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EDITAL Nº 02/2011 

 
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE EMPREGO PÚBLICO 

 
O SAAE – SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE SÃO CARLOS faz saber que se encontram 
abertas inscrições do Concurso Público para o emprego de Técnico em Mecânica, sob organização e 
aplicação da Fundação para o Vestibular da Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” – 
Fundação VUNESP. O Concurso Público será regido pelas Instruções Especiais, parte integrante deste 
Edital. 
 
INSTRUÇÕES ESPECIAIS 
 
I - DO EMPREGO  
 
1. O Concurso Público destina-se ao provimento, mediante contratação, dos empregos constantes na tabela 
adiante, com vagas existentes e das que vierem a existir dentro do prazo de sua validade. 
 
2. O emprego, número de vagas, salário e requisitos exigidos são os estabelecidos a seguir: 
 

Emprego Vagas 
Jornada de 
Trabalho (***) Salário (*) Requisitos 

Técnico em Mecânica 1 
40 horas 
semanais 

R$ 1.339,00 

• Ensino Médio completo com certificado 
de conclusão fornecido por instituição 
reconhecida pelo MEC. 

• Curso Técnico em Mecânica. 
• Conhecimentos em informática básica (**) 

 

* Auxilio alimentação previsto na Lei 13130/03 incorporado ao vencimento padrão por força da Lei 13771/06. 
** Informática Básica (Sistema Operacional, Editos de Textos, Planilhas eletrônicas e Internet) 
*** Horário de trabalho flexível podendo ser utilizado períodos diurnos e/ou noturnos, inclusive aos sábados, domingos e feriados, a 

critério da Administração. 
 
3. O salário do emprego, tem como base o mês de outubro de 2011, referente a Classe I, Nível 1. 
4. O candidato aprovado e contratado, pelo regime da Consolidação das Leis do Trabalho, deverá prestar 
serviços em qualquer dependência do SAAE SÃO CARLOS, dentro do horário estabelecido pela 
Administração, podendo ser diurno e/ou noturno, em dias de semana, sábados, domingos e feriados, 
obedecida a carga horária semanal de trabalho. 
5. Serão concedidos pelo SAAE SÃO CARLOS os seguintes benefícios: Plano de Carreira com base na Lei 
Municipal nº 14375/07, prêmio assiduidade (6%), 14º salário e adicional por tempo de serviço (triênio – 5%). 
6. As atribuições a serem exercidas pelo candidato contratado encontram-se no Anexo I – DAS 
ATRIBUIÇÕES. 
 
II - DAS INSCRIÇÕES 
 
1. A inscrição deverá ser efetuada das 10 horas de 28/11/2011 às 16 horas de 02/01/2012 (horário de 
Brasília), exclusivamente pela internet – site www.vunesp.com.br. 

 
1.1. Para inscrever-se o candidato deverá: 
 

1.1.1. acessar o site www.vunesp.com.br, durante o período de inscrição das 10 horas de 
28/11/2011 às  16 horas de 02/01/2012; 
1.1.2. localizar no site o "link" correlato ao Concurso Público, quando o candidato deverá: 

a) ler o Edital na íntegra e preencher total e corretamente a ficha de inscrição; 
b) imprimir o boleto bancário; 
c) efetuar o pagamento da taxa de inscrição, de acordo com a tabela do item 2, deste 

Capítulo, em qualquer agência bancária, até a data limite para encerramento das 
inscrições (02/01/2012). Atenção para o horário bancário. 
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1.1.3. Para o pagamento da taxa de inscrição realizada pela internet, somente deverá ser utilizado o 
boleto bancário gerado no ato da inscrição, até a data limite do encerramento das inscrições. 
1.1.4. A efetivação da inscrição ocorrerá após a confirmação, pelo banco, do pagamento do boleto 
referente à taxa de inscrição. A pesquisa para acompanhar a situação da inscrição deverá ser feita 
no site www.vunesp.com.br, na página do Concurso Público, dez dias após o encerramento do 
período de inscrições (02/01/2012) Caso seja detectado algum problema, o candidato deverá entrar 
em contato com o Disque VUNESP, pelo telefone (0XX11) 3874-6300, nos dias úteis, das 8 às 20 
horas, para verificar o ocorrido. 

