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CONCURSO PÚBLICO N.º 01/2015 - EDITAL Nº 01/2015 
 
Amaury José Bernardo Parente, Diretor Superintendente do Saaedoco, Autarquia Municipal, no 
uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, torna público, na forma prevista no artigo 37 
da Constituição Federal a abertura de inscrições para o CONCURSO PÚBLICO, para provimento 
de cargos provido pelo Estatuto Público dos funcionários do Saaedoco e pela CLT – 
CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO.  O Concurso Público será regido pelas instruções 
especiais constantes no presente edital, elaborado em conformidade com os ditames da 
Legislação Federal e Municipal vigente e pertinente. A Organização, a aplicação e a correção do 
Concurso Público serão de responsabilidade da empresa TAVARES E SILVA CONCURSOS 
PÚBLICOS ME, CNPJ 13.325.143/0001-15, situada na Rua Bahia, 796, Centro, ECHAPORÂ - 
SP CEP 19.830-000, cujas definação das regras são as seguintes: 
 
 

                                                                                                                                                                                                        

Nomenclatura – Carga - Horária - Vagas - Vencimentos –Taxa de Inscrição - Requisitos 

 

1.1 - NÍVEL DE ENSINO  
 

Emprego 
Nº de 
Vagas 

Carga 
Horária 

Ref. 
Salário 
Base 

Requisitos 
Mínimos 

Conhecimentos 
Básicos (CB)  

Conhecimentos 
Específicos 

(CE) 

Auxiliar de 
serviços gerais 

1 
44 horas 
semanais 

1 
R$ 

883,95 
Alfabetizado. 

15 Língua 
Portuguesa 
15 Matemática ----- 

Auxiliar de 
encanador 

3 
44 horas 
semanais 

2 
R$ 

915,90 

Ensino 
fundamental 
completo. 

15 Língua 
Portuguesa 
15 Matemática ----- 

Encanador 3 
44 horas 
semanais 

5 
R$ 

1.240,72 

Ensino 
fundamental 
completo. 

15 Língua 
Portuguesa 
15 Matemática ----- 

Escriturário 2 
35 horas 
semanais 

3 
R$ 

958,50 

Ensino 
fundamental 
completo. 

15 Língua 
Portuguesa 
15 Matemática ----- 

Operador de 
bombas 

5 
44 horas 
semanais 

4 
R$ 

1.033,05 

Ensino 
fundamental 
completo. 

15 Língua 
Portuguesa 
15 Matemática ----- 

Auxiliar de 
Seção 

1 
35 horas 
semanais 

5 
R$ 

1.240,72 

Ensino 
médio 
completo. 

15 Língua 
Portuguesa 
05 Matemática 

10 
Conhecimentos 
em Informática 

Leiturista 3 
35 horas 
semanais 

5 
R$ 

1.240,72 

Ensino 
médio 
completo. 

15 Língua 
Portuguesa 
05 Matemática 

10 
Conhecimentos 
em Informática 
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2. . DOS REQUISITOS ESPECIAIS E ATRIBUIÇÕES 

 
      2.1 - São requisitos especiais e atribuições: 

CARGOS ATRIBUIÇÕES 

Auxiliar de 
Serviços 
Gerais 

Realizar atividades manuais utilizando ferramentas apropriadas 
específicas ao setor o qual irá atuar, bem como outras funções 
correlatas. 
Realizar outros trabalhos na sua área de atuação que forem 
solicitados pela direção da autarquia;  
OBS.: Limpeza Geral. 
 

Auxiliar de 
Encanador 

Atuar no auxilio do encanador na execução das instalações 
hidráulicas;  
Efetuar e reparar instalações de manutenção hidráulica em geral; 
 Abrir valetas no solo ou rasgos em paredes para introduzir os 
tubos ou partes anexas;  
Executar o corte, rosqueamento, curvatura e união dos tubos;  
Testar as canalizações para assegurar-se da vedação de todo o 
sistema e repará-lo caso sejam localizados vazamentos;  
Realizar outros trabalhos na sua área de atuação que forem 
solicitados pela direção da autarquia. 
 

Encanador 

Executar instalações hidráulicas;  
Efetuar e reparar instalações de manutenção hidráulica em geral;  
Substituir peças hidráulicas danificadas; Executar o serviço de 
acordo com os desenhos, esquemas, especificações e outras 
informações; 
 Marcar os pontos de colocações de tubulação, união, ou junção; 
Abrir valetas no solo ou rasgos em parede para introduzir os 
tubos ou partes anexas;  
Executar o corte, rosqueamento, curvatura e união dos tubos;  
Testar as canalizações para assegurar-se da vedação de todo o 
sistema e repará-lo caso sejam localizados vazamentos;  
Realizar outros trabalhos na sua área de atuação que forem 
solicitados pela direção da autarquia. 
 

