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EDITAL DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA CONTRATAÇÃO 
POR TEMPO DETERMINADO Nº 002/2021 

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 052/1997 e as diretrizes da Lei nº 641/2011 no que couber; suas alterações e 
demais legislações pertinentes e especialmente a Lei Municipal nº 1087/2021, TORNA PÚBLICA 
a abertura de inscrições e estabelece as normas relativas à realização de                                            
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO que se destina ao preenchimento de vagas em                
caráter temporário para assim atender à necessidade de excepcional interesse público do                
Serviço Autônomo de Água e Esgoto do Município de Sooretama ES. 
 
 Deverão ser observadas, rigorosamente, as regras e os procedimentos preventivos à 
disseminação do Coronavírus (COVID-19) divulgados pelos órgãos competentes. 
 
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
 
 Considerando a natureza essencial dos serviços de saneamento básico e o princípio da 
continuidade do serviço público, que assevera a proibição da interrupção da prestação do serviço 
público, a comissão tem como finalidade realizar, supervisionar e acompanhar o Processo Seletivo 
Simplificado destinado à seleção dos candidatos para os cargos: 

CARGO VAGA REMUNERAÇÃO CARGA 
HORÁRIA 

AJUDANTE 03 CR R$ 1.100,00 40 HORAS 

AUX. DE SERVIÇOS GERAIS 02 CR R$ 1.100,00 40 HORAS 

ENCANADOR 01 CR R$ 1.260,00 40 HORAS 

FISCAL  02 CR  R$ 1.100,00 40 HORAS 

OPERADOR DE MÁQUINA 01 CR R$ 1.260,00 40 HORAS 

OPERADOR DE ETA 03 CR R$ 1.338,75 40 HORAS 

OPERADOR DE PEQUENO 
SISTEMA 

02 CR R$ 1.100,00 40 HORAS 

PEDREIRO 01 CR R$ 1.260,00 40 HORAS 

QUIMICO 01 CR R$ 1.700,00 40 HORAS 

VIGIA   02 CR R$ 1.100,00 40 HORAS 

 
1-  O Processo Seletivo Simplificado será regido pelo presente Edital nº 002/2021, realizado sob a 
coordenação técnico-administrativa da Comissão formada por servidores nomeados pela                                  
Portaria nº 0065/2021, caberá a comissão, dirimir quaisquer dúvidas suscitadas pelos Candidatos, bem 
como, avaliar qualquer recurso administrativo interposto por estes, submetendo-se à legislação vigente e às 
instruções especiais contidas neste e demais atos complementares, visando atender à necessidade 
temporária de excepcional interesse público, ficando a Autarquia Municipal autorizada a contratar pessoal 
por tempo determinado 12 (doze) meses, prorrogáveis por igual período, sob o regime do                                
Direito Administrativo. 
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1.1 - A seleção dos candidatos ocorrerá por meio de Tempo de Serviço e Prova de Títulos,     comprovada 
experiência na área de saneamento público, considerando a impossibilidade de realização de provas 
objetivas, diante do atual estado de pandemia vivida, bem como provas práticas. 
1.2 - A simples aprovação no Processo Seletivo Simplificado não assegura o direito à contratação, 
que deverá atender à oportunidade e conveniência das necessidades da Autarquia. 
1.3 - O Processo Seletivo Simplificado será regido por este Edital e seus anexos. 
1.4 – O presente Processo Seletivo Simplificado não se constitui em concurso público de provas ou de 
provas e títulos, nos termos do inciso II, do artigo 37 da Constituição da República. 
1.5 - As informações prestadas pelos candidatos no ato da inscrição serão comprovadas na etapa de 
análise curricular. 
1.6 - O caráter jurídico do contrato firmado com fundamento na Lei Municipal nº 1087/2021, é de direito 
administrativo e não gera vínculo empregatício entre o contratado e a Autarquia de que trata a 
Consolidação das Leis do Trabalho. 
1.7 – O contratado é segurado do Regime Geral de Previdência Social, conforme disposto no §13 do art. 40 
da Constituição da República. 
1.8 - Todo o processo de execução do Processo Seletivo, com as informações pertinentes, estará disponível 
no site www.sooretama.es.gov.br no link do Saae. 
1.9 - Todos os atos oficiais relativos ao Processo Seletivo serão publicados no site 
www.sooretama.es.gov.br, até o resultado final do presente; 
1.10 - O Candidato deverá acompanhar as notícias relativas a este Processo Seletivo Simplificado no site 
citado no subitem 1.9, pois, caso ocorram alterações nas normas contidas neste Edital, elas serão neles 
divulgadas;  
1.11 - As vagas ofertadas neste Edital, do Processo Seletivo visa à formação de                                                
CADASTRO RESERVA para preenchimento de vagas que venham a surgir durante sua validade, desde 
que, haja interesse público e dotação orçamentária própria e disponível; 
1.12 - Os profissionais que vierem a ser contratados por meio deste Edital poderão atuar em diversos setores 
do SAAE área urbana ou rural de segunda a sexta feira em carga horária de 40 (quarenta) horas, bem como 
o regime de escala a depender do cargo/função, podendo ser convocado aos finais de semana e feriados, 
conforme a necessidade da Autarquia; 
1.13 O candidato para se inscrever no processo seletivo deverá imprimir a ficha de inscrição no site 
http://www.sooretama.es.gov.br e anexar a documentação exigida; 
1.14 A inscrição para o Processo Seletivo de Contratação Temporária, ao qual se refere o presente Edital, 
será realizada através do e-mail institucional: saaesooretama@sooretama.es.gov.br nos seguintes 
períodos e horários: 21/12/2021 a 24/12/2021, Horário: a partir das 07:00 horas até as 23:59 do dia 
24/12/2021; 
1.15 O candidato será responsável pela exatidão das informações contidas na sua ficha de inscrição, que 
poderá ser preenchida manualmente.  
1.16 Qualquer informação falsa ou não comprovada gera a eliminação e a exclusão do candidato, além de 
outras implicações criminais.  
1.17 Não serão deferidas as inscrições efetuadas fora do prazo ou entregues em local diverso do indicado.  
1.18 Somente serão recebidas inscrições encaminhadas pelos candidatos ou por seus prepostos, 
sendo nesta hipótese obrigatória a apresentação de procuração pública.  
1.19 Somente será aceito 01 (um) inscrição por candidato ao cargo pleiteado. 
2.0. Serão convocados o número de candidatos correspondente a 02 (duas) vezes o número de vagas 
publicadas no Edital seguindo a ordem de classificação. Os Candidatos que excederem o número 
de vagas publicadas na ocasião da convocação, não assegura o direito de ingresso no cargo 
pleiteado, mas apenas a expectativa de ser contratado. 
 
