SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CANDIDO MOTA
fone: (18) 3341-9200
e-mail: saae@cmotanet.com.br
CNPJ: 45.959.954/0001-64

CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2018 - EDITAL Nº 01/2018.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DA PROVA PRÁTICA
PARA OS CARGOS DE
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS E REPARADOR GERAL

Ângelo Antonio Maia, Secretário do SAAE – Serviço Autônomo de Água e Esgoto de
Cândido Mota, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, vem, após a verificação de
regularidade, tornar público a convocação para realização da Prova Prática, de caráter eliminatório e
classificatório de acordo com as normas e instruções constantes neste Edital e com o previsto no EDITAL
DE ABERTURA Nº 01/2018 – REFERENTE À PROVA PRÁTICA.

O candidato deverá ler o Edital de Abertura do Concurso Público para
tomar conhecimento de todos os princípios, normas e condições estabelecidas para
realização da Fase 2.

1. DA DATA, LOCAIS E HORÁRIOS DE INICÍO PARA REALIZAÇÃO.

1ª ETAPA: TESTE DE APTIDÃO FÍSICA
DATA: 24/02/2019
LOCAL: Estádio Municipal “BENEDITO PIRES”
ENDEREÇO: R. Jeronimo Flauzino Barbosa, s/n, Cândido Mota-SP, 19880-000
HORÁRIO: 9h

2ª ETAPA: PROVA PRÁTICA
DATA: 24/02/2019
LOCAL: SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Cândido Mota
ENDEREÇO: R. João Pio Barbosa, 197, Cândido Mota/SP - CEP: 19.880-000
HORÁRIO: 13h
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2. DOS CANDIDATOS CONVOCADOS
2.1.
A Fase 2 é composta de Duas Etapas sendo a 1ª Etapa de caráter eliminatório e a 2ª Etapa de
caráter eliminatório e classificatório, estão convocados a realizar a Fase 2 os 20 (vinte) candidatos com
melhor pontuação na PROVA OBJETIVA.
LISTA NOMINAL DOS CONVOCADOS POR ORDEM ALFABÉTICA

AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
Ordem

Inscrição

Candidato

RG

1.

21759

ADRIANA FITIPALDI

255404098

2.

21436

ADRIANO XAVIER DE OLIVEIRA SABINO

402943843

3.

21766

ALESSANDRA DE FATIMA FERNANDES

601286972

4.

22671

DEBORA CHADIU DE ALNEIDA

40394546 x

5.

21382

ELAINE BARBOSA SANTANA

462523536

6.

21840

EVERALDO CAMARGO

406131715

7.

22344

GISLAINE DE SOUZA

468505544

8.

23366

JESSICA CRISTINA ANDRADE DE OLIVEIRA

481530502

9.

23603

JOAO BATISTA FRANCO

243609474

10.

23628

JOAO PEDRO FERREIRA DA SILVA

560891970

11.

22819

LEANDRO VALMIR DE PAIVA

402944975

12.

22205

LUANA CRISTINA RUFINO

463528116

13.

22809

MARCOS JOSE CORREIA

261524033

14.

21802

MARIA CRISTINA CANDIDA EPIFANIO

479391269

15.

21721

OTAVIO FERREIRA

438986908

16.

21205

RICARDO DE SOUZA CRISTO

352232572

17.

20178

SEVERINO DOLORES PORTO

26306394x

18.

21037

SOLANGE APARECIDA OLIVIA MACHADO DA SILVA

403429961

19.

22806

TAMIRIS ANDREIA DA SILVA NOGUEIRA

447518707

20.

23049

WALTER CESAR LOPES ANDRIUSSI JUNIOR

414906032

REPARADOR GERAL
Ordem

Inscrição

Candidato

RG

1.

22365

ADEMIR JOSE DA SILVA

471038301

2.

21353

ADRIANO RAMOS MAFRA

239649473

3.

24011

ANTONIO CARLOS DE SOUZA

121519752

4.

21891

CELSO JOSE DE MELO

189297049

5.

23730

CLAUDEMIR JULIANI

215373388

6.

24056

DIEGO DA SILVA RAMOS

463604027

7.

22491

EDMAR TORQUATO PAREDES

338164601

8.