 

Escriturário 

Executar serviços gerais de escritório, como a classificação de 
documentos e correspondências, transcrição de dados, 
lançamentos, prestação de informações, arquivos, datilografia em 
geral e atendimento ao publico.  
Realizar outros trabalhos na sua área de atuação que forem 
solicitados pela direção da autarquia. 
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Operador 
de Bombas 

Acionar válvulas e comandos do sistema, manipulando 
comutadores, alavancas e volantes para colocar as bombas em 
funcionamento;  
Controlar o funcionamento da instalação lendo e interpretando as 
marcações. 
 

Auxiliar de 
Seção 

Executar serviços gerais de escritório, como a classificação de 
documentos e correspondências, transição de dados, 
lançamentos, prestação de informações, arquivos, datilografia em 
geral e atendimento ao publico. Realizar outros trabalhos na sua 
área de atuação que forem solicitados pela direção da autarquia.  
 

Leiturista 

Realizar visitas domiciliares fazendo a leitura do consumo de 
água registrado pelos hidrômetros;  
Entrega de talões de água e notificações; 
Realizar outros trabalhos na sua área de atuação que forem 
solicitados pela direção da autarquia;  
OBS.: possuir noções de informática. 

 

3 – DAS INSCRIÇÕES  

 
3.1 - Período: 21/02/2015 a 08/03/2015. 
3.2 - Horário: 24hrs. 
3.3 - Local: As inscrições serão realizadas no período de 21 de fevereiro de 2015 a 08 de março de 2015, 
exclusivamente pela Internet, através do site www.primeconcursospublicos.com.br, com a efetivação após 
pagamento do respectivo boleto, que deverá ocorrer até o dia 09 de março de 2015. 
3.4. Objetivando evitar ônus desnecessários, o candidato deverá orientar-se de modo a recolher o valor da taxa de 
inscrição somente após tomar conhecimento dos requisitos necessários para o exercício do emprego público 
pretendido. 
3.5. Para inscrever-se, o candidato deverá:  
a) acessar o site www.primeconcursospublicos.com.br, durante o período de inscrição.  
b) localizar, no site, o "link" correlato ao Concurso Público;  
c) ler, na íntegra e atentamente, o respectivo Edital;  
d) preencher, total e corretamente, a ficha de inscrição;  
e) transmitir os dados da ficha de inscrição;  
f) imprimir o boleto bancário e efetuar o pagamento da taxa de inscrição no valor de: 
 

I. R$ 24,83 (VINTE E QUATRO REAIS E OITENTA E TREIS CENTAVOS) para o emprego público de nivel 
alfabetizado. 

II. R$ 31,50 (TRINTA E UM REAIS E CINQUENTA CENTAVOS) para o emprego público de nivel fundamental 
completo.  

III. R$ 46,50 (QUARENTA E SEIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS) para o emprego público de nivel ensino 
médio completo. 
 

3.10 - As inscrições poderão ser prorrogadas por até 3 (três) dias úteis, por necessidade de ordem técnica e/ou 
operacional; 
3.11 - A prorrogação das inscrições de que trata o item anterior será publicada no jornal de circulação local, por meio 
dos site: www.primeconcursospublicos.com.br. 

4 - SÃO CONDIÇÕES PARA INSCRIÇÃO: 

 
4.1 - Ser brasileiro nato ou naturalizado nos termos do Art. 12 da Constituição Federal. 

http://www.primeconcursospublicos.com.br/
http://www.primeconcursospublicos.com.br/
http://www.primeconcursospublicos.com.br/
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4.2 - Ter até a data da posse idade mínima de 18 anos; gozar de boa Saúde Física e Mental; estar no gozo dos 
direitos políticos e civis e, se do sexo masculino, estar quite com o serviço militar, e com a justiça eleitoral. 
4.3 - Estar ciente que se aprovado, quando da convocação deverá comprovar que preenche todos os requisitos 
exigidos para o cargo, constantes do presente Edital, sob pena de perda do direito à vaga. 

4.4 - Ficha de inscrição devidamente preenchida indicando a função em que se pleiteia a vaga (somente uma); 

4.5 - Não ter sido demitido por justa causa nas esferas da Administração Pública direta, indireta ou fundacional, de 
qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios ou de empresa privada; 
 4.6 - Não registrar antecedentes civis ou criminais contra a Administração Pública; 
4.7 - Apresentar o comprovante referente ao pagamento da inscrição. 
4.8 - Efetivada a inscrição, não serão aceitos pedidos para alteração de cargos, seja qual for o motivo alegado. 
4.9 - Se aprovado e nomeado o candidato, por ocasião da posse ou contratação deverá apresentar, além dos 
documentos constantes no presente Edital, os seguintes: Título Eleitoral e comprovante de ter votado nas últimas 
eleições ou procedido a justificação na forma da lei. Quitação com o Serviço Militar, C.P.F., Prova de Escolaridade 
e Carteira Nacional Habilitação se exigido na função, duas fotos 3X4, declaração de não ocupar cargo público, 
exceto os acúmulos permitidos pela Lei, atestados de antecedentes criminais e demais necessários que lhe forem 
solicitados, sob pena de perda do direito à vaga. 
4.10 - Não poderá ser contratado, o candidato que não apresentar toda a documentação acima mencionada e as 
demais exigidas no ato da contratação. 