2. DA SELEÇÃO  
2.1 A Comissão do Processo seletivo simplificado, será responsável pela seleção dos profissionais que 
atendam aos requisitos estabelecidos no Anexo II.  
2.2 O Processo Seletivo terá caráter eliminatório e classificatório e será realizado através de                                    
Tempo de Serviço e Prova de Títulos, conforme estabelecido neste Edital, considerando o estabelecido 
no quadro de atribuições de pontos a seguir:  
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CRITÉRIOS DE SELEÇÃO 
 ALINEA                         TITULO VALOR UNITÁRIO VALOR MÁXIMO 
a) Experiência profissional com 

atuação em instituições públicas 
de saneamento básico. 

0,5 pontos por mês 
completo e 
ininterrupto 

100 meses 
50 pontos 

b) Experiência profissional com 
atuação em instituição de qualquer 
natureza, pública ou privada. 

0,3 décimos por mês 
completo e 
ininterrupto 

100 meses 
30 pontos 

c) Cursos, Capacitações e 
Treinamentos em Informática com 
carga horaria mínima de 04 
(quatro) horas por certificado. 

1,0 pontos por 
Título. 

6,0 pontos 

d) Cursos, Capacitações e 
Treinamentos na área objeto para 
qual está concorrendo com carga 
horaria mínima de 04 (quatro) 
horas por certificado. 

1,0 pontos  
por Título 

4,0 pontos 

e) Diploma, Certificado de Conclusão 
em nível de Doutorado na área 
objeto para qual está concorrendo.  

4,0 pontos por 
Título. 

4,0 pontos 

f) Diploma, Certificado de Conclusão 
em nível de Mestrado na área 
objeto para qual está concorrendo. 

3,0 pontos por 
Título. 

3,0 pontos 

g) Diploma, Certificado de Conclusão 
em nível de Graduação. 

2,0 pontos por 
Título. 

2,0 pontos 

h) Diploma, Certificado de Conclusão 
em nível Ensino Médio Completo 

1,0 pontos por 
Título. 