1.1.4.1. O único comprovante de inscrição aceito é o boleto bancário com a autenticação 
mecânica ou com o respectivo comprovante de pagamento, referente à taxa de inscrição. 

   1.1.5. Às 16 horas (horário de Brasília) de 02/01/2012, a ficha de inscrição não 
estará mais disponível na internet. 
1.1.6. Não será aceita inscrição pelo correio, fac-símile, por depósito em caixa eletrônico, 
transferência eletrônica, DOC, DOC eletrônico, ordem de pagamento ou depósito em conta 
corrente, condicional ou fora do período estabelecido (28/11/2011 à 02/01/2012), ou por qualquer 
outro meio não especificado neste Edital. 
 

2. O pagamento da importância correspondente à taxa de inscrição poderá ser efetuado em dinheiro ou em 
cheque, no valor abaixo especificado: 
 

ESCOLARIDADE EXIGIDA VALOR (R$) 
Ensino Médio 40,00 

 
Obs. No valor mencionado já estão incluídas as despesas referentes aos serviços bancários relativos às 
inscrições. Não será concedida ISENÇÃO da taxa de inscrição. 

 
2.1. A inscrição feita com cheque será considerada efetivada após a respectiva compensação.  
2.2. Caso haja devolução do cheque, por qualquer motivo, a inscrição será anulada. 
2.3. O agendamento do pagamento só será aceito se comprovada a sua efetivação dentro do período de 
inscrição. 
2.4. Em caso de feriado ou evento que acarrete o fechamento de agências bancárias na localidade em 
que se encontra o candidato, o boleto deverá ser pago antecipadamente. 
2.5. Não haverá devolução, parcial, integral ou mesmo que efetuada a maior ou em duplicidade, da 
importância paga, seja qual for o motivo alegado. 

2.5.1. A devolução da importância paga somente ocorrerá se o Concurso Público não se realizar, 
sendo que a responsabilidade da devolução recairá sobre a Fundação VUNESP. 

3. O candidato será responsável por qualquer erro, rasura ou omissão, e pelas informações prestadas, 
pessoalmente ou por seu procurador, na ficha e no requerimento de inscrição, independentemente do tipo 
de inscrição efetuada.  
4. O candidato deverá no ato da inscrição indicar se é portador de necessidades especiais, de acordo com o 
Decreto 3.298 de 20/12/99. 

4.1. Os portadores de necessidades especiais, quando da inscrição, deverão obedecer ao procedimento 
descrito no subitem 3, item II.1 - Das Inscrições para Candidatos Portadores de Necessidades Especiais, 
deste Capítulo. 
4.2. Os candidatos que necessitarem de acomodações ou condições especiais para realização da prova 
objetiva deverão fazer, durante o período de inscrição, solicitação à Fundação VUNESP localizada na 
Rua Dona Germaine Burchard, 515 – Água Branca - São Paulo, SP – CEP 05002-062, pessoalmente ou 
via SEDEX, especificando: “Concurso SAAE São Carlos”, nome completo, endereço, telefone e emprego 
em que está inscrito. 
4.3. A VUNESP e o SAAE São Carlos não se responsabilizam por solicitação de inscrição via Internet 
não recebida por motivos de ordem técnica, falhas de comunicação, congestionamento de linhas de 
comunicação, bem como por outros fatores que impossibilitem a transferência de dados. 
4.4. A inscrição do candidato implica o conhecimento e concordância com as exigências contidas no 
presente Edital, bem como pela responsabilidade e conseqüências de eventuais erros no preenchimento 
da ficha de inscrição. 
4.4. Para os inscritos não serão aceitos pedidos para alteração de emprego. 
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II.1. Das Inscrições para Candidatos Portadores de Necessidades Especiais 
 
1. Nos termos das Leis Municipais n.º 12.663 de 10 de outubro de 2000 e nº 13.062 de 19 de setembro de 
2002, ficam reservados para fins de classificação final, 5% (cinco por cento) das vagas, às pessoas 
portadoras de necessidades especiais desde que em condições de exercer as atividades exigidas para o 
desempenho das funções pertinentes e que tenham sido habilitadas em todas as fases do Concurso 
Público. 

