
 

 

 DESPACHO HOMOLOGATORIO DE CONCURSO PÚBLICO- 18 DE DEZEMBRO DE 2014 

 

PROCESSO N° 48.053/2014  

                           Considerando a conclusão  das fases do Concurso Público para o 
emprego público de MÉDICO(A) - ALERGISTA (nº. 2.167 ), aberto pelo Edital n° 11/2014-
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° 48.053/2014  

                           Considerando a conclusão  das fases do Concurso Público para o 
emprego público de MÉDICO(A) - ANESTESISTA (nº. 2.1 68), aberto pelo Edital n° 11/2014-
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° 48.053/2014  

                           Considerando a conclusão  das fases do Concurso Público para o 
emprego público de MÉDICO(A) - RADIOLOGISTA (nº. 2. 169), aberto pelo Edital n° 
11/2014-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° 48.053/2014  

                           Considerando a conclusão  das fases do Concurso Público para o 
emprego público de MÉDICO(A) – CIRURGIÃO GERAL (nº.  2.170), aberto pelo Edital n° 
11/2014-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° 48.053/2014  

                           Considerando a conclusão  das fases do Concurso Público para o 
emprego público de MÉDICO(A) – CIRURGIÃO PEDIATRA ( nº. 2.171), aberto pelo Edital 
n° 11/2014-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° 48.053/2014  

                           Considerando a conclusão  das fases do Concurso Público para o 
emprego público de MÉDICO(A) – CLÍNICO GERAL (nº. 2 .172), aberto pelo Edital n° 
11/2014-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° 48.053/2014  

                           Considerando a conclusão das fases do Concurso Públ ico para o emprego 
público de MÉDICO(A) – CLÍNICO GERAL INTENSIVISTA ( nº. 2.173), aberto pelo Edital n° 
11/2014-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° 48.053/2014  

                           Considerando a conclusão  das fases do Concurso Público para o 
emprego público de MÉDICO(A) – DO ADOLESCENTE (nº. 2.174), aberto pelo Edital n° 
11/2014-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° 48.053/2014  

                           Considerando a conclusão  das fases do Concurso Público para o 
emprego público de MÉDICO(A) - ENDOCRINOLOGISTA (nº . 2.175), aberto pelo Edital n° 
11/2014-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° 48.053/2014  

                           Considerando a conclusão  das fases do Concurso Público para o 
emprego público de MÉDICO(A) - GASTROENTEROLOGISTA (nº. 2.176), aberto pelo 
Edital n° 11/2014-SAM01, HOMOLOGO o   referido conc urso público, nos termos do 
artigo 1 § II do Decreto n° 21.310/01, para que pro duza todos os efeitos legais. 

 

PROCESSO N° 48.053/2014  

                           Considerando a conclusão  das fases do Concurso Público para o 
emprego público de MÉDICO(A) - GERIATRA (nº. 2.177) , aberto pelo Edital n° 11/2014-
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° 48.053/2014  

                           Considerando a conclusão  das fases do Concurso Público para o 
emprego público de MÉDICO(A) - GINECOLOGISTA (nº. 2 .178), aberto pelo Edital n° 
11/2014-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° 48.053/2014  

                           Considerando a conclusão  das fases do Concurso Público para o 
emprego público de MÉDICO(A) - HEMATOLOGISTA (nº. 2 .179), aberto pelo Edital n° 
11/2014-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° 48.053/2014  

                           Considerando a conclusão  das fases do Concurso Público para o 
emprego público de MÉDICO(A) - INFECTOLOGISTA (nº. 2.180), aberto pelo Edital n° 
11/2014-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° 48.053/2014  

                           Considerando a conclusão  das fases do Concurso Público para o 
emprego público de MÉDICO(A) - NEUROLOGISTA (nº. 2. 181), aberto pelo Edital n° 
11/2014-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° 48.053/2014  

                           Considerando a conclusão  das fases do Concurso Público para o 
emprego público de MÉDICO(A) - NEUROPEDIATRA (nº. 2 .182), aberto pelo Edital n° 
11/2014-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° 48.053/2014  

                           Considerando a conclusão  das fases do Concurso Público para o 
emprego público de MÉDICO(A) - NEUROCIRURGIÃO (nº. 2.183), aberto pelo Edital n° 
11/2014-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° 48.053/2014  