1,0 pontos 

           TOTAL MÁXIMO DE 
PONTOS 

   100 pontos 

 
2.3 Na hipótese de empate, será dada preferência, sucessivamente, para efeito de classificação, ao 
candidato que for mais idoso.  
 
3. DOS RECURSOS  
3.1. O candidato que desejar interpor recurso deverá dirigi-lo à Comissão do Processo Seletivo, mediante 
requerimento protocolado no e-mail institucional: saaesooretama@sooretama.es.gov.br  no prazo de 02 
(dois) dias úteis a contar da divulgação do resultado preliminar, seguindo rigorosamente as datas já previstas 
no cronograma (Anexo I).  
3.1.1. Na contagem do prazo para interposição do recurso, excluir-se-á o dia da divulgação e incluir-se-á o 
último dia do prazo recursal, em dia útil.  
3.1.2. O prazo para interposição do recurso é preclusivo e comum a todos os candidatos. Não serão 
admitidos recursos interpostos ou protocolizados fora do prazo.  
3.1.3. Compete à comissão do processo seletivo simplificado a finalidade de supervisionar e 
acompanhar o Processo Seletivo Simplificado, destinado à seleção de candidatos.                       
3.2 O pedido de revisão que não estiver devidamente fundamentado e que não contiver dados necessários 
para a identificação do candidato, será indeferido.  
3.3 O recurso, devidamente fundamentado, deverá conter dados que informem o nome do candidato.  
3.4 A decisão relativa ao deferimento ou indeferimento do recurso será disponibilizada no site do                 
Município de Sooretama ES. 
 
4 REQUISITOS PARA A CONTRATAÇÃO  
4.1. Ter sido aprovado no Processo Seletivo Simplificado, na forma estabelecida neste Edital;  
4.1.1 - 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;  
4.1.2 - Ter, na data da contratação, idade mínima de 18 anos;  
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4.1.3 - Estar no gozo dos direitos políticos e civis e estar quite como Serviço Militar, se homem;  
4.1.4 - Ter boa conduta;  
4.1.5 - Gozar de boa saúde física e mental e não ser portador de deficiência incompatível com o exercício 
das funções;  
4.1.6 – Declaração de não ter sido demitido “a bem do serviço público” nas esferas: federal, estadual ou 
municipal da Administração direta ou indireta; 
4.1.7 - Apresentar condições de saúde física e mental compatíveis com o exercício do cargo ou função, de 
acordo com apresentação do Atestado Médico Ocupacional, devidamente assinado pelo Médico estando 
apto ao trabalho; 
4.1.8 – Declaração informando se já é aposentado, por qual motivo e junto a qual regime previdenciário; 
4.1.9 - O contratado não terá direito ao seguro desemprego e ao FGTS, sendo que os descontos 
previdenciários serão revertidos para o Regime Geral (INSS).  
4.2 – O candidato, quando de sua contratação, deverá apresentar obrigatoriamente os originais e as 
respectivas foto cópias simples dos seguintes documentos: 
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) Certidão de nascimento do (s) filho (s);  
i) Cartão de vacina do (s) filho (s) (para menores de 14 anos);  
j) Declaração da escola, para provar que está matriculado (para menores de 14 anos)                                          
(guia original, não precisa cópia);  
l) Certificado de Conclusão de Ensino ou declaração, referente ao grau de escolaridade exigido para o cargo 
pretendido, emitida por instituição de ensino reconhecida;  
m) Comprovante se capacitação, se for o caso; 
n) Atestado de que não tem antecedentes criminais emitido pela Secretaria de Segurança Pública do Estado 
onde residiu nos últimos 05 (cinco) anos; 
o) Registro no órgão de classe; 
p) Foto 3x4 recente e colorida.  
4.3 - 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. 
 