1.2. Na aplicação deste percentual, serão desconsideradas as frações inferiores a 0,5 (meio) e 
arredondadas para maior aquelas iguais ou superiores a tal valor, ou seja, a cada 20 candidatos 
convocados, 1 será convocado da lista de habilitados na condição de portador de necessidades 
especiais. 

2. O candidato, antes de se inscrever, deverá verificar se as atribuições do cargo são compatíveis com a 
deficiência de que é portador. 
3. O candidato inscrito como portador de necessidades especiais deverá especificar, na ficha de inscrição, o 
tipo de deficiência que apresenta, e, no período de inscrição 28/11/2011 à 02/01/2012, encaminhar, por 
SEDEX, à Fundação VUNESP – Rua Dona Germaine Burchard, 515 – Água Branca – Perdizes, São Paulo 
– SP – CEP 05002-062, os seguintes documentos: 

a) relatório médico atestando a espécie, o grau ou nível da deficiência, com expressa referência ao 
código correspondente da Classificação Internacional de Doença – CID, bem como a causa da 
deficiência; 

b) requerimento com a qualificação completa do candidato, bem como a especificação do Concurso 
Público para o qual está inscrito, e, se for o caso, a solicitação de prova especial, ou de condições 
especiais para a realização das provas. 

4. Consideram-se deficiências aquelas conceituadas na medicina especializada, de acordo com os padrões 
mundialmente estabelecidos, e que constituam inferioridade que implique grau acentuado de dificuldade 
para integração social, de acordo com o previsto no Decreto 3.298 de 20/12/1999. 
5. Não serão considerados como deficiência visual os distúrbios de acuidade visual passível de correção, 
como, miopia, astigmatismo etc. 
6. A necessidade de intermediários permanentes para auxiliar na execução das atribuições da função, ou na 
realização da prova pelo portador de deficiência, é obstativa à inscrição no Concurso. 
7. As pessoas portadoras de necessidades especiais participarão do Concurso em igualdade de condições 
com os demais candidatos no que se refere a conteúdo, avaliação, duração, data, horário e local de 
realização das fases deste concurso. 
8. Após o ingresso do candidato a deficiência não poderá ser arguida para justificar a concessão de 
readaptação da função, bem como para aposentadoria por invalidez. 

1. As vagas reservadas aos portadores de necessidades especiais ficarão liberadas se não tiver ocorrido 
inscrição ou aprovação destes candidatos, nos termos do § 3º da Lei Municipal nº 12.663 de 10/10/00. 

2. Serão elaboradas duas listas de classificados, uma geral, com relação de todos os candidatos 
aprovados, e uma especial, com a relação dos candidatos aprovados na condição de portadores de 
necessidades especiais, após comprovação da compatibilidade da deficiência com o emprego, por 
junta médica. 

3. Os portadores de necessidades especiais aprovados deverão submeter-se a perícia médica, para 
verificação da compatibilidade de sua deficiência com o exercício das atribuições do emprego. 

 
 
IV - DAS PROVAS 
 
1. O Concurso Público constará das seguintes provas: 
 

Empregos Provas 
Número 
de Itens 

Técnico em Mecânica 
 

Prova Objetiva 
Língua Portuguesa 
Matemática 
Conhecimentos Específicos 
Prova Prática 

 
10 
10 
20 
-- 
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2. A prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, visa avaliar o grau de conhecimento teórico do 
candidato, necessário ao desempenho do emprego. Essa prova terá duração de 3 horas e será composta 
de questões de múltipla escolha, com 5 alternativas cada uma, de acordo com o conteúdo programático 
constante do Anexo II – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO. 
3. A prova prática, de caráter eliminatório e classificatório, permite avaliar o grau de conhecimento e as 
habilidades do candidato por meio de demonstração prática das atividades a serem desempenhadas no 
exercício do emprego. A prova prática será elaborada de acordo com as Atribuições Gerais do Emprego. 
 