 

5 - DAS PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS – PNE 

 
5.1 - A pessoa PNE que pretenda fazer uso das prerrogativas que lhes são facultadas no inciso VIII do artigo 37 da 
Constituição Federal e pela Lei Nº 7.853/89 é assegurado o direito de inscrição para os cargos em Concurso Público, 
cujas atribuições sejam compatíveis com as deficiências de que são portadoras. Em obediência ao disposto art. 37, § 
1º e 2º do Decreto 3.298 de 20/12/99 que regulamenta a Lei 7853/89, ser-lhes-á reservado o percentual de 5% (cinco 
por cento) das vagas existentes para cada cargo, individualmente, das que vierem a surgir ou que forem criadas no 
prazo de validade do presente Concurso. 
5.2 - Não havendo candidatos aprovados para as vagas reservadas a PNE, estas serão preenchidas pelos demais 
concursados, com estrita observância da ordem classificatória. 
5.3 - As pessoas PNE, resguardadas as condições especiais previstas no Decreto Federal Nº 3.298/99, 
particularmente em seu art. 40, participarão do Concurso em igualdade de condições com os demais candidatos, no 
que se refere ao conteúdo das provas, à avaliação e aos critérios de aprovação, ao dia, horário e local de aplicação 
das provas, e a nota mínima exigida para todos os demais candidatos. Os benefícios previstos no artigo 40, §§ 1º e 
2º, deverão ser requeridos por escrito, durante o período das inscrições, através de ficha de inscrição especial. 
5.4 - O candidato deverá encaminhar no ato da inscrição Laudo Médico atestando a espécie e o grau ou nível da 
deficiência, com expressa referência ao código correspondente da Classificação Internacional de Doença – CID, bem 
como a provável causa da deficiência, inclusive para assegurar previsão de adaptação de prova. 
5.5 - Serão indeferidas as inscrições na condição especial de PNE, dos candidatos que não encaminharem dentro do 
prazo e forma prevista no presente Edital o respectivo Laudo Médico. 
5.6 - O candidato PNE que não realizar a inscrição conforme instruções constantes neste Edital, não poderá impetrar 
recurso em favor de sua situação. 
5.7 - Ao ser convocado para investidura no cargo público, o candidato deverá se submeter a exame médico oficial ou 
credenciado pela Prefeitura, que terá decisão terminativa sobre a qualificação do candidato como deficiente ou não, 
e o grau de deficiência capacitante para o exercício do cargo. Será eliminado da lista de PNE o candidato cuja 
deficiência assinalada na Ficha de Inscrição não se constate, devendo o mesmo constar apenas na lista de 
classificação geral. 
5.8 - Após o ingresso do candidato portador de necessidades especiais, não poderá justificar a concessão de 
readaptação do cargo e de aposentadoria por invalidez. 

   

6 – DAS PROVAS E DOS PRINCÍPIOS 
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6.1 - O Concurso Público será realizado em uma fase para os cargos de Auxiliar de serviços gerais, Escriturário, 
Auxiliar de Seção e Leiturista: FASE Prova Objetiva – Eliminatória e Classificatória. Para os cargos de Auxiliar de 
encanador, Encanador e Operador de Bombas o concurso será realizado em duas fases: FASE Prova Objetiva– 
Eliminatória e Classificatória e FASE Prova Prática – Eliminatória e Classificatória. 
6.2 - A duração da prova será de 3h (três horas), já incluído o tempo para preenchimento do cartão de respostas. 
6.3- O candidato deverá comparecer ao local designado, com antecedência mínima de meia hora, munido de UM 
DOS SEGUINTES DOCUMENTOS NO ORIGINAL: 
- 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. 
6.4 - As provas objetivas desenvolver-se-ão em forma de testes, através de questões de múltipla escolha, na forma 
estabelecida no presente Edital. 
6.5 - Em caso de anulação de questões, por duplicidade de respostas, falta de alternativa correta ou qualquer outro 
motivo, estas serão consideradas corretas para todos os candidatos e, os pontos correspondentes serão atribuídos a 
todos os candidatos que não os obtiveram, independente de recurso. 
6.6 - Durante as provas não serão permitidas: consultas bibliográficas de qualquer espécie, utilização de máquina 
calculadora, agendas eletrônicas ou similares, telefone celular, BIP, “MP3” ou qualquer material que não seja o 
estritamente necessário para a realização das provas. Os aparelhos “celulares” deverão ser desligados, o não 
desligamento do mesmo é passível de desclassificação do concurso. 
6.7 - Após adentrar à sala de provas e assinar a lista de presença, o candidato não poderá, sob qualquer pretexto, 
ausentar-se sem autorização do Fiscal de Sala, podendo sair somente acompanhado do Volante, designado pela 
Comissão de Concurso. 
6.8 - O candidato só poderá retirar-se do local de aplicação das provas, após 1:00 hora do horário previsto para o 
início da mesma e constante do presente Edital, devendo entregar ao Fiscal da Sala o caderno de questões e a 
respectiva folha de respostas. Não serão computadas questões não respondidas, que contenham rasuras, que 
tenham sido respondidas a lápis, ou que contenham mais de uma alternativa assinalada. 
6.9 - Por razões de segurança e direitos autorais, a TAVARES E SILVA CONCURSOS PUBLICOS LTDA 
ME(PRIME CONCURSOS), não fornecerá exemplares do caderno de questões a candidatos ou a instituições de 
direito público ou privado, mesmo após o encerramento do Concurso Público. 
6.10 – A PROVA PRÁTICA para os cargos de AUXILIAR DE ENCANADOR, ENCANADOR, OPERADOR DE 
BOMBAS, sera realizada para os candidatos habilitados na Prova Objetiva, conforme estabelecido no item 10 deste 
Edital. 
6.11 – O local e horário que será realizado a PROVA PRÁTICA, bem como a quantidade de candidatos que serão 
convocados a realizar a prova prática será publicado no edital de convocação posteriormente. 
6.12 - As provas práticas buscam aferir a capacidade de adequação funcional e situacional do candidato às 
exigências e ao desempenho eficiente das atividades.  
6.13 - A Prova Prática terá caráter eliminatório e classificatório e terá o valor máximo de 100 (cem) pontos. 
6.13.1 - Será considerado habilitado na Prova Prática o candidato que obtiver total de pontos igual ou superior a 50 
(cinquenta). 
6.13.2 - O candidato que não comparecer para realizar a Prova ou não habilitado na Prova Prática será eliminado do 
Concurso Público. 
6.14 - Não haverá segunda chamada ou repetição das provas seja qual for o motivo alegado. 