5 DISPOSIÇÕES FINAIS  
5.1 - À Diretoria do SAAE compete dar publicidade a todos os atos do certame, mediante afixação no quadro 
de avisos da Autarquia, conforme cronograma informado no Anexo I deste Edital.  
5.2 - A inscrição do candidato para participar do Processo Seletivo Simplificado,                           
Edital nº 002/2021 do Serviço Autônomo de Água e Esgoto – SAAE/Sooretama, implica no conhecimento e 
a aceitação tácita de todas as normas contidas neste Edital. 
5.3 - A homologação do Processo Seletivo Simplificado a que se refere este Edital é da competência do 
Diretor da Autarquia.  
5.4 - O Contrato Administrativo para a função pública, não cria vínculo empregatício permanente com a 
Autarquia Municipal, e o contratado não será considerado servidor público efetivo, não gerando direito à 
estabilidade. 
5.4.1 - O Contrato Administrativo terá vigência 12 (doze) meses, prorrogáveis por igual período. 
5.4.2 - A Autarquia Pública Municipal poderá rescindir os contratos temporários celebrados em decorrência 
deste Processo Seletivo Simplificado, na ocorrência de qualquer das seguintes hipóteses: 
a) prática de falta grave cometida pelo contratado;  
b) prática de 03 (três) faltas ao trabalho injustificadas, consecutivas ou alternadas; 
c) acumulação ilícita de cargos, empregos ou funções públicas; 
d) necessidade de redução do quadro de pessoal por excesso de despesa; 
e) insuficiência de desempenho;  
f) conclusão de concurso público de provas ou de provas e títulos;  
g) a pedido do contratado, mediante comunicação prévia escrita de 30 (trinta) dias;  
h) por interesse da Administração Pública Indireta.  
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5.4.3 - O candidato classificado, excedente à vaga atualmente existente, será mantido em cadastro de 
reserva durante o prazo de validade do Processo Seletivo Simplificado e poderá ser convocado em função 
da necessidade de preenchimento de vagas futuras, ficando sob sua responsabilidade o acompanhamento 
da sua convocação através de publicação feita no mural da Autarquia e no site do município de Sooretama 
ES. 
5.4.4 - A listagem de convocação dos candidatos para darem início ao processo admissional, será sempre 
divulgado pelo endereço eletrônico www.sooretama.es.gov.br no link do Saae. 
5.4.5 - Os candidatos convocados para a admissão, na data estipulada que não comparecerem no local 
indicado, será automaticamente reclassificado, uma única vez, para o último lugar da classificação geral do 
Processo Seletivo. 
5.4.6 - É de inteira responsabilidade do candidato, acompanhar constantemente as publicações oficiais e os 
prazos referentes a este Processo Seletivo Simplificado, no site www.sooretama.es.gov.br no link do Saae 
e no Diário Oficial dos Municípios do ES – AMUNES. 
 
5.4.7 - As atribuições e os requisitos mínimos da função pública, estão definidos no Anexo II deste 
Edital.  
5.4.8 - O local de trabalho para a vaga ofertada no presente processo seletivo simplificado, será nas 
unidades do Serviço Autônomo de Água e Esgoto-SAAE, compreendidos a área Urbana e Rural. 
5.4.9 - O prazo para impugnação do presente Edital será de até 02 (dois) dias úteis após a sua publicação.  
 

Sooretama ES, 15 de dezembro de 2021. 

 
 
 
 
 

___________________________ 
Sheyla Dantas Rosse de Souza 

Presidente 
 
 
 
 
 

 
                                                    __________________________________ 

Lusineia Machado de Meneses Rosa 
Membro 

 
 
 
 
 
 
 

________________________________ 
Antônio Marcos Ramos Ferraz 

Membro 
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EDITAL DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA CONTRATAÇÃO POR TEMPO 
DETERMINADO Nº 002/2021 

ANEXO I - CRONOGRAMA DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 
 
                                        EVENTO DATA 

Publicação do Edital 21/12/2021 
Período de Inscrição 21/12/2021 a 24/12/2021 de 07:00 as 23:59 

Divulgação do Resultado Preliminar 27/12/2021 as 16:00 
Prazo para interposição de recurso quanto a 

divulgação do Resultado Preliminar 
28/12/2021 a 29/12/2021 de 07:00 as 23:59 

Resultado Final após Divulgação da Análise dos 
Recursos e Convocação. 

30/12/2021 as 10:00 

 
ANEXO II – ATRIBUIÇÕES PARA O CARGO/REQUISITOS 

 
 

CARGO 

 
 

QTDE 
VAGAS 

 
 

ATRIBUIÇÕES 

 
 

CARGA 
HORÁRIA 
SEMANAL 

 
 

REQUISITOS 
MINIMOS 

 
 

REMUNERAÇÃO 

 
Ajudante 

 
03 CR 

Descrição Sumária - Zelar pela 
unidade operacional de 
abastecimento de água e esgoto. 
Observar o sistema de abastecimento 
de água e esgoto do determinado 
setor; Controlar os níveis dos 
reservatórios; Zelar pelos sistemas de 
potabilização de água do setor; 
Promover rotineiramente limpeza, 
pintura e urbanização das áreas do 
setor, Desenvolver outras atividades 
correlatas determinadas pela chefia. 