V - DA PRESTAÇÃO DAS PROVAS 
 
1 - A prova objetiva será realizada na cidade de São Carlos, no dia 04/03/2012, às 13 horas, em locais 
serem comunicados por meio de publicação no Diário Oficial do Município de São Carlos e afixados no 
SAAE São Carlos. 
1.1. Será excluído do Concurso o candidato que não comparecer ao local de convocação informado no 
Diário Oficial do Município.  
2 - O candidato poderá também acompanhar na home page da VUNESP – www.vunesp.com.br. ou do 
SAAE de São Carlos www.saaesaocarlos.com.br 
3 - O candidato deverá comparecer ao local designado para a prova com antecedência de 30 (trinta) 
minutos, munido de: 
Comprovante de inscrição; 
Original de um dos documentos de identidade a seguir: 
Cédula de Identidade (RG); 
Carteira de órgão ou conselho de classe; 
Carteira de Trabalho e Previdência Social; 
Certificado Militar; 
Carteira Nacional de Habilitação (com foto). 
Não serão aceitos protocolos, nem cópias dos documentos acima citados, ainda que autenticadas. 
Os documentos apresentados deverão estar em perfeitas condições, de forma a permitir a identificação do 
candidato com clareza. 
4 - Não será admitida a entrada de candidato na sala de provas após o seu início. 
5 - Não haverá 2ª chamada, seja qual for o motivo alegado, para justificar o atraso ou a ausência do 
candidato. 
6 - Durante as provas não serão permitidas consultas bibliográficas de qualquer espécie nem a utilização de 
máquina calculadora ou de qualquer equipamento eletrônico. 
7 - Será eliminado do Concurso Público o candidato que, durante a realização das provas, for surpreendido 
comunicando-se com outro candidato ou terceiros, verbalmente ou por escrito ou usando de meios ilícitos.  
8 - O candidato não poderá ausentar-se da sala de provas sem o acompanhamento de um fiscal. 
9 - O candidato deverá comparecer ao local designado munido de caneta de tinta preta ou azul, lápis preto 
e borracha. Não será permitido o uso de corretivo na Folha Definitiva de Respostas. 
10 - O candidato lerá as questões no caderno de questões e marcará suas respostas na Folha Definitiva de 
Respostas, que será o único documento válido para correção eletrônica. O preenchimento da Folha 
Definitiva de Respostas será de inteira responsabilidade do candidato, que deverá proceder em 
conformidade com as instruções especificadas na capa do Caderno de Questões e na própria Folha 
Definitiva. Não haverá substituição de Folha Definitiva de Respostas. 
11 - As provas terão duração de 3 horas e ao terminar o candidato deverá entregar ao fiscal a Folha de 
Resposta e o caderno de questões. 
12 - Não será atribuída pontuação à questão que contiver mais de uma ou nenhuma resposta, ou resposta 
rasurada ou errada. 
13 - Por motivo de segurança, os candidatos somente poderão ausentar-se do recinto de provas depois de 
decorrida uma hora do seu início e não levará o caderno de questões.  
14 - Durante a aplicação da prova, poderá ser colhida a impressão digital do candidato, sendo que, na 
impossibilidade de o candidato realizar o procedimento, esse deverá registrar sua assinatura, em campo 
predeterminado, por três vezes. 
16. Para prestação da prova prática, o candidato deverá observar atentamente os termos constantes do 
item 2. do Capítulo VI - DO JULGAMENTO DAS PROVAS E HABILITAÇÃO. 
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VI - DO JULGAMENTO DAS PROVAS E HABILITAÇÃO 
 
1. DA PROVA OBJETIVA 

1.1.  A prova objetiva será avaliada na escala de 0 a 100 pontos. 
1.2.  A nota da prova objetiva será obtida pela fórmula: 

NP = Nax100 
           Tq 
Onde: 
NP = Nota da prova 
Na = Número de acertos 
Tq = Total de questões da prova 

1.3. Será considerado habilitado o candidato que obtiver nota igual ou superior a 50 pontos. 
1.4. O candidato não habilitado será excluído do Concurso Público. 

