
 

 

 DESPACHO HOMOLOGATORIO DE CONCURSO PÚBLICO- 18 DE JULHO DE 2014 

 

PROCESSO N° 5.906/2014  

                           Considerando a conclusão  das fases do Concurso Público para a função 
de MÉDICO(A) - ACUPUNTURISTA (nº. 2.037), aberto pe lo Edital n° 07/2014-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° 5.906/2014  

                           Considerando a conclusão  das fases do Concurso Público para a função 
de MÉDICO(A) - ANESTESISTA (nº. 2.038), aberto pelo  Edital n° 07/2014-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° 5.906/2014  

                           Considerando a conclusão  das fases do Concurso Público para a função 
de MÉDICO(A) - CARDIOLOGISTA (nº. 2.039), aberto pe lo Edital n° 07/2014-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° 5.906/2014  

                           Considerando a conclusão  das fases do Concurso Público para a função 
de MÉDICO(A) – CIRURGIÃO GERAL (nº. 2.040), aberto pelo Edital n° 07/2014-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° 5.906/2014  

                           Considerando a conclusão  das fases do Concurso Público para a função 
de MÉDICO(A) – CIRURGIÃO PEDIATRA (nº. 2.041), aber to pelo Edital n° 07/2014-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° 5.906/2014  

                           Considerando a conclusão  das fases do Concurso Público para a função 
de MÉDICO(A) – CLÍNICO GERAL (nº. 2.042), aberto pe lo Edital n° 07/2014-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° 5.906/2014  

                           Considerando a conclusão das fases do Concurso Públ ico para a função 
de MÉDICO(A) – CLÍNICO GERAL INTENSIVISTA (nº. 2.04 3), aberto pelo Edital n° 07/2014-
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° 5.906/2014  

                           Considerando a conclusão  das fases do Concurso Público para a função 
de MÉDICO(A) - ENDOCRINOLOGISTA (nº. 2.044), aberto  pelo Edital n° 07/2014-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° 5.906/2014  

                           Considerando a conclusão  das fases do Concurso Público para a função 
de MÉDICO(A) - FISIATRA (nº. 2.045), aberto pelo Ed ital n° 07/2014-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° 5.906/2014  

                           Considerando a conclusão  das fases do Concurso Público para a função 
de MÉDICO(A) - GASTROENTEROLOGISTA (nº. 2.046), abe rto pelo Edital n° 07/2014-
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° 5.906/2014  

                           Considerando a conclusão  das fases do Concurso Público para a função 
de MÉDICO(A) – GASTROENTEROLOGISTA PEDIATRA (nº. 2. 047), aberto pelo Edital n° 
07/2014-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° 5.906/2014  

                           Considerando a conclusão  das fases do Concurso Público para a função 
de MÉDICO(A) - GERIATRA (nº. 2.048), aberto pelo Ed ital n° 07/2014-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° 5.906/2014  

                           Considerando a conclusão  das fases do Concurso Público para a função 
de MÉDICO(A) - GINECOLOGISTA (nº. 2.049), aberto pe lo Edital n° 07/2014-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° 5.906/2014  

                           Considerando a conclusão  das fases do Concurso Público para a função 
de MÉDICO(A) - HOMEOPATA (nº. 2.050), aberto pelo E dital n° 07/2014-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° 5.906/2014  

                           Considerando a conclusão  das fases do Concurso Público para a função 
de MÉDICO(A) - INFECTOLOGISTA (nº. 2.051), aberto p elo Edital n° 07/2014-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° 5.906/2014  

                           Considerando a conclusão  das fases do Concurso Público para a função 
de MÉDICO(A) - NEUROLOGISTA (nº. 2.052), aberto pel o Edital n° 07/2014-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° 5.906/2014  

                           Considerando a conclusão  das fases do Concurso Público para a função 
de MÉDICO(A) - NEUROPEDIATRA (nº. 2.053), aberto pe lo Edital n° 07/2014-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° 5.906/2014  

                           Considerando a conclusão  das fases do Concurso Público para a função 
de MÉDICO(A) - ORTOPEDISTA (nº. 2.054), aberto pelo  Edital n° 07/2014-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° 5.906/2014  

                           Considerando a conclusão  das fases do Concurso Público para a função 
de MÉDICO(A) - PEDIATRA (nº. 2.055), aberto pelo Ed ital n° 07/2014-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° 5.906/2014  

                           Considerando a conclusão  das fases do Concurso Público para a função 
de MÉDICO(A) – PEDIATRA INTENSIVISTA (nº. 2.056), a berto pelo Edital n° 07/2014-
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° 5.906/2014  

                           Considerando a conclusão  das fases do Concurso Público para a função 
de MÉDICO(A) - PSIQUIATRA (nº. 2.057), aberto pelo Edital n° 07/2014-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° 5.906/2014  

                           Considerando a conclusão  das fases do Concurso Público para a função 
de MÉDICO(A) – PSIQUIATRA PEDIATRA (nº. 2.058), abe rto pelo Edital n° 07/2014-
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° 5.906/2014  

                           Considerando a conclusão  das fases do Concurso Público para a função 
de MÉDICO(A) - RADIOLOGISTA (nº. 2.059), aberto pel o Edital n° 07/2014-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° 5.906/2014  

                           Considerando a conclusão  das fases do Concurso Público para a função 
de MÉDICO(A) - REUMATOLOGISTA (nº. 2.060), aberto p elo Edital n° 07/2014-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° 5.906/2014  

                           Considerando a conclusão  das fases do Concurso Público para a função 
de MÉDICO(A) – SOCORRISTA CLÍNICO GERAL (nº. 2.061) , aberto pelo Edital n° 07/2014-
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° 5.906/2014  

                           Considerando a conclusão  das fases do Concurso Público para a função 
de MÉDICO(A) – SOCORRISTA ORTOPEDISTA (nº. 2.062), aberto pelo Edital n° 07/2014-
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° 5.906/2014  

                           Considerando a conclusão  das fases do Concurso Público para a função 
de MÉDICO(A) – SOCORRISTA PEDIATRA (nº. 2.063), abe rto pelo Edital n° 07/2014-
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° 5.906/2014  

                           Considerando a conclusão  das fases do Concurso Público para a função 
de MÉDICO(A) – SOCORRISTA PSIQUIATRA (nº. 2.064), a berto pelo Edital n° 07/2014-
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° 5.906/2014  

                           Considerando a conclusão  das fases do Concurso Público para a função 
de MÉDICO(A) - ULTRASSONOGRAFISTA (nº. 2.065), aber to pelo Edital n° 07/2014-
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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


