
 DESPACHO HOMOLOGATORIO DE PROCESSOS SELETIVO PÚBLI CO- 16 DE MAIO DE 
2014 

 

PROCESSO N° 7.770/2014 

                           Considerando a conclusão  das fases do Processo Seletivo Público para 
a função de Agente Comunitário de Saúde – UBS São R afael (nº. 2.017), aberto pelo 
Edital n° 06/2014-SAM01, HOMOLOGO o   referido proc esso seletivo público, nos termos 
do artigo 1 § II do Decreto n° 21.310/01, para que produza todos os efeitos legais. 

 

PROCESSO N° 7.770/2014 

                           Considerando a conclusão  das fases do Processo Seletivo Público para 
a função de Agente Comunitário de Saúde – UBS Rosa de França (nº. 2.018), aberto pelo 
Edital n° 06/2014-SAM01, HOMOLOGO o   referido proc esso seletivo público, nos termos 
do artigo 1 § II do Decreto n° 21.310/01, para que produza todos os efeitos legais. 

 

PROCESSO N° 7.770/2014 

                           Considerando a conclusão  das fases do Processo Seletivo Público para 
a função de Agente Comunitário de Saúde – UBS Harol do Veloso – ESF II  (nº. 2.019), 
aberto pelo Edital n° 06/2014-SAM01, HOMOLOGO o   r eferido processo seletivo público, 
nos termos do artigo 1 § II do Decreto n° 21.310/01 , para que produza todos os efeitos 
legais. 

 

PROCESSO N° 7.770/2014 

                           Considerando a conclusão  das fases do Processo Seletivo Público para 
a função de Agente Comunitário de Saúde – UBS Nova Bonsucesso (nº. 2.020), aberto 
pelo Edital n° 06/2014-SAM01, HOMOLOGO o   referido  processo seletivo público, nos 
termos do artigo 1 § II do Decreto n° 21.310/01, pa ra que produza todos os efeitos legais. 

 

PROCESSO N° 7.770/2014 

                           Considerando a conclusão  das fases do Processo Seletivo Público para 
a função de Agente Comunitário de Saúde – UBS Vila Barros (nº. 2.021), aberto pelo 
Edital n° 06/2014-SAM01, HOMOLOGO o   referido proc esso seletivo público, nos termos 
do artigo 1 § II do Decreto n° 21.310/01, para que produza todos os efeitos legais. 

 

PROCESSO N° 7.770/2014 

                           Considerando a conclusão  das fases do Processo Seletivo Público para 
a função de Agente Comunitário de Saúde – UBS Flor da Montanha (nº. 2.022), aberto 
pelo Edital n° 06/2014-SAM01, HOMOLOGO o   referido  processo seletivo público, nos 
termos do artigo 1 § II do Decreto n° 21.310/01, pa ra que produza todos os efeitos legais. 

 



PROCESSO N° 7.770/2014 

                           Considerando a conclusão  das fases do Processo Seletivo Público para 
a função de Agente Comunitário de Saúde – UBS Vila Fátima (nº. 2.023), aberto pelo 
Edital n° 06/2014-SAM01, HOMOLOGO o   referido proc esso seletivo público, nos termos 
do artigo 1 § II do Decreto n° 21.310/01, para que produza todos os efeitos legais. 

 

PROCESSO N° 7.770/2014 

                           Considerando a conclusão  das fases do Processo Seletivo Público para 
a função de Agente Comunitário de Saúde – UBS Cidad e Martins (nº. 2.024), aberto pelo 
Edital n° 06/2014-SAM01, HOMOLOGO o   referido proc esso seletivo público, nos termos 
do artigo 1 § II do Decreto n° 21.310/01, para que produza todos os efeitos legais. 

 

PROCESSO N° 7.770/2014 

                           Considerando a conclusão  das fases do Processo Seletivo Público para 
a função de Agente Comunitário de Saúde – UBS Marco s Freire (nº. 2.025), aberto pelo 
Edital n° 06/2014-SAM01, HOMOLOGO o   referido proc esso seletivo público, nos termos 
do artigo 1 § II do Decreto n° 21.310/01, para que produza todos os efeitos legais. 

 

 

 

 

 

 

 

 