 

7. DA COMPOSIÇÃO DAS PROVAS E NÚMERO DE QUESTÕES 

 
  NÍVEL DE ENSINO ALFABETIZADO E ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. 
   

Língua Portuguesa Matemática 

                  15 15 
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                 NÍVEL DE ENSINO MÉDIO COMPLETO 
 
            

Língua Portuguesa Matemática Informática 

                  15 05 10 

 
 

7.1 - A classificação final obedecerá à ordem decrescente de notas ou média. 
 

8 – DAS NORMAS 

 
8.1 - LOCAL – DIA - HORÁRIO - A prova objetiva será realizada no dia 29 de marçode 2015, às 9h, em local a ser 
divulgado. 
8.2 – Caso o número de candidatos exceda a oferta de lugares nas escolas localizadas na cidade, a TAVARES E 
SILVA CONCURSOS PUBLICOS LTDA ME(PRIME CONCURSOS) e a Autarquia (SAAEDOCO) poderão alterar 
horários das provas ou até mesmo dividir a aplicação das provas em mais de uma data, cabendo aos candidatos a 
obrigação de acompanhar as publicações oficiais através do site  www.primeconcursospublicos.com.br. 

8.3 - Será disponibilizado no site www.primeconcursospublicos.com.br, com antecedência mínima de 3 (três) dias, o 

cartão de convocação. Essa comunicação não tem caráter oficial, e sim apenas informativo; 
8.4 - COMPORTAMENTO - As provas serão individuais, não sendo tolerada a comunicação com outro candidato, 
nem utilização de livros, notas, impressos, celulares, calculadoras e similares. Reserva-se à Comissão Examinadora 
do Concurso Público e aos Fiscais, o direito de excluir da prova e eliminar do restante das provas o candidato cujo 
comportamento for considerado inadequado, bem como, tomar medidas saneadoras, restabelecer critérios outros 
para resguardar a execução individual e correta da provas. 
8.5 - Em caso de necessidade de amamentação durante a realização das provas, a candidata deverá levar um 
acompanhante, que terá local reservado para esse fim e que será responsável pela guarda da criança. 
8.6 - Não haverá sob qualquer pretexto ou motivo, segunda chamada para a realização das provas e os candidatos 
deverão comparecer, no mínimo meia hora antes do horário marcado para o início das provas, após o que os portões 
serão fechados não sendo permitido a entrada de candidatos retardatários. 
8.7 - É de inteira responsabilidade dos candidatos acompanhar as publicações de todos os atos, editais e 
comunicados referentes a este Concurso Público, os quais serão afixados também nos quadros de aviso da 
Autarquia (SAAEDOCO), devendo ainda manter atualizado seu endereço.  
8.8- O gabarito da prova objetiva (escrita) será publicado no site: www.primeconcursospublicos.com.br, no dia 01 de 
abril de 2015. 
8.9 – A classificação geral sairá no dia 10 de abril de 2015 através do site: www.primeconcursospublicos.com.br. 
 
 

9 - DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE 
 
9.1 - Na classificação final entre candidatos com igual número de pontos, serão fatores de preferência os seguintes: 

a. idade igual ou superior a 60 anos, nos termos da Lei Federal 10.741/2003, entre si e frente aos demais, 
dando-se preferência ao candidato de idade mais elevada, considerando-se, caso necessário, o horário de 
nascimento. 

b. maior idade, considerando-se, caso necessário, o horário de nascimento. 
9.2 - Persistindo o empate entre os candidatos, depois de aplicados todos os critérios acima, o desempate se dará 
através do maior número de filhos. 
 

