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O Diretor do SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto do Município de 
Sooretama, Estado do Espirito Santo, no uso de suas atribuições legais, atendidas 
a urgência devido ao caráter de excepcionalidade e interesse público que a 
situação requer, nos termos do artigo 37, inciso XI, da Constituição Federal; 
artigo 3º da Lei Federal nº 8.745, de 09 de dezembro de 1993;                                                     
Lei Municipal nº 903 de 05 de setembro de 2018, Lei Municipal 052/1997 e as 
diretrizes da Lei nº 641/2011 e, em especial, a Lei nº 885/2018 no que couber; 
suas alterações e demais legislações pertinentes, com base no que dispõe o 
Edital do Processo Seletivo Simplificado nº 001/2019, Edital nº 001/2019 e de 
acordo com a divulgação do RESULTADO FINAL APÓS RECURSO em 22/03/2019 
CONVOCA o candidato classificado no cargo de Químico para comparecer a 
sede administrativa do SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto do                     
Município de Sooretama ES, Rua Henrique Alves Paixão, nº 416, Centro, 
Sooretama ES no dia 08/04/2019, as 08:00 com toda a documentação exigida 
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO nº 001/2019, EDITAL nº 001/2019. 

Ter sido aprovado no Processo Seletivo, na forma estabelecida neste Edital;  
- Ser brasileiro nato ou naturalizado, ou estrangeiro portador de visto 
permanente, se de nacionalidade portuguesa, amparado pelo Estatuto de 
igualdade entre brasileiros e portugueses, de acordo com o  Decreto                               
nº 70.436/72;  
- Ter, na data da contratação, idade mínima de 18 anos;  
- Estar no gozo dos direitos políticos e civis e estar quite como Serviço Militar, se 
homem;  
- Ter boa conduta;  
- Gozar de boa saúde física e mental e não ser portador de deficiência 
incompatível com o exercício das funções;  
– Declaração de não ter sido demitido “a bem do serviço público” nas esferas: 
federal, estadual ou municipal da Administração direta ou indireta; 
- Não possuir vínculo laboral na esfera municipal, estadual ou federal, salvo as 
hipóteses de acumulações lícitas constitucionalmente;  
- Apresentar laudo de médico, atestando que o candidato está em perfeitas 
condições de saúde, física e mental, e apto a assumir a função pública;  
– Declaração de Bens ou Valores que integrem seu patrimônio até a data da 
contratação, ou a última Declaração de Imposto de Renda;  
– Declaração informando se já é aposentado, por qual motivo e junto a qual 
regime previdenciário; 
 - O contratado não terá direito ao seguro desemprego e ao FGTS, sendo que 
os descontos previdenciários serão revertidos para o Regime Geral (INSS).  
– O candidato, quando de sua contratação, deverá apresentar 
obrigatoriamente os originais e as respectivas foto cópias simples dos seguintes 
documentos: 
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a) Documento de Identidade reconhecido legalmente em território nacional, 
com fotografia;  
b) CPF;  
c) Título de Eleitor (com comprovante de votação ou justificação referente a 
última eleição);  
d) Certificado de reservista ou dispensa de incorporação, quando for do sexo 
masculino;  
e) Comprovante de residência atualizado;  
f) Cartão de cadastramento no PIS/PASEP;  
g) Certidão de nascimento ou casamento, quando for o caso;  
h) Certificado de Conclusão de Ensino ou declaração, referente ao grau de 
escolaridade exigido para o cargo pretendido, emitida por instituição de ensino 
reconhecida;  
i) Registro no Conselho de Classe – CRQ;  
j) Atestado de que não tem antecedentes criminais emitido pela Secretaria de 
Segurança Pública do Estado onde residiu nos últimos 05 (cinco) anos; 
k) Foto 3x4 recente.  
- A comprovação da documentação hábil de que os candidatos possuem os 
requisitos exigidos nos itens 4 a 4.2 deste Edital será solicitada por ocasião da 
contratação temporária, e a não apresentação de qualquer documento 
implicará na impossibilidade de contratação do candidato.  
 

CONVOCAÇÃO DE QUÍMICO 

CLASSIFICAÇÃO CANDIDATO PONTUAÇÃO DATA DE NASC. 

01 TIAGO MAGNAGO 2,5 22/04/1987 

 

Sooretama ES, 25 de março de 2019. 

 

Comissão do Processo Seletivo Simplificado. 