22419

EMERSON FRAZAO TREVISAN

338463549
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9.

24544

GILBERTO SUCEGAN

220323409

10.

23026

JOAO ALESSANDRO FERRAZ

227308220

11.

24023

JOAO EDUARDO DE ALMEIDA DOS SANTOS

220321346

12.

20563

JOAO VITOR FRAZON

406112630

13.

21321

JOSE CRISTIANO DE LIMA

406131740

14.

24499

JOSENIL OLIVEIRA DA SILVA

197443059

15.

22857

LAERCIO NICODEMOS GUEDES

293430871

16.

20873

LUCAS HENRIQUE ROMANO

135819670

17.

23064

LUCIANO FIGLIANO

324513410

18.

21429

PAULO JULIANO DALLA POLA

40342939

19.

22706

ROGERIO TAVARES

455240619

20.

21192

WILSON JOSE BELINI

15253004

3. DA PROVA
3.1
O candidato deverá comparecer nas DUAS ETAPAS nos locais designados, com antecedência
mínima de meia hora, do horário fixado para seu início munido de UM dos SEGUINTES DOCUMENTOS
NO ORIGINAL COM FOTO:
- Cédula de Identidade - RG;
- Carteira de Órgão ou Conselho de Classe;
- Carteira de Trabalho e Previdência Social;
- Certificado Militar;
- Carteira Nacional de Habilitação, emitida de acordo com a Lei 9.603/97 (com foto);
- Passaporte.
3.2. O candidato que NÃO apresentar ORIGINAL DO DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO conforme
disposto no item 3.1, acima, não fará a prova, sendo considerado AUSENTE E ELIMINADO do Concurso
Público;
3.4. Não serão aceitos protocolos, cópia dos documentos citados, ainda que autenticada, ou quaisquer
outros documentos diferentes dos anteriormente definidos, nem carteira funcional de ordem pública ou
privada;
3.5. Caso esteja impossibilitado de apresentar, no dia da realização da prova, documento de identidade no
original, por motivo de perda, roubo ou furto, deverá ser apresentado documento que ateste o registro da
ocorrência em órgão policial, expedido há no máximo 30 (trinta) dias. O candidato poderá participar da
prova, sendo, então, submetido a preencher formulário de identificação especial, compreendendo coleta de
assinatura e de impressão digital;
3.6 A identificação especial será exigida, também, do candidato cujo documento de identificação gere
dúvidas quanto à fisionomia, à assinatura ou à condição de conservação do documento;
3.7. Para realização da 1ª ETAPA o candidato deverá se apresentar com trajes apropriados para
realização de atividades físicas (calção, camiseta e tênis), apresentar junto à coordenadoria da prova, o
atestado médico, realizado no máximo 30 (trinta) dias antes da Prova, (que ficará retido), constando
expressamente, a informação de que o candidato está apto para realizar teste de resistência física, deverá
conter, de forma legível: nome completo e o número do documento de identidade do candidato, nome,
carimbo, assinatura e número do CRM do médico responsável e a data de sua emissão. A não
apresentação do atestado médico impossibilitará a realização da Prova, sendo consequentemente
eliminado deste Concurso Público;
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3.8. O candidato será informado do seu resultado, se apto ou inapto na 1ª Fase, logo após o término da
Etapa e deverá assinar imediatamente a ficha individual contendo os dados relativos ao seu desempenho,
dando ciência de seu resultado na presença dos examinadores;
3.9. No caso do candidato se recusar a assinar a ficha individual, serão convocadas duas testemunhas, as
quais assinarão em substituição ao candidato que se recusou, registrando-se em ficha tal ocorrência;
3.10. Caso o candidato seja considerado inapto na 1ª ETAPA, não seguirá para 2ª ETAPA, sendo
eliminado do Concurso Público;
3.11. Recomenda-se ao candidato, no dia da realização da prova nas duas etapas, levar somente o
documento de identidade, não levar, telefones celulares, relógios digitais, gravadores, máquinas
fotográficas ou quaisquer outros aparelhos eletrônicos, bem como, boné, gorro, chapéu, óculos de sol e/ou
outros materiais não classificados como estritamente necessários à realização da prova;
3.12. A Empresa fornecerá antes do início da prova envelope plástico, para o acondicionamento obrigatório
de objetos pessoais do candidato, (chaves, celulares que deverão ser desligados e etc.) que serão
lacrados, e somente poderá ser aberta no final da aplicação e fora do local de prova;
3.13. O envelope plástico deverá permanecer lacrado durante todo o processo. O candidato que for
flagrado portando e/ou utilizando qualquer tipo de aparelho de comunicação nas dependências do local
onde estiver realizando a prova será eliminado do Concurso;
3.14. Em nenhuma hipótese haverá segunda chamada, seja qual for o motivo alegado. O candidato não
poderá alegar qualquer desconhecimento sobre a realização da prova como justificativa de sua ausência
ou atraso. O não comparecimento às provas, por qualquer que seja o motivo, caracterizará desistência e
resultará na eliminação do Concurso Público. Não será aplicada prova fora do dia, horários e locais
designados por Edital;
3.15. A ordem de realização das provas obedecerá à ordem alfabética dos nomes. Os candidatos
permanecerão à espera de sua vez de realizar as provas em lugar estipulado pela Comissão Aplicadora;
3.16. Ao concluir a sua prova, o candidato deverá retirar-se imediatamente do local de aplicação sem
comunicar-se com os demais candidatos sob pena de eliminação;
3.17. No desenvolvimento das Provas, cada candidato será avaliado pelo Aplicador, por meio de itens
constantes em uma ficha de avaliação elaborada para esta finalidade que deverá ser assinada pelo
candidato;
3.18. Após a identificação do candidato para a realização das Provas, não será permitido que se afaste do
local que lhe for designado, a não ser acompanhado de fiscal;
3.19. Não será permitida a entrada de candidatos no local de realização da prova após o horário fixado
para o seu início, bem como candidatos cujo nome não conste nas listagens nominais;
3.20. Não será permitida, no dia da realização da prova, entrada de candidato que tenha ingerido bebidas
alcoólicas, sendo passivo de desclassificação imediata.

4. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
4.1 Todas as informações referentes à Fase 2, princípios, normas e condições estão estabelecidas no Edital de
Abertura Nº 01/2018 do Concurso Público Nº 01/2018 .

4.2. O local de realização da prova será de acesso exclusivo dos candidatos, dos membros da comissão
examinadora, da comissão fiscalizadora do concurso público e de membros da empresa realizadora do
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concurso, portando não será permitida a permanência de acompanhantes dos candidatos assim como dos
candidatos que já finalizaram a prova;
4.3. O Edital de Classificação Geral da Fase 2 será publicado nos sites www.cscconsultoria.com.br,
www.saaecandidomota.com.br, www.candidomota.sp.gov.br, e no mural do SAAE no dia 27 de julho de
2019;
4.4. O candidato poderá impetrar recurso, no prazo de 2 (dois) dias, contados a partir do dia subsequente
ao da divulgação do resultado da respectiva fase, mediante FORMULÁRIO (Modelo Anexo IV),do Edital
de Abertura do Concurso público Nº 01/2018, a ser protocolado somente no Setor de Protocolo da
Prefeitura Municipal de Cândido Mota;
4.5. O Edital de Classificação Final será publicado nos sites www.cscconsultoria.com.br,
www.saaecandidomota.com.br, www.candidomota.sp.gov.br, no mural do SAAE e no jornal, no dia 07 de
março de 2019;
4.5. A Comissão Aplicadora poderá cancelar ou interromper a prova, bem como alterar a data da aplicação
dos mesmos, caso considere que não existam as condições meteorológicas necessárias para garantir a
integridade física dos candidatos e evitar prejuízos ao seu desempenho, devendo estipular nova data e
divulgá-la oportunamente, na forma prevista neste edital, sendo certo que os candidatos realizarão todos
os testes, desde o início, desprezando-se todos os resultados porventura obtidos na ocasião da
interrupção;
4.6 É de inteira responsabilidade do candidato, acompanhar a publicação de todos os atos, editais e
comunicados referentes a este Concurso Público.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Cândido Mota, 18 de fevereiro de 2019.

Ângelo Antonio Maia
SECRETÁRIO do SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Cândido Mota