10. DA FORMA DE JULGAMENTO DA PROVA OBJETIVA 

 

http://www.primeconcursospublicos.com.br/
http://www.primeconcursospublicos.com.br/
http://www.primeconcursospublicos.com.br/
http://www.primeconcursospublicos.com.br/
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10.1 - A prova conterá a quantidade de questões estabelecida na tabela do item 7 deste Edital. 
10.2 – A prova objetiva será avaliada na escala de 0 (zero) a 100 (cem) pontos para todos os cargos.  
10.2.1 - Para se chegar ao total de pontos o candidato deverá dividir 100 (cem) pelo número de questões da prova, e 
multiplicar pelo número de questões acertadas. 
10.2.2 - O cálculo final será igual ao total de pontos do candidato na Prova Objetiva. 
10.3 - Será considerado habilitado na Prova Objetiva o candidato que obtiver total de pontos igual ou superior a 50 
(cinquenta). 
10.4 - O candidato que não comparecer para realizar a Prova ou não habilitado na Prova Objetiva será eliminado do 
Concurso Público. 
 

11. DO RESULTADO FINAL 

 
11.1 - Para os candidatos cujos cargos o Edital prevê exclusivamente prova objetiva, o resultado final será a nota 
obtida com o número de pontos auferidos na referida prova. 
11.2 - Para os demais candidatos, o resultado final será a nota obtida com o número de pontos auferidos na prova 
objetiva somados aos pontos auferidos na prova prática. 
 
 

12. DAS MATÉRIAS  

 
12.1 - As matérias constantes das provas a que se submeterão os candidatos são as seguintes: 
 

Nível alfabetizado 
 

AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 
 
LÍNGUA PORTUGUESA  

Interpretação de diversos tipos de textos (literários e não literários). Sinônimos e antônimos. Ortografia. Ordem alfabética.  
 
MATEMÁTICA  

Números inteiros: operações e propriedades. Números racionais, representação fracionária e decimal: operações e propriedades. 
Noções de geometria: perímetro e área. Resolução de situações-problema. Raciocínio Lógico. 
 
 

Nível fundamental completo 
 

AUXILIAR DE ENCANADOR 
 
LÍNGUA PORTUGUESA 

Interpretação de diversos tipos de textos (literários e não literários). Sinônimos e antônimos. Sentido próprio e figurado das 
palavras. Ortografia. Ordem alfabética. Pontuação. Acentuação. Classes de palavras: substantivo, adjetivo, numeral, pronome, 
verbo, advérbio, preposição e conjunção: emprego e sentido que imprimem às relações que estabelecem. Concordância verbal e 
nominal. Regência verbal e nominal. Colocação pronominal. Divisão silábica.  
 
MATEMÁTICA 

Números inteiros: operações e propriedades. Números racionais, representação fracionária e decimal: operações e propriedades. 
Mínimo múltiplo comum. Razão e proporção. Porcentagem. Regra de três simples. Média aritmética simples. Equação do 1º grau. 
Sistema de equações do 1º grau. Sistema métrico: medidas de tempo, comprimento, superfície e capacidade. Relação entre 
grandezas: tabelas e gráficos. Noções de geometria: forma, perímetro, área, volume, teorema de Pitágoras. Raciocínio lógico. 
Resolução de situações-problema.  
 

ENCANADOR 
 
LÍNGUA PORTUGUESA 
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Interpretação de diversos tipos de textos (literários e não literários). Sinônimos e antônimos. Sentido próprio e figurado das 
palavras. Ortografia. Ordem alfabética. Pontuação. Acentuação. Classes de palavras: substantivo, adjetivo, numeral, pronome, 
verbo, advérbio, preposição e conjunção: emprego e sentido que imprimem às relações que estabelecem. Concordância verbal e 
nominal. Regência verbal e nominal. Colocação pronominal. Divisão silábica.  
 
MATEMÁTICA 

Números inteiros: operações e propriedades. Números racionais, representação fracionária e decimal: operações e propriedades. 
Mínimo múltiplo comum. Razão e proporção. Porcentagem. Regra de três simples. Média aritmética simples. Equação do 1º grau. 
Sistema de equações do 1º grau. Sistema métrico: medidas de tempo, comprimento, superfície e capacidade. Relação entre 
grandezas: tabelas e gráficos. Noções de geometria: forma, perímetro, área, volume, teorema de Pitágoras. Raciocínio lógico. 
Resolução de situações-problema.  
 

ESCRITURÁRIO 
 
LÍNGUA PORTUGUESA 

Interpretação de diversos tipos de textos (literários e não literários). Sinônimos e antônimos. Sentido próprio e figurado das 
palavras. Ortografia. Ordem alfabética. Pontuação. Acentuação. Classes de palavras: substantivo, adjetivo, numeral, pronome, 
verbo, advérbio, preposição e conjunção: emprego e sentido que imprimem às relações que estabelecem. Concordância verbal e 
nominal. Regência verbal e nominal. Colocação pronominal. Divisão silábica.  
 
