° 11.551/2010 

                           Considerando a conclusão das fases do concurso público, para o 
preenchimento de vagas na função de MEDICO DE FAMÍLIA (nº1.364),  aberto pelo Edital n° 
03/2010-SAM01, HOMOLOGO o referido concurso, nos termos do artigo 1 § II do Decreto n° 
21.310/01, para que produza todos os efeitos legais. 

PROCESSO N° 11.551/2010 

                           Considerando a conclusão das fases do concurso público, para o 
preenchimento de vagas na função de MEDICO DO ADOLESCENTE (nº1.363),  aberto pelo 
Edital n° 03/2010-SAM01, HOMOLOGO o referido concurso, nos termos do artigo 1 § II do 
Decreto n° 21.310/01, para que produza todos os efe itos legais. 

PROCESSO N° 11.551/2010 

                           Considerando a conclusão das fases do concurso público, para o 
preenchimento de vagas na função de MEDICO DO TRABALHO (nº1.365),  aberto pelo Edital 
n° 03/2010-SAM01, HOMOLOGO o referido concurso, nos termos do artigo 1 § II do Decreto n° 
21.310/01, para que produza todos os efeitos legais. 

PROCESSO N° 11.551/2010 

                           Considerando a conclusão das fases do concurso público, para o 
preenchimento de vagas na função de MEDICO- SOCORRISTA PSIQUIATRA (nº1.362),  
aberto pelo Edital n° 03/2010-SAM01, HOMOLOGO o referido concurso, nos termos do artigo 1 
§ II do Decreto n° 21.310/01, para que produza todo s os efeitos legais. 



PROCESSO N° 11.551/2010 

                           Considerando a conclusão das fases do concurso público, para o 
preenchimento de vagas na função de MEDICO- INFECTOLOGISTA (nº1.366),  aberto pelo 
Edital n° 03/2010-SAM01, HOMOLOGO o referido concurso, nos termos do artigo 1 § II do 
Decreto n° 21.310/01, para que produza todos os efe itos legais. 

 

 