 
2. DA PROVA PRÁTICA 
2.1. A convocação para a prova prática será publicada oportunamente na Imprensa Oficial do Município 
e acontecerá em data, turma e local preestabelecidos, sendo de responsabilidade do candidato o 
acompanhamento, não podendo ser alegada qualquer espécie de desconhecimento. 
2.2. Serão convocados para realizar a prova prática os candidatos mais bem habilitados na prova 
objetiva, conforme segue: 
 

Candidatos habilitados na prova objetiva convocados para prova prática 

Empregos Convocados até a posição 

Técnico em Mecânica 20ª 

 
2.2.1. Havendo empate na última colocação, todos os candidatos nestas condições serão 
convocados. 

2.3. O candidato deverá, ainda, observar atentamente o disposto no Capítulo V – DA PRESTAÇÃO DAS 
PROVAS, não podendo ser alegada qualquer espécie de desconhecimento. 

2.3.1. Nenhum candidato poderá retirar-se do local da prova prática sem autorização expressa do 
responsável pela aplicação.  
2.3.2. O candidato, ao terminar a prova, entregará ao aplicador todo o seu material de exame.  

2.4. A prova prática será elaborada tendo em vista os Conhecimentos Específicos do Conteúdo 
Programático. 
2.5. A prova prática será avaliada na escala de 0 a 100 pontos. 
2.6. Será considerado habilitado o candidato que obtiver nota igual ou superior a 50 pontos na prova 
prática. 
2.7. O candidato não habilitado na prova prática ou aquele habilitado na prova objetiva, mas não 
convocado para a prova prática, será excluído do Concurso Público. 
 

VII - DA PONTUAÇÃO FINAL 
 
1. A pontuação final do candidato corresponderá a nota final obtida pelo candidato, conforme segue:  

1.1. Para os empregos de Eletricista de Manutenção, a nota final será obtida pela fórmula abaixo: 
 

NF = PO + PP 
              2 
Onde: 
NF = Nota Final 
PO= Nota da prova objetiva 
PP = Nota da prova prática 
 

VIII - DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE E DA CLASSIFICAÇÃO FINAL 
 
1. Os candidatos aprovados serão classificados por ordem decrescente da pontuação final. 



 

Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Carlos 
Superintendência de Administração 
Gerência de Gestão de Pessoas 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Carlos 
Av. Getúlio Vargas, 1500 – Jardim São Paulo- CEP: 13570-390 – Cx. Postal 375 – São Carlos – SP 

CNPJ: 45.359.973/0001-50 – I.E. 637.271.909.116 
Fax GGP (0xx16) 3373-6418 

PABX – (0xx16) 3373-6400 – DDG 0800.111.064 
 

2. Em caso de igualdade da pontuação final, serão aplicados, sucessivamente, os seguintes critérios de 
desempate ao candidato: 

a) com idade igual ou superior a 60 anos, nos termos da Lei Federal nº 10.741/03, entre si e frente aos 
demais, sendo que será dada preferência ao de idade mais elevada; 
b) que obtiver maior nota na prova prática, quando houver; 
c) que obtiver maior pontuação nas questões de Conhecimentos Específicos; 
d) que obtiver maior pontuação nas questões de Língua Portuguesa, quando houver; 
e) que obtiver maior pontuação nas questões de Matemática, quando houver; 
f) mais idoso entre aqueles com idade inferior a 60 anos. 
2.1. Persistindo, ainda, o empate, poderá haver sorteio na presença dos candidatos envolvidos. 

3. Os candidatos classificados serão enumerados em duas listas, sendo uma geral (todos os candidatos 
aprovados) e outra especial (portadores de necessidades especiais aprovados). 
 
IX - DOS RECURSOS  
 
1. O prazo para interposição de recurso será de 2 dias úteis, contados da data da divulgação ou do fato que 

lhe deu origem. 
2. O candidato, dentro do prazo estabelecido no item 1 deste Capítulo, deverá utilizar somente o campo 

próprio para interposição de recursos no endereço www.vunesp.com.br, na página específica do 
Concurso Público, e seguir as instruções ali contidas. 

3. No caso de recurso em pendência à época da realização de alguma das etapas do Concurso Público, o 
candidato poderá participar condicionalmente da etapa seguinte. 
3.1. A pontuação relativa à(s) questão(ões) anulada(s) será atribuída a todos os candidatos presentes na 

prova objetiva. 
3.2. No caso de provimento do recurso interposto dentro das especificações, esse poderá, 

eventualmente, alterar a nota/classificação inicial obtida pelo candidato para uma nota/classificação 
superior ou inferior, ou ainda poderá ocorrer a desclassificação do candidato que não obtiver a nota 
mínima exigida para habilitação. 