MATEMÁTICA 

Números inteiros: operações e propriedades. Números racionais, representação fracionária e decimal: operações e propriedades. 
Mínimo múltiplo comum. Razão e proporção. Porcentagem. Regra de três simples. Média aritmética simples. Equação do 1º grau. 
Sistema de equações do 1º grau. Sistema métrico: medidas de tempo, comprimento, superfície e capacidade. Relação entre 
grandezas: tabelas e gráficos. Noções de geometria: forma, perímetro, área, volume, teorema de Pitágoras. Raciocínio lógico. 
Resolução de situações-problema.  
 

OPERADOR DE BOMBAS 
 
LÍNGUA PORTUGUESA 

Interpretação de diversos tipos de textos (literários e não literários). Sinônimos e antônimos. Sentido próprio e figurado das 
palavras. Ortografia. Ordem alfabética. Pontuação. Acentuação. Classes de palavras: substantivo, adjetivo, numeral, pronome, 
verbo, advérbio, preposição e conjunção: emprego e sentido que imprimem às relações que estabelecem. Concordância verbal e 
nominal. Regência verbal e nominal. Colocação pronominal. Divisão silábica.  
 
MATEMÁTICA 

Números inteiros: operações e propriedades. Números racionais, representação fracionária e decimal: operações e propriedades. 
Mínimo múltiplo comum. Razão e proporção. Porcentagem. Regra de três simples. Média aritmética simples. Equação do 1º grau. 
Sistema de equações do 1º grau. Sistema métrico: medidas de tempo, comprimento, superfície e capacidade. Relação entre 
grandezas: tabelas e gráficos. Noções de geometria: forma, perímetro, área, volume, teorema de Pitágoras. Raciocínio lógico. 
Resolução de situações-problema.  
 
 

Nível médio completo 
 

AUXILIAR DE SEÇÃO 
 
LÍNGUA PORTUGUESA  

Interpretação de texto. Significação das palavras: sinônimos, antônimos, sentidos próprio e figurado. Ortografia. Pontuação. 
Acentuação. Tipologias textuais diversas. Emprego das classes de palavras: substantivo, adjetivo, numeral, pronome, artigo, 
verbo, advérbio, preposição, conjunção (classificação e sentido que imprime às relações entre as orações). Concordâncias verbal 
e nominal. Regências verbal e nominal. Conjugação verbal. Crase. Figuras de sintaxe. Figuras de Linguagem. Vícios de 
linguagem. Equivalência e transformação de estruturas. Flexão de substantivos, adjetivos e pronomes (gênero, número, grau e 
pessoa). Processos de coordenação e subordinação. Sintaxe. Morfologia. Sujeito e Predicado. Estrutura e formação das palavras. 
Discursos direto, indireto e indireto livre. Colocação pronominal.  
 
MATEMÁTICA  

Conjuntos: linguagem básica, pertinência; inclusão; igualdade; reunião e interseção. Números naturais, inteiros, racionais e reais: 
adição, subtração, multiplicação, divisão e potenciação. Múltiplos e divisores, fatoração, máximo divisor comum e mínimo múlt iplo 
comum. Medidas: comprimento, área, volume, ângulo, tempo e massa. Proporções e Matemática Comercial: grandezas 
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diretamente e inversamente proporcionais. Regra de três simples e composta. Porcentagem, juros e descontos simples. Cálculo 
Algébrico: identidades algébricas notáveis. Operações com expressões algébricas. Operações com polinômios. Equações e 
Inequações: equações do 1º e 2º graus. Interpretação de gráficos. Sistemas de equações de 1º e 2º graus. Análise Combinatória 
e Probabilidade: arranjos, combinações e permutações simples. Probabilidade de um evento. Progressões: progressões aritmética 
e geométrica. Geometrias Plana e Sólida: geometria plana: elementos primitivos. Retas perpendiculares e planas. Teorema de 
Tales. Relações métricas e trigonométricas em triângulos retângulos. Áreas de triângulos, paralelogramos, trapézios e discos. 
Áreas e volumes de prismas, pirâmides, cilindros, cones e esferas. Funções: operações com funções de 1º e 2º graus. Gráficos de 
funções de 1º e 2º graus. Máximo e mínimo da função de 2º grau. Funções logaritmo e exponencial. Trigonometria: funções 
trigonométricas. Identidades fundamentais. Aplicação da trigonometria ao cálculo de elementos de um triângulo. Raciocínio lógico. 
Raciocínio sequencial. Orientações espacial e temporal. Formação de conceitos. Discriminação de elementos. Compreensão do 
processo lógico que, a partir de um conjunto de hipóteses, conduz, de forma válida, a conclusões determinadas. 
 
