
SERVIÇO AUTÔNOMO DE SANEAMENTO DE PELOTAS - SANEP
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS

EDITAL DE RETIFICAÇÃO Nº 03/2008
REALIZAÇÃO: OBJETIVA CONCURSOS LTDA

                  

                   O Serviço Autônomo de Saneamento de Pelotas - SANEP, nos termos do art. 37 da Constitui-
ção Federal e Lei Orgânica Municipal, TORNA PÚBLICO  o presente Edital que RETIFICA os Editais de 
Concurso nºs 01/2008 e 02/2008, conforme segue:
                  
                   - DO EDITAL DE CONCURSO 01/2008 -  CAPÍTULO II – DAS INSCRIÇÕES:
                   
                   1. DO PRAZO PARA INSCRIÇÃO PELA INTERNET E RESULTADO DA ANÁLISE DOS 
PEDIDOS DE ISENÇÃO:
                    1.1. Fica prorrogado até as 24h do dia 19 de setembro de 2008, o prazo para realização das 
inscrições via internet, pelo site www.objetivas.com.br

                   1.2. O pagamento da taxa de inscrição feita pela Internet deverá ser efetuado em qualquer 
agência bancária ou terminal de auto-atendimento, até o dia  22 de setembro de 2008, com o boleto 
bancário  impresso  (NÃO  será  aceito  pagamento  por  meio  de  depósito  ou  transferência  entre 
contas).
                   
                  1.3. O resultado da análise da documentação para solicitação de isenção, bem como do 
desconto de 50% do pagamento da taxa de inscrição, será divulgado dia 12 de setembro de 2008 pelo 
site www.objetivas.com.br.

                  1.3.1. Os candidatos beneficiados com o desconto no valor da taxa de inscrição deverão 
acessar  novamente  o  site  www.objetivas.com.br para  solicitar   impressão  de  novo  boleto  para 
pagamento  da  taxa  de  inscrição  com desconto.  Os  candidatos  que  tiveram sua  solicitação  negada 
deverão providenciar o pagamento da taxa de inscrição no valor integral, pelo boleto já emitido quando de 
sua inscrição. O valor do boleto emitido será integral para os candidatos que tiverem o pedido negado e 
de valor reduzido para aqueles que tiverem o pleito acolhido.

                   1.3.2. Os candidatos com isenção concedida terão a inscrição automaticamente efetivada. Os 
candidatos que tiverem indeferida sua solicitação de inscrição com isenção da taxa, deverão providenciar 
o pagamento do boleto impresso no momento da inscrição ou providenciar no site a impressão de 2ª via 
do boleto de pagamento e pagarem dentro do prazo estipulado, para permanecerem participando do 
certame.

     1.4.  DO PERÍODO DE RECURSO –  Os  candidatos  interessados  em interpor  recurso 
relativamente  ao resultado  dos  pedidos  de  isenção  e  desconto,  poderão  fazê-lo  nos  dias  15,  16  e 
17/09/2008 e deverão ser protocolados no SANEP, sito na Rua Félix da Cunha, 649, em Pelotas, no 
horário das 8h às 18h.
                   
                 1.5. DA HOMOLOGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES:  Em 07/10/2008 será divulgado edital de 
homologação das inscrições. 

                 1.6.  DA DATA DA PROVA ESCRITA: A Prova Escrita, para todos os cargos, será aplicada 
em  16/11/2008,  em local  e  horário  a  serem divulgados  quando da homologação das  inscrições  em 
07/10/2008.

http://www.objetivas.com.br/
http://www.objetivas.com.br/
http://www.objetivas.com.br/


             1.7. DO  ANEXO  II  –  CONTEÚDOS  PROGRAMÁTICOS  E/OU  REFERÊNCIAS 
BIBLIOGRÁFICAS:   Ficam  retificados  os  Conteúdos  e  Referências  Bibliográficas  para  o  cargo  de 
Operador de Sistema Hidráulico, que passam a ser como segue:
“Conteúdos:                  
 1) Questionamentos sobre:  instalações hidráulicas (leitura e interpretação de seus indicadores,  verificação das 
condições de pressão, nível e volume do material utilizado), conhecimentos sobre bombas  e manômetros utilizados  
nos reservatórios;  noções gerais sobre eletricidade e mecânica:  manutenção,  regulagem de máquinas e peças 
utilizadas. 2)  Noções sobre os principais processos de tratamento de água; noções sobre desinfecção: o cloro e  
outros agentes desinfetantes; 3) Noções de segurança e higiene do trabalho; Uso de EPIs 4) Limpeza do local de 
trabalho.
Referências Bibliográficas:
- Manuais e livros diversos com os conteúdos indicados.
    
As demais disposições do Edital de Concurso nº 01/2008 permanecem inalteradas.

Pelotas, RS, 10 de setembro de 2008.
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Diretor Presidente do SANEP                            Presidente da Comissão de Concursos / SANEP
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