
DESPACHO HOMOLOGATORIO DE CONCURSO PÚBLICO 

 

PROCESSO N° 5.040/2011 

                           Considerando a conclusão das fases do concurso público para a função de 
ARQUITETO ou ARQUITETA III  (nº 1594),  aberto pelo Edital n° 06/2011-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° 11.739/2010 

                           Considerando a conclusão das fases do concurso público para a função de 
ENGENHEIRO ou ENGENHEIRA AGRONOMO III  (nº 1595),  aberto pelo Edital n° 06/2011-
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° 5.042/2011 

                           Considerando a conclusão das fases do concurso público para a função de 
ENGENHEIRO ou ENGENHEIRA CIVIL III  (nº 1596),  aberto pelo Edital n° 06/2011-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° 5.041/2011 

                           Considerando a conclusão das fases do concurso público para a função de 
ENGENHEIRO ou ENGENHEIRA DE SEGURANÇA DO TRABALHO I II (nº 1597),  aberto 
pelo Edital n° 06/2011-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° 36.293/2011 

                           Considerando a conclusão das fases do concurso público para a função de 
REPORTER FOTOGRÁFICO (nº 1598),  aberto pelo Edital n° 06/2011-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° 36.299/2011 

                           Considerando a conclusão das fases do concurso público para a função de 
COZINHEIRO ou COZINHEIRA III  (nº 1599),  aberto pelo Edital n° 07/2011-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° 36.348/2011 

                           Considerando a conclusão das fases do concurso público para a função de 
PROFESSOR ou PROFESSORA DE EDUCAÇÃO BÁSICA – EDUCAÇ ÃO FÍSICA  (nº 1600),  
aberto pelo Edital n° 07/2011-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° 36.348/2011 

                           Considerando a conclusão das fases do concurso público para a função de 
PROFESSOR ou PROFESSORA DE EDUCAÇÃO BÁSICA – GEOGRA FIA (nº 1601),  aberto 
pelo Edital n° 07/2011-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° 36.348/2011 

                           Considerando a conclusão das fases do concurso público para a função de 
PROFESSOR ou PROFESSORA DE EDUCAÇÃO BÁSICA – LINGUA  E CULTURA 
INGLESA  (nº 1602),  aberto pelo Edital n° 07/2011-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° 36.348/2011 

                           Considerando a conclusão das fases do concurso público para a função de 
PROFESSOR ou PROFESSORA DE EDUCAÇÃO BÁSICA – MATEMA TICA (nº 1603),  
aberto pelo Edital n° 07/2011-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. 

 