CONHECIMENTOS EM INFORMÁTICA 

Sistema Operacional Windows: conceito de pastas, diretórios, arquivos e atalhos, área de trabalho, área de transferência, 
manipulação de arquivos e pastas, uso dos menus, programas e aplicativos, interação com o conjunto de aplicativos. Windows 
Explorer. Internet Explorer. Microsoft Office: Correio Eletrônico (Outlook), Editor de Texto (Word), Planilha de Cálculos (Excel). 
Internet: Navegação na Internet, conceitos de URL, links, sites, busca e impressão de páginas. Demais conhecimentos em 
informática compatíveis com as atribuições do cargo. 
 

LEITURISTA 
 
LÍNGUA PORTUGUESA  

Interpretação de texto. Significação das palavras: sinônimos, antônimos, sentidos próprio e figurado. Ortografia. Pontuação. 
Acentuação. Tipologias textuais diversas. Emprego das classes de palavras: substantivo, adjetivo, numeral, pronome, artigo, 
verbo, advérbio, preposição, conjunção (classificação e sentido que imprime às relações entre as orações). Concordâncias verbal 
e nominal. Regências verbal e nominal. Conjugação verbal. Crase. Figuras de sintaxe. Figuras de Linguagem. Vícios de 
linguagem. Equivalência e transformação de estruturas. Flexão de substantivos, adjetivos e pronomes (gênero, número, grau e 
pessoa). Processos de coordenação e subordinação. Sintaxe. Morfologia. Sujeito e Predicado. Estrutura e formação das palavras. 
Discursos direto, indireto e indireto livre. Colocação pronominal.  
 
MATEMÁTICA  

Conjuntos: linguagem básica, pertinência; inclusão; igualdade; reunião e interseção. Números naturais, inteiros, racionais e reais: 
adição, subtração, multiplicação, divisão e potenciação. Múltiplos e divisores, fatoração, máximo divisor comum e mínimo múltiplo 
comum. Medidas: comprimento, área, volume, ângulo, tempo e massa. Proporções e Matemática Comercial: grandezas 
diretamente e inversamente proporcionais. Regra de três simples e composta. Porcentagem, juros e descontos simples. Cálculo 
Algébrico: identidades algébricas notáveis. Operações com expressões algébricas. Operações com polinômios. Equações e 
Inequações: equações do 1º e 2º graus. Interpretação de gráficos. Sistemas de equações de 1º e 2º graus. Análise Combinatória 
e Probabilidade: arranjos, combinações e permutações simples. Probabilidade de um evento. Progressões: progressões aritmética 
e geométrica. Geometrias Plana e Sólida: geometria plana: elementos primitivos. Retas perpendiculares e planas. Teorema de 
Tales. Relações métricas e trigonométricas em triângulos retângulos. Áreas de triângulos, paralelogramos, trapézios e discos. 
Áreas e volumes de prismas, pirâmides, cilindros, cones e esferas. Funções: operações com funções de 1º e 2º graus. Gráficos de 
funções de 1º e 2º graus. Máximo e mínimo da função de 2º grau. Funções logaritmo e exponencial. Trigonometria: funções 
trigonométricas. Identidades fundamentais. Aplicação da trigonometria ao cálculo de elementos de um triângulo. Raciocínio lógico. 
Raciocínio sequencial. Orientações espacial e temporal. Formação de conceitos. Discriminação de elementos. Compreensão do 
processo lógico que, a partir de um conjunto de hipóteses, conduz, de forma válida, a conclusões determinadas. 
 
CONHECIMENTOS EM INFORMÁTICA 

Sistema Operacional Windows: conceito de pastas, diretórios, arquivos e atalhos, área de trabalho, área de transferência, 
manipulação de arquivos e pastas, uso dos menus, programas e aplicativos, interação com o conjunto de aplicativos. Windows 
Explorer. Internet Explorer. Microsoft Office: Correio Eletrônico (Outlook), Editor de Texto (Word), Planilha de Cálculos (Excel). 
Internet: Navegação na Internet, conceitos de URL, links, sites, busca e impressão de páginas. Demais conhecimentos em 
informática compatíveis com as atribuições do cargo. 
 
 
 
 