 
40 horas 

 
Ensino 

Fundamental 
Incompleto 

 

 
R$ 1.100,00 

+ 
Ticket  

R$ 310,00 
 

 
 

CARGO QTDE 
VAGAS 

ATRIBUIÇÕES CARGA 
HORÁRIA 
SEMANAL 

REQUISITOS 
MINIMOS 

REMUNERAÇÃO 

 
Auxiliar de 
Serviços 
Gerais 

 
02 CR 

Descrição Sumária - Efetuar 
pequenos serviços e requisitar 
pessoas habilitadas para os reparos 
da instalação elétrica, bombas, caixa 
d'água, Executar a abertura de valas 
em geral; Executar serviços de capina 
em geral; Executar quando necessária 
manutenção de esgoto; Auxiliar os 
serviços de jardinagens; Desobstruir 
os locais de trabalho de todo despejo 
ou transportar materiais para os locais 
de trabalho; Outras atribuições 
correlatas determinadas pela chefia. 

 
40 horas 

 
Ensino 

Fundamental 
Incompleto 

 

 
R$ 1.100,00 

+ 
Ticket  

R$ 310,00 
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CARGO QTDE 
VAGAS 

ATRIBUIÇÕES CARGA 
HORÁRIA 
SEMANAL 

REQUISITOS 
MINIMOS 

REMUNERAÇÃO 

 
Encanador 

 
01 CR 

Descrição Sumária - Executar 
instalação, conserto e manutenção de 
adutoras, redes de distribuição de água, 
registros, ventosas, válvulas e conexões 
em geral, bem como consertos de redes 
de esgoto; b) Assegurar a execução das 
tarefas dentro dos prazos e normas e 
padrões operacionais estabelecidas; c) 
Remover pavimentos, lajotas, 
paralelepípedos e asfalto, possibilitando 
instalações e consertos de Redes de 
Água e Esgoto; d) Requisitar materiais, 
ferramentas, equipamentos e demais 
elementos de trabalho para assegurar os 
recursos necessários à execução das 
tarefas; e) Realizar implantação e 
ampliações de adutoras, redes de 
distribuição de água, coletores de 
esgoto; f) Auxiliar no acionamento de 
válvulas e comandos, manipulando 
alavancas e volantes para colocar a 
moto-bombas em funcionamento; g) 
Contribuir no planejamento para a 
programação de substituições dos 
conjuntos moto-bombas, de forma 
preventiva para sua manutenção e 
reparo, bem como as revisões 
preventivas dos seus respectivos 
quadros de comando. 

 
40 horas 

 
Ensino 
Fundamental 
Incompleto 
Possuir 
Carteira 
Nacional de 
Habilitação 
Categoria “B”. 

 
R$ 1.260,00 

+ 
Ticket  

R$ 310,00 
 
 

      

 
CARGO QTDE 

VAGAS 
ATRIBUIÇÕES CARGA 

HORÁRIA 
SEMANAL 

REQUISITOS 
MINIMOS 

REMUNERAÇÃO 

 
Fiscal 

 
02 CR 

Descrição Sumária - a) Realizar ramais 
de ligações, cortes, religações e 
mudanças de ligações de água e esgoto, 
bem como controle de fraudes e 
irregularidades no uso adequado dos 
sistemas de água e esgoto; b) Efetuar 
leitura junto aos mostradores dos 
hidrômetros, seguindo as rotas dos 
endereços previamente traçados; 
registrando o consumo e anotando 
irregularidades constatadas tais como: 
hidrômetros parados ou danificados, 
alterações de cadastro, vazamento nas 
redes, ligações clandestinas ou outras, 
encaminhando essas anotações ao 
setor comercial e de informações; c) 
Realizar entregas de faturas, relatórios e 
informativos para os usuários, 
prestando-lhes informações sobre as 
atividades de projetos do SAAE; d) 
Vistoriar vazamentos ou defeitos nas 
instalações hidráulicas de residências e 
edifícios, tanto de água como de esgoto. 

 
40 horas 

 
Ensino 
médio, 
Possuir 
Carteira 
Nacional de 
Habilitação 
Categoria “B”. 