                           Considerando a conclusão  das fases do Concurso Público para o 
emprego público de MÉDICO(A) - ORTOPEDISTA (nº. 2.1 84), aberto pelo Edital n° 
11/2014-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° 48.053/2014  

                           Considerando a conclusão  das fases do Concurso Público para o 
emprego público de MÉDICO(A) - PEDIATRA (nº. 2.185) , aberto pelo Edital n° 11/2014-
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° 48.053/2014  

                           Considerando a conclusão  das fases do Concurso Público para o 
emprego público de MÉDICO(A) – PEDIATRA INTENSIVIST A (nº. 2.186), aberto pelo Edital 
n° 11/2014-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° 48.053/2014  

                           Considerando a conclusão  das fases do Concurso Público para o 
emprego público de MÉDICO(A) - PNEUMOLOGISTA (nº. 2 .187), aberto pelo Edital n° 
11/2014-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° 48.053/2014  

                           Considerando a conclusão  das fases do Concurso Público para o 
emprego público de MÉDICO(A) – PNEUMOLOGISTA PEDIAT RA (nº. 2.188), aberto pelo 
Edital n° 11/2014-SAM01, HOMOLOGO o   referido conc urso público, nos termos do 
artigo 1 § II do Decreto n° 21.310/01, para que pro duza todos os efeitos legais. 

 

PROCESSO N° 48.053/2014  

                           Considerando a conclusão  das fases do Concurso Público para o 
emprego público de MÉDICO(A) - PSIQUIATRA (nº. 2.18 9), aberto pelo Edital n° 11/2014-
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° 48.053/2014  

                           Considerando a conclusão  das fases do Concurso Público para o 
emprego público de MÉDICO(A) – PSIQUIATRA PEDIATRA (nº. 2.190), aberto pelo Edital 
n° 11/2014-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° 48.053/2014  

                           Considerando a conclusão  das fases do Concurso Público para o 
emprego público de MÉDICO(A) - REUMATOLOGISTA (nº. 2.191), aberto pelo Edital n° 
11/2014-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° 48.053/2014  

                           Considerando a conclusão  das fases do Concurso Público para o 
emprego público de MÉDICO(A) – SOCORRISTA CLÍNICO G ERAL (nº. 2.192), aberto pelo 
Edital n° 11/2014-SAM01, HOMOLOGO o   referido conc urso público, nos termos do 
artigo 1 § II do Decreto n° 21.310/01, para que pro duza todos os efeitos legais. 

 

PROCESSO N° 48.053/2014  

                           Considerando a conclusão  das fases do Concurso Público para o 
emprego público de MÉDICO(A) – SOCORRISTA ORTOPEDIS TA (nº. 2.193), aberto pelo 
Edital n° 11/2014-SAM01, HOMOLOGO o   referido conc urso público, nos termos do 
artigo 1 § II do Decreto n° 21.310/01, para que pro duza todos os efeitos legais. 



 

PROCESSO N° 48.053/2014  

                           Considerando a conclusão  das fases do Concurso Público para o 
emprego público de MÉDICO(A) – SOCORRISTA PEDIATRA (nº. 2.194), aberto pelo Edital 
n° 11/2014-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° 48.053/2014  

                           Considerando a conclusão  das fases do Concurso Público para o 
emprego público de MÉDICO(A) – SOCORRISTA PSIQUIATR A (nº. 2.195), aberto pelo 
Edital n° 11/2014-SAM01, HOMOLOGO o   referido conc urso público, nos termos do 
artigo 1 § II do Decreto n° 21.310/01, para que pro duza todos os efeitos legais. 

 

PROCESSO N° 48.053/2014  

                           Considerando a conclusão  das fases do Concurso Público para o 
emprego público de MÉDICO(A) - ULTRASSONOGRAFISTA ( nº. 2.196), aberto pelo Edital 
n° 11/2014-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° 48.053/2014  

                           Considerando a conclusão  das fases do Concurso Público para o 
emprego público de MÉDICO(A) - UROLOGISTA (nº. 2.19 7), aberto pelo Edital n° 11/2014-
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° 48.053/2014  

                           Considerando a conclusão  das fases do Concurso Público para o 
emprego público de MÉDICO(A) DE FAMÍLIA (nº. 2.198) , aberto pelo Edital n° 11/2014-
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. 

 

 

 