13. CRONOGRAMA 

 
O Cronograma encontra no Anexo I deste Edital. 
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14. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 
14.1 - A inscrição implica na aceitação por parte do candidato de todos os princípios, normas e condições do 
Concurso Público, estabelecidas no presente Edital e na legislação municipal e federal pertinente. 
14.2 - A inexatidão das afirmativas, a não apresentação ou a irregularidade de documentos, ainda que verificados 
posteriormente, eliminará o candidato do Concurso Público, anulando-se todos os atos decorrentes da inscrição, sem 
prejuízo das sanções penais aplicáveis à falsidade da declaração. 
14.3 - A TAVARES E SILVA CONCURSOS PUBLICOS LTDA ME(PRIME CONCURSOS), bem como o órgão 
realizador do presente certame não se responsabilizam por quaisquer cursos, textos, apostilas e outras publicações 
referentes ao concurso. 
14.4 - Considerando que convivemos com dupla ortografia pelo prazo de 3 (três) anos de transição, serão aceitas 
como corretas as duas normas ortográficas. 
14.5 - Caberá recurso à TAVARES E SILVA CONCURSOS PUBLICOS LTDA ME(PRIME CONCURSOS), no prazo 
de 3 (três) dias úteis, contados da data da divulgação oficial do resultado de classificação conforme descrito acima 
para efeito de contagem do prazo, mediante requerimento a ser protocolado no setor competente da Autarquia 
Municipal (SAAEDOCO), que deverá conter o nome do candidato, RG, número de inscrição, cargo para o qual se 
inscreveu e as razões recursais. 
14.6 - Não serão aceitos recursos encaminhados via postal, via fax e/ou por via eletrônica, devendo ser digitado ou 
datilografado e estar embasado em argumentação lógica e consistente. Em caso de constatação de questões da 
prova, o candidato deverá se pautar em literatura conceituada e argumentação plausível. 
14.7 - Recursos não fundamentados ou interpostos fora do prazo serão indeferidos sem julgamento de mérito. A 
Comissão examinadora constitui última instância na esfera administrativa para conhecer de recursos, não cabendo 
recurso adicional pelo mesmo motivo. 
14.8 - Após o ato de Homologação do Concurso Público, as Folhas de Respostas serão digitalizadas, podendo, após 
serem incineradas e mantidas em arquivo eletrônico, com cópia de segurança, pelo prazo de cinco anos. 
14.9 - O candidato obriga-se a manter atualizado seu endereço para correspondência, junto ao órgão realizador, 
após o resultado final. 
14.10 - A validade do presente Concurso Público será de “2” (dois) anos, contado da homologação final dos 
resultados, podendo haver prorrogação por igual período, a critério da Autarquia Municipal (SAAEDOCO). 
14.11 - A convocação para admissão dos candidatos habilitados obedecerá rigorosamente a ordem de classificação, 
não gerando o fato de aprovação, direito à contratação. Apesar das vagas existentes, os aprovados serão 
chamados conforme as necessidades locais, a critério da Autarquia Municipal (SAAEDOCO). 
14.12- Para efeito de admissão, fica o candidato convocado sujeito a aprovação em exame de saúde, elaborado por 
médicos especialmente designados pela Autarquia Municipal (SAAEDOCO)l e apresentação de documentos legais 
que lhe forem exigidos. 
14.13 Não obstante as penalidades cabíveis, a Comissão Organizadora do certame, poderá, a qualquer tempo, 
anular a inscrição, a prova ou a admissão do candidato, desde que verificadas falsidades de declaração ou 
irregularidades na prova. 
14.14 - A Homologação do Concurso Público poderá ser efetuada por cargo, individualmente, ou pelo conjunto de 
cargos constantes do presente Edital, a critério da Autarquia Municipal (SAAEDOCO) 
14.15 - A inexatidão das informações ou a constatação, mesmo posterior, de irregularidade em documentos ou nas 
provas, eliminarão o candidato do Concurso Público. 
14.16 - Os vencimentos dos respectivos cargos deste Edital são os praticados até a presente data. 

 
 

REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. 
 

Dois Córregos, 20 de fevereiro de 2015. 
 
 

Amaury José Bernardo Parente  

Diretor Superintendente do Saaedoco 
 



 
 

 

 

 

SAAEDOCO - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Dois Córregos 

Rua João de Oliveira Simões, nº. 862 – Fone/Fax (14) 3652-1597-CEP 17300-000- Dois Córregos/SP 

---------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 
 
 

Anexo I 
 

ATIVIDADE DATA HORÁRIO LOCAL 

INSCRIÇÕES 
21 DE FEVEREIRO A 08 DE 

MARÇO DE 2015 

24 HORAS, no site  

www.primeconcursospublicos.

com.br 

SOMENTE 
www.primeconcursospublicos.com.br 

PROVA 29 DE MARÇO DE 2015 ÁS 9H 
     À DEFINIR 

 

GABARITO 01 DE ABRIL  DE 2015 APÓS ÁS 14H 

 www.primeconcursospublicos.com.br 

 

CLASSIFICAÇÃO GERAL 04 DE ABRIL DE 2015 APÓS ÁS 14H 

www.primeconcursospublicos.com.br 

 

RECURSO 07 E 08 DE ABRIL DE 2015 
DAS 08H ÁS 11H e  

DAS 13H ÀS 16H 

                                                                           

SAAEDODO – DEPARTAMENTO DE 

PROTOCOLO. 

 

RESULTADO DO RECURSO 09 DE ABRIL DE 2015 APÓS ÁS 14H 

www.primeconcursospublicos.com.br 

 

RESULTADO FINAL 10 DE ABRIL DE 2015  APÓS ÁS 14H 
www.primeconcursospublicos.com.br 
 

 

http://www.primeconcursospublicos.com.br/
http://www.primeconcursospublicos.com.br/
http://www.primeconcursospublicos.com.br/
http://www.primeconcursospublicos.com.br/
http://www.primeconcursospublicos.com.br/

