
DESPACHO HOMOLOGATORIO DE CONCURSO PÚBLICO  

 

PROCESSO N° 65.428/2011 

                           Considerando a conclusão  das fases do concurso público para a função 
de AGENTE DE SERVIÇOS DE SAÚDE - AJUDANTE DE NECRÓPSIA  (nº 1.609),  
aberto pelo Edital n° 08/2011-SAM01, HOMOLOGO o   r eferido concurso público, nos 
termos do artigo 1 § II do Decreto n° 21.310/01, pa ra que produza todos os efeitos legais. 

 

PROCESSO N° 65.426/2011 

                           Considerando a conclusão  das fases do concurso público para a função 
de ESPECIALISTA EM SAUDE - FISIOTERAPEUTA  (nº 1.610),  aberto pelo Edital n° 
08/2011-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° 65.426/2011 

                           Considerando a conclusão  das fases do concurso público para a função 
de ESPECIALISTA EM SAUDE – FONOAUDIÓLOGO ou FONOAUDIÓL OGA (nº 
1.611),  aberto pelo Edital n° 08/2011-SAM01, HOMOL OGO 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° 65.426/2011 

                           Considerando a conclusão  das fases do concurso público para a função 
de ESPECIALISTA EM SAUDE – PSICÓLOGO ou PSICÓLOGA (nº 1.612),  aberto 
pelo Edital n° 08/2011-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° 65.426/2011 

                           Considerando a conclusão  das fases do concurso público para a função 
de FARMACÊUTICO ou FARMACÊUTICA (nº 1.613),  aberto pelo Edital n° 08/2011-
SAM01, HOMOLOGO o   referido concurso público, nos termos do artigo 1 § II do Decreto 
n° 21.310/01, para que produza todos os efeitos leg ais. 

 

PROCESSO N° 36.349/2011 

                           Considerando a conclusão  das fases do concurso público para a função 
de MÉDICO ou MÉDICA - CARDIOLOGISTA (nº 1.614),  aberto pelo Edital n° 08/2011-
SAM01, HOMOLOGO o   referido concurso público, nos termos do artigo 1 § II do Decreto 
n° 21.310/01, para que produza todos os efeitos leg ais. 

 



 

PROCESSO N° 36.349/2011 

                           Considerando a conclusão  das fases do concurso público para a função 
de MÉDICO ou MÉDICA – CIRURGIÃO PEDIATRA  (nº 1.615 ),  aberto pelo Edital n° 
08/2011-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° 36.349/2011 

                           Considerando a conclusão  das fases do concurso público para a função 
de MÉDICO ou MÉDICA – CLÍNICO GERAL (nº 1.616),  ab erto pelo Edital n° 08/2011-
SAM01, HOMOLOGO o   referido concurso público, nos termos do artigo 1 § II do Decreto 
n° 21.310/01, para que produza todos os efeitos leg ais. 

 

PROCESSO N° 36.349/2011 

                           Considerando a conclusão  das fases do concurso público para a função 
de MÉDICO ou MÉDICA - ENDOSCOPISTA (nº 1.617),  abe rto pelo Edital n° 08/2011-
SAM01, HOMOLOGO o   referido concurso público, nos termos do artigo 1 § II do Decreto 
n° 21.310/01, para que produza todos os efeitos leg ais. 

 

PROCESSO N° 36.349/2011 

                           Considerando a conclusão  das fases do concurso público para a função 
de MÉDICO ou MÉDICA - FISIATRA (nº 1.618),  aberto pelo Edital n° 08/2011-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° 36.349/2011 

                           Considerando a conclusão  das fases do concurso público para a função 
de MÉDICO ou MÉDICA - GERIATRA (nº 1.619),  aberto pelo Edital n° 08/2011-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° 36.349/2011 

                           Considerando a conclusão  das fases do concurso público para a função 
de MÉDICO ou MÉDICA – INFECTOLOGISTA PEDIATRA (nº 1 .620),  aberto pelo Edital n° 
08/2011-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° 36.349/2011 

                           Considerando a conclusão  das fases do concurso público para a função 
de MÉDICO ou MÉDICA - NEUROCIRURGIÃO (nº 1.621),  a berto pelo Edital n° 08/2011-
SAM01, HOMOLOGO o   referido concurso público, nos termos do artigo 1 § II do Decreto 
n° 21.310/01, para que produza todos os efeitos leg ais. 

 



PROCESSO N° 36.349/2011 

                           Considerando a conclusão  das fases do concurso público para a função 
de MÉDICO ou MÉDICA - NEUROLOGISTA (nº 1.622),  abe rto pelo Edital n° 08/2011-
SAM01, HOMOLOGO o   referido concurso público, nos termos do artigo 1 § II do Decreto 
n° 21.310/01, para que produza todos os efeitos leg ais. 

