
                                                                             

 

 DESPACHO HOMOLOGATORIO DE CONCURSO PÚBLICO - 22 DE  AGOSTO DE 2014 

 

PROCESSO N° 10.496/2014  

                      Considerando a conclusão das fases do Concurso Público para a função de  

Agente de Manutenção de automotores (ELÉTRICA) (nº. 2.073), aberto pelo Edital n° 
08/2014-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° 10.497/2014  

                      Considerando a conclusão das fases do Concurso Público para a função de  

Agente de Manutenção de automotores (TAPEÇARIA AUTO MOTIVA) (nº. 2.074), 
aberto pelo Edital n° 08/2014-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° 10.503/2014  

                      Considerando a conclusão das fases do Concurso Público para a função de  

Agente de Manutenção de automotores (MECÂNICA DE VE ÍCULOS) (nº. 2.075), 
aberto pelo Edital n° 08/2014-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° 10.503/2014  

                      Considerando a conclusão das fases do Concurso Público para a função de  

Agente de Manutenção de automotores (MECÂNICA DE VE ÍCULOS PESADOS) 
(nº. 2.076), aberto pelo Edital n° 08/2014-SAM01, HO MOLOGO 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° 10.502/2014  

                      Considerando a conclusão das fases do Concurso Público para a função de  

BORRACHEIRO(A) (nº. 2.078), aberto pelo Edital n° 08/2014-SAM01, HO MOLOGO 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° 11.596/2014  

                      Considerando a conclusão das fases do Concurso Público para a função de  

CALCETEIRO(A) (nº. 2.079), aberto pelo Edital n° 08/2014-SAM01, HO MOLOGO 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° 17.577/2014  

                      Considerando a conclusão das fases do Concurso Público para a função de  

CARPINTEIRO(A) (nº. 2.080), aberto pelo Edital n° 08/2014-SAM01, HO MOLOGO 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° 11.597/2014  

                      Considerando a conclusão das fases do Concurso Público para a função de  

ENCANADOR(A) (nº. 2.081), aberto pelo Edital n° 08/2014-SAM01, HO MOLOGO 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° 10.501/2014  

                      Considerando a conclusão das fases do Concurso Público para a função de  

LAVADOR(A) E LUBRIFICADOR(A) DE VEÍCULOS (nº. 2.082), aberto pelo Edital n° 
08/2014-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° 17.580/2014  

                      Considerando a conclusão das fases do Concurso Público para a função de  

PEDREIRO(A) (nº. 2.085), aberto pelo Edital n° 08/2014-SAM01, HO MOLOGO o   referido 
concurso público, nos termos do artigo 1 § II do De creto n° 21.310/01, para que produza 
todos os efeitos legais. 

 

 

PROCESSO N° 17.581/2014  

                      Considerando a conclusão das fases do Concurso Públ ico para a função de  
TECNICO(A) EM SEMAFORIZAÇÃO (nº. 2.086), aberto pel o Edital n° 08/2014-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 . 

 

 

 



 

 

 

 

 


