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PROCESSO N° 64.685/2013 

                           Considerando a conclusão  das fases do Concurso Público para a função 
de PROFESSOR(A) DE EDUCAÇÃO BÁSICA (nº 1939),  aber to pelo Edital n° 08/2013-
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° 64.681/2013 

                           Considerando a conclusão  das fases do Concurso Público para a função 
de PROFESSOR(A) DE EDUCAÇÃO INFANTIL (nº 1940),  ab erto pelo Edital n° 08/2013-
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° 64.685/2013 

                           Considerando a conclusão  das fases do Concurso Público para a função 
de PROFESSOR(A) DE EDUCAÇÃO BÁSICA - – CIÊNCIAS FÍSICAS E BIOLÓGICAS (nº 
1941),  aberto pelo Edital n° 08/2013-SAM01, HOMOLO GO 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° 64.685/2013 

                           Considerando a conclusão  das fases do Concurso Público para a função 
de PROFESSOR(A) DE EDUCAÇÃO BÁSICA - – LÍNGUA E CULTURA PORTUGUESA (nº 
1942),  aberto pelo Edital n° 08/2013-SAM01, HOMOLO GO 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° 64.685/2013 

                           Considerando a conclusão  das fases do Concurso Público para a função 
de PROFESSOR(A) DE EDUCAÇÃO BÁSICA - EDUCAÇÃO ARTÍS TICA  (nº 1943),  aberto 
pelo Edital n° 08/2013-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° 64.684/2013 

                           Considerando a conclusão  das fases do Concurso Público para a função 
de ASSISTENTE DE GESTÃO ESCOLAR (nº 1938),  aberto pelo Edital n° 08/2013-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 . 