4. A decisão do deferimento ou indeferimento de recurso será publicada no Diário Oficial do Município, e 
disponibilizada no site www.vunesp.com.br.  

5. O gabarito divulgado poderá ser alterado em função da análise dos recursos interpostos e, caso haja 
anulação ou alteração do gabarito, as provas serão corrigidas de acordo com o gabarito oficial definitivo. 

6. A Banca Examinadora constitui última instância para os recursos, sendo soberana em suas decisões, 
razão pela qual não caberão recursos adicionais. 

7. Será indeferido o recurso interposto fora da forma e dos prazos estipulados neste Edital ou aquele que 
não apresentar fundamentação e embasamento ou aquele que não atender às instruções constantes do 
“link” Recursos na página específica do Concurso Público. 

8. Quando o recurso se referir ao gabarito da prova objetiva, deverá ser elaborado de forma individualizada, 
ou seja, 1 (um) recurso para cada questão e a decisão será tomada mediante parecer técnico da Banca 
Examinadora. 

9. Não será aceito recurso interposto por meio de fax, e-mail ou por qualquer outro meio, além do previsto 
neste Capítulo. 

10. Somente serão considerados os recursos interpostos para a fase a que se referem e no prazo 
estipulado, não sendo aceito, portanto, recursos interpostos em prazo destinado a evento diverso 
daquele em andamento. 

11. Não será aceito pedido de revisão de recurso e/ou recurso de recurso. 
12. Não haverá, em hipótese alguma, vistas de prova. 
 
X – DA CONTRATAÇÃO 
 
1. A contratação será realizada pelo regime da Consolidação das Leis de Trabalho – C.L.T. e obedecerá à 

ordem de Classificação Final dos candidatos e de acordo com as necessidades do SAAE, com prévia 
publicação de convocação no Diário Oficial do Município.  

2. O candidato convocado será submetido ao exame de saúde admissional (físico e mental) que o 
comprove apto para o emprego.  

3. Nos termos das Leis Municipais nº 12.663 de 10/10/00 e nº 13.062 de 19/09/02, ficam reservadas 5% 
(cinco por cento) das vagas que vierem a surgir durante a vigência deste concurso, para os candidatos 
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portadores de necessidades especiais, desde que aprovados. Considerar-se-á a reserva de vagas 
quando o número resultante do cálculo de 5% do total de vaga for igual ou maior que um, ou seja, a cada 
20 (vinte) candidatos convocados, 1 (um) será convocado da lista de habilitados na condição de portador 
de necessidades especiais. 

4. Os portadores de necessidades especiais participarão do certame em igualdade de condições com os 
demais candidatos, no que diz respeito ao conteúdo e a avaliação das provas. 

5. As vagas reservadas aos portadores de necessidades especiais ficarão liberadas se não tiver ocorrido 
inscrição ou aprovação destes candidatos, nos termos do § 3º da Lei Municipal nº 12.663 de 10/10/00. 

6. Por ocasião da contratação, deverão ser apresentados cópias autenticadas dos seguintes documentos:  
6.1. Escolaridade prevista no inciso I do Edital dos Concursos;  
6.2. 2 fotos 3x4;  
6.3. Carteira de Identidade;  
6.4. Cadastro de Pessoa Física;  
6.5. Carteira Profissional (só original);  
6.6. Título de Eleitor e comprovação de estar quites com a justiça eleitoral;  
6.7. PIS/PASEP;  
6.8. Certidão de nascimento (se solteiro), comprovando ter 18 anos completos;  
6.9. Certificado de Reservista; para candidatos do sexo masculino;  
6.10. Certidão de Casamento, se for o caso;  
6.11. Certidão de Nascimento dos filhos, se for o caso;  
6.12. Carteira de Vacinação dos filhos menores de 14 anos se for o caso;  
6.13. Comprovante de endereço; 
6.14. atestado de antecedentes criminais, ou protocolo de solicitação. Na hipótese de apresentação 
posterior do atestado, do qual conste restrições, implicará na rescisão do contrato de trabalho. 

