SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO – SAAE
Rua Canoas, nº 04, Centro, Cep.: 69.735-000, Presidente Figueiredo/AM
Fone/Fax: (92) 3324 1145 – 3324 1410

ERRATA DO EDITAL Nº 001/2015 - CONCURSO PÚBLICO

Onde se lê:
2.1 Serão oferecidas 31 (trinta e uma) vagas no Concurso Público para provimento de
cargos, assim distribuídas:

Cargos
Auxiliar de Serviços
Gerais

(*)
Vagas Vagas Requisitos Básicos
PcD
01

--

Ensino Fundamental completo

Remuner
ação
inicial
(R$)
745,00

Carga
Horária
40 horas
semanais

Lê-se-á:
2.1 Serão oferecidas 31 (trinta e uma) vagas no Concurso Público para provimento de
cargos, assim distribuídas:

Cargos
Auxiliar de Serviços
Gerais

(*)
Vagas Vagas Requisitos Básicos
PcD
01

--

Ensino Fundamental completo

Remuner
ação
inicial
(R$)
788,00

Carga
Horária
40 horas
semanais

Onde se lê:
4 DA INSCRIÇÃO
4.1.1 O SAAE disponibilizará um posto de inscrição, situado na sede do SAAE, localizado
na Rua Canoas, nº 04, Bairro: Centro em Presidente Figueiredo/Am, no período de 22 de
abril a 8 de maio de 2015 (exceto sábado, domingo e feriados) das 8h às 12h.
4.5 Efetuar o pagamento do valor da inscrição, através da guia de recolhimento, até o dia 8
de maio de 2015, em qualquer agência do Banco do Brasil bem como nas Lotéricas.
4.5.3 O pagamento do valor de inscrição após o dia 8 de maio de 2015, a realização de
qualquer modalidade de pagamento ou o pagamento de valor distinto do estipulado neste
edital implica o CANCELAMENTO da inscrição.
4.12 No período de 9 a 15 de maio de 2015 o candidato deverá conferir, no endereço
eletrônico http://www.concursoscopec.com.br, se os dados da inscrição efetuada pela
internet foram recebidos e se o valor da inscrição foi devidamente creditado. Em caso
negativo, o candidato deverá entrar em contato até o dia 14 de maio de 2015, com a
Comissão Permanente de Concursos do CETAM – através do email
copec_concursospfigueiredo@cetam.am.gov.br, para verificar o ocorrido;
4.23 O candidato que necessitar de condição especial para realização da prova deverá
solicitá-la até dia 8 de maio de 2015, através de requerimento acompanhado da cópia do
CPF e do Laudo Médico (original ou cópia autenticada) que justifique o atendimento
especial solicitado e encaminhar via SEDEX ou carta registrada com aviso de recebimento
para a Comissão Permanente de concursos do Centro de Educação Tecnológica do
Amazonas – CETAM, localizado na Av. Djalma Batista 440/A – N. S. das Graças – CEP
69050-010;
4.23.2 O candidato que não o fizer até o dia 8 de maio de 2015, seja qual for o
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4.24 A candidata lactante que tiver necessidade de amamentar durante a realização das
Provas deverá solicitar através de requerimento, o atendimento especial para tal fim até o
dia 8 de maio de 2015, observado o seguinte:
Lê-se-á:
4 DA INSCRIÇÃO
4.1.1 O SAAE disponibilizará um posto de inscrição, situado na sede do SAAE, localizado
na Rua Canoas, nº 04, Bairro: Centro em Presidente Figueiredo/Am, no período de 19 de
abril a 3 de maio de 2015 (exceto sábado, domingo e feriados) das 8h às 12h.
4.5 Efetuar o pagamento do valor da inscrição, através da guia de recolhimento, até o dia 4
de maio de 2015, em qualquer agência do Banco do Brasil bem como nas Lotéricas.
4.5.3 O pagamento do valor de inscrição após o dia 4 de maio de 2015, a realização de
qualquer modalidade de pagamento ou o pagamento de valor distinto do estipulado neste
edital implica o CANCELAMENTO da inscrição.
4.12 No período de 8 a 13 de maio de 2015 o candidato deverá conferir, no endereço
eletrônico http://www.concursoscopec.com.br, se os dados da inscrição efetuada pela
internet foram recebidos e se o valor da inscrição foi devidamente creditado. Em caso
negativo, o candidato deverá entrar em contato até o dia 14 de maio de 2015, com a
Comissão Permanente de Concursos do CETAM – através do email
copec_concursospfigueiredo@cetam.am.gov.br, para verificar o ocorrido;
4.23 O candidato que necessitar de condição especial para realização da prova deverá
solicitá-la até dia 4 de maio de 2015, através de requerimento acompanhado da cópia do
CPF e do Laudo Médico (original ou cópia autenticada) que justifique o atendimento
especial solicitado e encaminhar via SEDEX ou carta registrada com aviso de recebimento
para a Comissão Permanente de concursos do Centro de Educação Tecnológica do
Amazonas – CETAM, localizado na Av. Djalma Batista 440/A – N. S. das Graças – CEP
69050-010;
4.23.2 O candidato que não o fizer até o dia 4 de maio de 2015, seja qual for o
4.24 A candidata lactante que tiver necessidade de amamentar durante a realização das
Provas deverá solicitar através de requerimento, o atendimento especial para tal fim até o
dia 4 de maio de 2015, observado o seguinte:

JOSE MENEZES PINHEIRO
Diretor - SAAE
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