
 

SUPERINTENDÊNCIA DE ÁGUA E ESGOTO DE CATANDUVA 

 

 

2ª RETIFICAÇÃO DO EDITAL NORMATIVO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2020. 
 

 
A Superintendência de Água e Esgoto de Catanduva - SAEC, através do seu Superintendente, no 

uso de suas atribuições que são conferidas pela legislação em vigor, com responsabilidade técnica da 

CONSCAM, e, CONSIDERANDO as prementes, necessárias e urgentes medidas que encontram 

respaldo nas orientações das autoridades sanitárias, do Governo Estadual e do Governo Municipal em 

virtude dos problemas causados pela disseminação do Coronavírus – Covid-19, e em respeito aos 

candidatos inscritos, torna público o presente Edital para; RETIFICAR os itens abaixo e RATIFICAR 

os demais itens do Edital: 

 

1 – Fica reaberto o período de inscrição das 10h00min do dia 20/04/2020 até as 16h00min do dia 

28/05/2020, (período em que a 2ª via do boleto estará disponível), exclusivamente pela internet no 

site www.conscamweb.com.br. 

  
2 – Os candidatos que se inscreveram até o dia 09/04/2020 e não efetuaram o pagamento do boleto 

bancário tiveram suas inscrições canceladas, portanto, caso queiram participar do Concurso Público, 

deverão realizar a inscrição novamente, emitir o novo boleto no prazo acima e pagá-lo até a 

data de vencimento que será dia 29/05/2020. 

 
3 – FICA SUSPENSA, TEMPORARIAMENTE, A REALIZAÇÃO DA PROVA OBJETIVA E PRÁTICA, 

as novas datas serão divulgadas em momento oportuno. 

 
4 – O novo cronograma do Concurso Público será divulgado em momento oportuno. 
 
5 – É de responsabilidade exclusiva do candidato o acompanhamento das publicações conforme 

previsto no Edital Normativo do Concurso Público, para que se mantenham informados sobre as 

próximas etapas e sobre o novo cronograma, através dos sites www.conscamweb.com.br, 

www.saec.sp.gov.br e no Diário Eletrônico Oficial do Município de Catanduva-SP. 

 
E, para que chegue ao conhecimento de todos, é expedido o presente Edital. 

 
 

Catanduva, 15 de abril de 2020. 
 

_________________________________ 
CARLOS ALBERTO CALIXTO LAPERA 

Superintendente 

http://www.conscamweb.com.br/
http://www.saec.sp.gov.br/