 
XI - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
1. A inscrição implicará a completa ciência e a tácita aceitação das normas e condições estabelecidas neste 
Edital e nas demais normas legais pertinentes, sobre as quais não poderá o candidato alegar qualquer 
espécie de desconhecimento. 
2. Quando da contratação, o candidato deverá entregar os documentos comprobatórios constantes no item 
2. do Capítulo II – DAS INSCRIÇÕES. 

2.1. A inexatidão e/ou irregularidades nos documentos, mesmo que verificadas a qualquer tempo, em 
especial por ocasião da contratação, acarretarão a nulidade da inscrição com todas as suas 
decorrências, sem prejuízo das demais medidas de ordem administrativa, cível ou criminal. 

3. A aprovação e a classificação definitiva geram, para o candidato, apenas a expectativa de direito à 
contratação e à preferência na contratação. 
4. O prazo de validade deste Concurso Público será de dois anos, contado da data da sua homologação, 
podendo ser prorrogado, a critério do SAAE SÃO CARLOS, uma única vez e por igual período. 
5. Caberá ao Presidente do SAAE SÃO CARLOS a homologação deste Concurso Público. 
6. Os itens deste Edital poderão sofrer eventuais atualizações ou retificações, enquanto não consumada a 
providência ou evento que lhes disser respeito, circunstância que será mencionada em Edital ou Aviso a ser 
publicado na Imprensa Oficial do Município. 
7. A legislação com entrada em vigor após a data de publicação deste Edital e alterações posteriores não 
serão objetos de avaliação da prova neste Concurso Público. 
8. As informações sobre o presente Concurso Público serão prestadas pela Fundação VUNESP, por meio 
do Disque VUNESP, e pela internet, no site www.vunesp.com.br, sendo que após a classificação definitiva, 
as informações serão de responsabilidade do SAAE SÃO CARLOS. 
9. Em caso de alteração de algum dado cadastral até a emissão da classificação definitiva, o candidato 
deverá requerer a atualização à Fundação VUNESP, após o que e durante o prazo de validade deste 
Certame, pessoalmente, ao SAAE SÃO CARLOS. 
10. O SAAE SÃO CARLOS e a Fundação VUNESP se eximem das despesas decorrentes de viagens e 
estadas dos candidatos para comparecimento a qualquer fase deste Concurso Público e de objetos e 
documentos esquecidos ou danificados no local ou sala de prova. 
11. O SAAE SÃO CARLOS e a Fundação VUNESP não se responsabilizam por eventuais prejuízos ao 
candidato decorrentes de: 

a) endereço não atualizado; 
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b) endereço de difícil acesso; 
c) correspondência devolvida pela ECT por razões diversas de fornecimento e/ou endereço errado do 
candidato; 
d) correspondência recebida por terceiros. 

12. O SAAE SÃO CARLOS e a Fundação VUNESP não emitirão Declaração de Aprovação no Concurso 
Público, sendo a própria publicação na Imprensa Oficial do Município documento hábil para fins de 
comprovação da aprovação. 
13. Todas as convocações, avisos e resultados oficiais, referentes à realização deste Concurso Público, 
serão publicados no Diário Oficial do Município e divulgados no site www.vunesp.com.br, sendo de inteira 
responsabilidade do candidato o seu acompanhamento, não podendo ser alegada qualquer espécie de 
desconhecimento. 
14. Toda menção a horário neste Edital e em outros atos dele decorrentes terá como referência o horário 
oficial de Brasília. 
15. Os questionamentos relativos a casos omissos ou duvidosos serão julgados pelo SAAE SÃO CARLOS.  
16. Decorridos 90 dias da data da homologação e não caracterizando qualquer óbice, é facultada a 
incineração da prova e demais registros escritos, mantendo-se, porém, pelo prazo de validade do Concurso 
Público, os registros eletrônicos. 
17. Sem prejuízo das sanções criminais cabíveis, a qualquer tempo, o SAAE SÃO CARLOS poderá anular a 
inscrição, prova ou contratação do candidato, verificadas falsidades de declaração ou irregularidade no 
Certame. 
18. Não será permitida a acumulação remunerada de cargos e empregos públicos, exceto nas hipóteses 
previstas no inciso XVI do Art. 37 da Constituição Federal 
19. O candidato será considerado desistente e excluído do Concurso Público quando não comparecer às 
convocações nas datas estabelecidas ou manifestar sua desistência por escrito. 
 
