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EDITAL Nº 2/2013 - RETIFICAÇÃO DO EDITAL DE ABERTURA DE
INSCRIÇÕES
CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2013
O SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO BARIRI - SAEMBA,
autarquia municipal criada pela Lei Municipal n. 2.869, de 22 de setembro de
1997, comunica a retificação do item 10.6 no Edital nº 1/2013, publicado no
Diário Oficial do Estado de São Paulo (DOESP) de 04 de junho de 2013,
referente ao Concurso Público destinado ao provimento de seis empregos
públicos vagos e à formação de cadastro de reserva do seu Quadro Permanente
de Pessoal.
No item 10.6 – DA PROVA PRÁTICA, leia-se “10.6. A prova prática consistirá
em uma arguição oral, com 10 (dez) perguntas para ambos os empregos, mais a
montagem de um cavalete para o emprego de encanador e a edificação de um
muro para o emprego de auxiliar de construção e manutenção. Todos os
candidatos convocados para a prova prática começarão com a pontuação máxima
de 100 (cem) pontos, sendo que a cada erro será descontado da nota "10" (dez)
pontos. O critério de avaliação da prova prática será o da Capacidade Técnica,
submetendo os candidatos convocados a uma análise criteriosa através da
perquirição oral da correta denominação e utilização de várias ferramentas e
equipamentos utilizados nas correspectivas profissões; abrangerá também a
montagem de um cavalete, para o emprego público de encanador, e de um muro
para o emprego de auxiliar de construção e manutenção. A prova prática de
montagem de um cavalete (para encanador) e de um muro de um metro (para
agente de construção e manutenção) serão aferidas mediante critérios objetivos
de organização das peças e da alvenaria, levando em consideração a segurança da
montagem ou da edificação, sendo que para o cargo de agente de construção e
manutenção se analisará o prumo, o nível e o alinhamento da construção
erguida”, e não como constou.
Os demais itens do referido Edital permanecem inalterados.
Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.
Bariri, 21 de junho de 2013.
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