
 DESPACHO HOMOLOGATORIO DE CONCURSO PÚBLICO 

 

PROCESSO N° 23.879/2011 

                           Considerando a conclusão das fases do concurso público para a função de 
EDUCADOR FÍSICO (nº 1.536),  aberto pelo Edital n° 04/2011-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° 23.879/2011 

                           Considerando a conclusão das fases do concurso público para a função de 
ESPECIALISTA EM SAUDE - BIÓLOGO  (nº 1.537),  aberto pelo Edital n° 04/2011-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° 23.879/2011 

                           Considerando a conclusão das fases do concurso público para a função de 
ESPECIALISTA EM SAUDE – EDUCADOR EM SAUDE PÚBLICA  (nº 1.545),  aberto pelo 
Edital n° 04/2011-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° 23.879/2011 

                           Considerando a conclusão das fases do concurso público para a função de 
ESPECIALISTA EM SAUDE – TERAPEUTA OCUPACIONAL  (nº 1.546),  aberto pelo Edital n° 
04/2011-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. 

 

PROCESSO N° 23.461/2011 

                           Considerando a conclusão das fases do concurso público para a função de 
MÉDICO - ANESTESISTA  (nº 1.547),  aberto pelo Edital n° 04/2011-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° 23.461/2011 

                           Considerando a conclusão das fases do concurso público para a função de 
MÉDICO - CARDIOLOGISTA  (nº 1.548),  aberto pelo Edital n° 04/2011-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° 23.461/2011 

                           Considerando a conclusão das fases do concurso público para a função de 
MÉDICO – CIRURGIÃO PEDIATRICO  (nº 1.549),  aberto pelo Edital n° 04/2011-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° 23.461/2011 

                           Considerando a conclusão das fases do concurso público para a função de 
MÉDICO – CLÍNICO GERAL  (nº 1.550),  aberto pelo Edital n° 04/2011-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° 23.461/2011 

                           Considerando a conclusão das fases do concurso público para a função de 
MÉDICO – CLÍNICO GERAL INTENSIVISTA  (nº 1.551),  aberto pelo Edital n° 04/2011-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° 23.461/2011 

                           Considerando a conclusão das fases do concurso público para a função de 
MÉDICO - ENDOCRINOLOGISTA (nº 1.552),  aberto pelo Edital n° 04/2011-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° 23.461/2011 

                           Considerando a conclusão das fases do concurso público para a função de 
MÉDICO - FISIATRA  (nº 1.553),  aberto pelo Edital n° 04/2011-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° 23.461/2011 

                           Considerando a conclusão das fases do concurso público para a função de 
MÉDICO – GASTROENTEROLOGISTA -                                                                                                                                                                                  
área de atuação: Pediatria (nº 1.554),  aberto pelo Edital n° 04/2011-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° 23.461/2011 

                           Considerando a conclusão das fases do concurso público para a função de 
MÉDICO - GERIATRIA  (nº 1.555),  aberto pelo Edital n° 04/2011-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° 23.461/2011 

                           Considerando a conclusão das fases do concurso público para a função de 
MÉDICO - GINECOLOGISTA (nº 1.556),  aberto pelo Edital n° 04/2011-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° 23.461/2011 

                           Considerando a conclusão das fases do concurso público para a função de 
MÉDICO - HEMATOLOGISTA (nº 1.557),   aberto pelo Edital n° 04/2011-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° 23.461/2011 

                           Considerando a conclusão das fases do concurso público para a função de 
MÉDICO - INFECTOLOGISTA (nº 1.558 ),  aberto pelo Edital n° 04/2011-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° 23.461/2011 

                           Considerando a conclusão das fases do concurso público para a função de 
MÉDICO – INFECTOLOGISTA – área de atuação: Pediatri a (nº 1.559),  aberto pelo Edital n° 
04/2011-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. 

 

PROCESSO N° 23.461/2011 

                           Considerando a conclusão das fases do concurso público para a função de 
MÉDICO - NEUROLOGISTA  (nº 1.560),  aberto pelo Edital n° 04/2011-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° 23.461/2011 

                           Considerando a conclusão das fases do concurso público para a função de 
MÉDICO – NEUROPEDIATRA (nº 1.561),  aberto pelo Edital n° 04/2011-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° 23.461/2011 

                           Considerando a conclusão das fases do concurso público para a função de 
MÉDICO - NUTRÓLOGO (nº 1.562),  aberto pelo Edital n° 04/2011-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° 23.461/2011 

                           Considerando a conclusão das fases do concurso público para a função de 
MÉDICO - PEDIATRA  (nº 1.563),  aberto pelo Edital n° 04/2011-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° 23.461/2011 

                           Considerando a conclusão das fases do concurso público para a função de 
MÉDICO – PEDIATRA INTENSIVISTA(nº 1.564),  aberto pelo Edital n° 04/2011-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° 23.461/2011 

                           Considerando a conclusão das fases do concurso público para a função de 
MÉDICO - PNEUMOLOGISTA  (nº 1.565),  aberto pelo Edital n° 04/2011-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° 23.461/2011 

                           Considerando a conclusão das fases do concurso público para a função de 
MÉDICO - PSIQUIATRA  (nº 1.566),  aberto pelo Edital n° 04/2011-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° 23.461/2011 

                           Considerando a conclusão das fases do concurso público para a função de 
MÉDICO - REUMATOLOGISTA  (nº 1.567),  aberto pelo Edital n° 04/2011-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° 23.461/2011 

                           Considerando a conclusão  das fases do concurso público para a função 
de MÉDICO – REUMATOLOGISTA - área de atuação: Pedia tria (nº 1.568),  aberto pelo 
Edital n° 04/2011-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° 23.461/2011 

                           Considerando a conclusão das fases do concurso público para a função de 
MÉDICO – SOCORRISTA CLÍNICO GERAL  (nº 1.569),  aberto pelo Edital n° 04/2011-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° 23.461/2011 

                           Considerando a conclusão das fases do concurso público para a função de 
MÉDICO – SOCORRISTA ORTOPEDISTA  (nº 1.570),  aberto pelo Edital n° 04/2011-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° 23.461/2011 

                           Considerando a conclusão das fases do concurso público para a função de 
MÉDICO – SOCORRISTA PEDIATRA  (nº 1.571),  aberto pelo Edital n° 04/2011-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° 23.461/2011 

                           Considerando a conclusão das fases do concurso público para a função de 
MÉDICO – SOCORRISTA PSIQUIATRA  (nº 1.572),  aberto pelo Edital n° 04/2011-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° 23.461/2011 

                           Considerando a conclusão das fases do concurso público para a função de 
MÉDICO – ULTRASSONOGRAFISTA  (nº 1.573),  aberto pelo Edital n° 04/2011-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° 23.461/2011 

                           Considerando a conclusão das fases do concurso público para a função de 
MÉDICO DE FAMILIA  (nº 1.574),  aberto pelo Edital n° 04/2011-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° 23.461/2011 

                           Considerando a conclusão das fases do concurso público para a função de 
MÉDICO – DO ADOLESCENTE  (nº 1.575),  aberto pelo Edital n° 04/2011-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. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