Informações  
 
Fundação VUNESP 
Rua Dona Germaine Burchard, 515 – Água Branca – Perdizes – São Paulo - CEP 05002-062 
Horário: dias úteis - das 8  às 13horas e das 14 às 17horas 
Disque VUNESP: fone (11) 3874-6300 - dias úteis - das 8 às 20 horas  
Site: www.vunesp.com.br 
 
SAAE – SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE SÃO CARLOS  
Avenida Getúlio Vargas, 1500 – Jardim São Paulo – São Carlos – SP – CEP 13.570-390 
Horário: dias úteis - das 8  às 12horas e das 14 às 18horas 
Fone (16) 3373-6400 – 0800 111 064 
Site: www.saaesaocarlos.com.br 
 
São Carlos, 18 de Novembro de 2011. 
 
 
 
 
 
 

Eduardo Antonio Teixeira Cotrim 

Presidente do SAAE 
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ANEXO I – DAS ATRIBUIÇÕES 

 
TÉCNICO EM MECÂNICA  

• instalar conjuntos moto-bomba e realizar sua manutenção com substituição de peças, tais como: 
selo mecânico, anel de vedação, eixo, mancal, rolamento, rotor etc; 

• instalar e manter dosadores;  
• instalar e manter registros, válvulas, adufas, comportas etc; 
• montar e conservar tubulações destinadas à captação e condução de água e esgoto, clorogás e 

soluções químicas; 
• manter fichas de cadastro de equipamentos e eventos de manutenção; 
• levantar, organizar e fornecer dados estatísticos de sua área de atuação; 
• executar manutenção preventiva e corretiva nos equipamentos do SAAE com apresentação de 

relatórios periódicos; 
• zelar pela limpeza, conservação e guarda dos equipamentos utilizados, e do local de trabalho;  
• Efetuar manutenção dos equipamentos de oficina mecânica. 
• executar os serviços de manutenção preventiva e corretiva das instalações hidráulicas, mecânica 

dos equipamentos utilizados na estação de captação de água, estações de tratamento de água e de 
esgoto, estações elevatórias e demais equipamentos do sistema de água e esgoto; 

• executar os serviços de manutenção preventiva e corretiva nos poços artesianos, casas de bombas, 
motores, estações elevatórias, reservatórios de água e demais instalações próprias ao SAAE; 

• cuidar da lubrificação dos equipamentos, 
• Executar outras atividades que lhe forem delegadas pelos níveis hierárquicos superiores, 

relacionados a sua área de atuação 
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Anexo II – Conteúdo Programático 

 
 

Ensino Médio 
 
Língua Portuguesa 
Interpretação de texto. Pontuação. Classes de palavras: substantivo, adjetivo, numeral, pronome, verbo, 
advérbio, preposição e conjunção: emprego e sentido que imprimem às relações que estabelecem. Vozes 
verbais: ativa e passiva. Colocação pronominal. Concordância verbal e nominal. Regência verbal e nominal. 
Crase. Sinônimos, antônimos e parônimos. Sentido próprio e figurado das palavras. 
 
Matemática 
Operações com números reais. Mínimo múltiplo comum e máximo divisor comum. Razão e proporção. 
Porcentagem. Regra de três simples e composta. Média aritmética simples e ponderada. Juro simples. 
Equação do 1.º e 2.º graus. Sistema de equações do 1.º grau. Relação entre grandezas: tabelas e gráficos. 
Sistemas de medidas usuais. Noções de geometria: forma, perímetro, área, volume, ângulo, teorema de 
Pitágoras. Raciocínio lógico. Resolução de situações-problema. 
 
Conhecimentos Específicos – Técnico em Mecânica  
As questões serão elaboradas tendo em vista a descrição DAS ATRIBUIÇÕES (ANEXO I). 
 
 
 
 


