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PROCESSO N° 26.269/2012 

                           Considerando a conclusão  das fases do Concurso Público para a função 
de AGENTE FUNERÁRIO III (nº 1.721),  aberto pelo Ed ital n° 05/2012-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° 26.269/2012 

                           Considerando a conclusão  das fases do Concurso Público para a função 
de AGENTE OPERACIONAL FUNERÁRIO (nº 1.722),  aberto  pelo Edital n° 05/2012-
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° 26.306/2012 

                           Considerando a conclusão  das fases do Concurso Público para a função 
de AGENTE CULTURAL III (nº 1.723),  aberto pelo Edi tal n° 05/2012-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° 26.265/2012 

                           Considerando a conclusão  das fases do Concurso Público para a função 
de AJUDANTE DE ELETRICISTA III (nº 1.724),  aberto pelo Edital n° 05/2012-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° 26.260/2012 

                           Considerando a conclusão  das fases do Concurso Público para a função 
de AJUDANTE DE TOPÓGRAFO III (nº 1.725),  aberto pe lo Edital n° 05/2012-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° 26.272/2012 

                           Considerando a conclusão  das fases do Concurso Público para a função 
de ASSISTENTE DE GESTÃO PÚBLICA (nº 1.726),  aberto  pelo Edital n° 05/2012-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° 26.306/2012 

                           Considerando a conclusão  das fases do Concurso Público para a função 
de AUXILIAR DE BIBLIOTECA III (nº 1.727),  aberto p elo Edital n° 05/2012-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° 26.274/2012 

                           Considerando a conclusão  das fases do Concurso Público para a função 
de AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO TRABALHO (nº 1.728),  aberto pelo Edital n° 05/2012-
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° 26.265/2012 

                           Considerando a conclusão  das fases do Concurso Público para a função 
de CARPINTEIRO ou CARPINTEIRA III (nº 1.729),  aber to pelo Edital n° 05/2012-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° 26.265/2012 

                           Considerando a conclusão  das fases do Concurso Público para a função 
de ELETRICISTA III (nº 1.730),  aberto pelo Edital n° 05/2012-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° 26.270/2012 

                           Considerando a conclusão  das fases do Concurso Público para a função 
de OPERADOR ou OPERADORA DE SOM III (nº 1.731),  ab erto pelo Edital n° 05/2012-
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° 26.265/2012 

                           Considerando a conclusão  das fases do Concurso Público para a função 
de PEDREIRO ou PEDREIRA III (nº 1.732),  aberto pel o Edital n° 05/2012-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° 26.265/2012 

                           Considerando a conclusão  das fases do Concurso Público para a função 
de SOLDADOR ou SOLDADORA III (nº 1.733),  aberto pe lo Edital n° 05/2012-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° 26.274/2012 

                           Considerando a conclusão  das fases do Concurso Público para a função 
de TECNICO ou TECNICA DE SEGURANÇA DO TRABALHO (nº 1.734),  aberto pelo Edital 
n° 05/2012-SAM01, HOMOLOGO o   referido concurso pú blico, nos termos do artigo 1 § II 
do Decreto n° 21.310/01, para que produza todos os efeitos legais. 

 

PROCESSO N° 26.261/2012 

                           Considerando a conclusão  das fases do Concurso Público para a função 
de TECNICO ou TECNICA EM SEMAFORIZAÇÃO III (nº 1.73 5),  aberto pelo Edital n° 
05/2012-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° 26.260/2012 

                           Considerando a conclusão  das fases do Concurso Público para a função 
de TOPÓGRAFO ou TOPOGRAFA III (nº 1.736),  aberto p elo Edital n° 05/2012-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° 26.263/2012 

                           Considerando a conclusão  das fases do Concurso Público para a função 
de TRATADOR ou TRATADORA III (nº 1.737),  aberto pe lo Edital n° 05/2012-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 . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