 

PROCESSO N° 36.349/2011 

                           Considerando a conclusão  das fases do concurso público para a função 
de MÉDICO ou MÉDICA - OTORRINOLARINGOLOGISTA (nº 1. 623),  aberto pelo Edital n° 
08/2011-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° 36.349/2011 

                           Considerando a conclusão  das fases do concurso público para a função 
de MÉDICO ou MÉDICA - PEDIATRA (nº 1.640),  aberto pelo Edital n° 08/2011-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° 36.349/2011 

                           Considerando a conclusão  das fases do concurso público para a função 
de MÉDICO ou MÉDICA – PEDIATRA INTENSIVISTA (nº 1.624),  aberto pelo Edital n° 
08/2011-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° 36.349/2011 

                           Considerando a conclusão  das fases do concurso público para a função 
de MÉDICO ou MÉDICA - PNEUMOLOGISTA (nº 1.625),  ab erto pelo Edital n° 08/2011-
SAM01, HOMOLOGO o   referido concurso público, nos termos do artigo 1 § II do Decreto 
n° 21.310/01, para que produza todos os efeitos leg ais. 

 

PROCESSO N° 36.349/2011 

                           Considerando a conclusão  das fases do concurso público para a função 
de MÉDICO ou MÉDICA - RADIOLOGISTA (nº 1.626),  abe rto pelo Edital n° 08/2011-
SAM01, HOMOLOGO o   referido concurso público, nos termos do artigo 1 § II do Decreto 
n° 21.310/01, para que produza todos os efeitos leg ais. 

 

PROCESSO N° 36.349/2011 

                           Considerando a conclusão  das fases do concurso público para a função 
de MÉDICO ou MÉDICA - REUMATOLOGISTA (nº 1.627),  a berto pelo Edital n° 08/2011-
SAM01, HOMOLOGO o   referido concurso público, nos termos do artigo 1 § II do Decreto 
n° 21.310/01, para que produza todos os efeitos leg ais. 

 



PROCESSO N° 36.349/2011 

                           Considerando a conclusão  das fases do concurso público para a função 
de MÉDICO ou MÉDICA – REUMATOLOGISTA PEDIATRA (nº 1 .628),  aberto pelo Edital n° 
08/2011-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° 36.349/2011 

                           Considerando a conclusão  das fases do concurso público para a função 
de MÉDICO ou MÉDICA – SOCORRISTA CLÍNICO GERAL (nº 1.629),  aberto pelo Edital n° 
08/2011-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° 36.349/2011 

                           Considerando a conclusão  das fases do concurso público para a função 
de MÉDICO ou MÉDICA – SOCORRISTA ORTOPEDISTA (nº 1. 630),  aberto pelo Edital n° 
08/2011-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° 36.349/2011 

                           Considerando a conclusão  das fases do concurso público para a função 
de MÉDICO ou MÉDICA – SOCORRISTA PEDIATRA (nº 1.631 ),  aberto pelo Edital n° 
08/2011-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° 36.349/2011 

                           Considerando a conclusão  das fases do concurso público para a função 
de MÉDICO ou MÉDICA – SOCORRISTA PSIQUIATRA (nº 1.6 32),  aberto pelo Edital n° 
08/2011-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° 36.349/2011 

                           Considerando a conclusão  das fases do concurso público para a função 
de MÉDICO ou MÉDICA DE FAMILIA (nº 1.633),  aberto pelo Edital n° 08/2011-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° 36.349/2011 

                           Considerando a conclusão  das fases do concurso público para a função 
de MÉDICO ou MÉDICA DO ADOLESCENTE (nº 1.634),  abe rto pelo Edital n° 08/2011-
SAM01, HOMOLOGO o   referido concurso público, nos termos do artigo 1 § II do Decreto 
n° 21.310/01, para que produza todos os efeitos leg ais. 

 



PROCESSO N° 65.428/2011 

                           Considerando a conclusão  das fases do concurso público para a função 
de PRÁTICO ou PRÁTICA EM FARMÁCIA (nº 1.635),  aberto pelo Edital n° 08/2011-
SAM01, HOMOLOGO o   referido concurso público, nos termos do artigo 1 § II do Decreto 
n° 21.310/01, para que produza todos os efeitos leg ais. 

 

PROCESSO N° 65.425/2011 

                           Considerando a conclusão  das fases do concurso público para a função 
de BIÓLOGO ou BIÓLOGA III (nº 1.636),  aberto pelo Edital n° 09/2011-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° 65.425/2011 

                           Considerando a conclusão  das fases do concurso público para a função 
de MÉDICO ou MÉDICA VETERINÁRIO  (nº 1.637),  aberto pelo Edital n° 09/2011-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° 65.426/2011 

                           Considerando a conclusão  das fases do concurso público para a função 
de PSICÓLOGO ou PSICÓLOGA III  (nº 1.638),  aberto pelo Edital n° 09/2011-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° 11.552/2010 

                           Considerando a conclusão  das fases do concurso público para a função 
de SOCIÓLOGO ou SOCIÓLOGA III  (nº 1.639),  aberto pelo Edital n° 09/2011-SAM01, 
HOMOLOGO o  referido concurso público, nos termos d o artigo 1 § II do Decreto n° 
21.310/01, para que produza todos os efeitos legais . 

 