 
R$ 1.100,00 

+ 
Ticket  

R$ 310,00 
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CARGO QTDE 
VAGAS 

ATRIBUIÇÕES CARGA 
HORÁRIA 
SEMANAL 

REQUISITOS 
MINIMOS 

REMUNERAÇÃO 

 
Operador de  

Retroescavadeira 

 
01 CR 

Descrição Sumária - Operar, 
retroescavadeiras, verificar nível dos 
óleos e estado dos filtros; abastecer a 
máquina e motores de água, 
combustíveis e lubrificantes; realizar 
pequenos reparos e reparos de 
emergência, visando à conservação de 
equipamento; orientar os auxiliares nos 
serviços de sua alçada; manter a ordem 
e a limpeza no local de trabalho; zelar e 
responsabilizar-se pela limpeza, 
conservação e funcionamento do 
equipamento do trabalho, 
providenciando sua reparação, quando 
necessária; submeter-se a exame 
psicotécnico, quando exigido; cumprir 
regulamentos internos e dar plantão 
diurno ou noturno, quando necessário; 
Executar outras tarefas correlatas, 
conforme necessidade ou a critério de 
seu superior.  

 
40 horas 

Ensino 
Fundamental 

Completo; 
 

Possuir 
Carteira 

Nacional de 
Habilitação 

Categoria “C”; 
 

Certificado de 
Curso na Área 
de Operador de 

Máquinas. 

 
R$ 1.260,00 

+ 
Ticket  

R$ 310,00 
 

      
 

CARGO QTDE 
VAGAS 

ATRIBUIÇÕES CARGA 
HORÁRIA 
SEMANAL 

REQUISITOS 
MINIMOS 

REMUNERAÇÃO 

 
Operador de ETA 

 
03 CR 

Descrição Sumária – Operar e Controlar 
quimicamente a eficiência do tratamento 
de água, controlar todo o sistema de 
tratamento de água. Avaliar todo o 
processo de captação de água. Manter 
em funcionamento todos os conjuntos de 
motos-bomba; operar e verificar o 
funcionamento dos quadros elétricos; 
Fazer preenchimento dos boletins 
informativos; Operar todo sistema de 
tratamento de água; Controlar os níveis 
de reservatório de água; Controlar o 
bombeamento das estações elevatórias; 
Outras atribuições correlatas 
determinadas pela chefia. 

 
12/36 horas 
Regime de 

escala 

 
Ensino 

Fundamental 
Incompleto 

Possuir 
Carteira 

Nacional de 
Habilitação 

Categoria “B”. 
 

 
R$ 1.338,75 

+ 
Ticket  

R$ 310,00 
+ 

20% Insalubridade 
 

      

 
CARGO QTDE 

VAGAS 
ATRIBUIÇÕES CARGA 

HORÁRIA 
SEMANAL 

REQUISITOS 
MINIMOS 

REMUNERAÇÃO 

 
Operador de 

Pequeno 
Sistema 

 
02 CR 

Descrição Sumária - Manter o 
funcionamento dos conjuntos motos-
bomba, quadros elétricos; controlar os 
níveis dos reservatórios; zelar pelos 
sistemas de potabilização de água no 
setor; promover rotineiramente limpeza, 
e urbanização das áreas do setor, 
desenvolver outras atividades correlatas 
determinadas pela chefia. 

 
40 horas 

Ensino 
Fundamental 
Incompleto 

Possuir 
Carteira 

Nacional de 
Habilitação 

Categoria “B”. 

 
R$ 1.100,00 

+ 
Ticket  

R$ 310,00 
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CARGO QTDE 
VAGAS 

ATRIBUIÇÕES CARGA 
HORÁRIA 
SEMANAL 

REQUISITOS 
MINIMOS 

REMUNERAÇÃO 

 
Pedreiro 

 
01 CR 

Descrição Sumária – Realizar a 
chumbação de tubos em paredes, casas 
de bombas, portões e estacas; Trabalhar 
com qualquer tipo de massa a base a 
cal, cimento, barro, areia e água, 
dosando as quantidades de forma 
adequada; Executar serviços de 
construção de alicerce e levantamento 
de paredes, emboçar e rebocar as 
estruturas construídas;  Assentar e 
fazer restauração de tijolos, ladrilhos, 
azulejos, cerâmicas, mosaicos, tacos, 
manilhas, pedras, mármore, pias, vasos 
sanitários entre outros;  Dar 
acabamento à obra, preenchendo as 
funções com argamassa de cimento, 
alcatrão, entre outros;  Executar 
serviços de instalação e consertos de 
encanamento de água, rede de esgoto 
aparelhos sanitários, entre outros;  
Operar instrumentos de medição como: 
balança, prumo, nível entre outros;  
Construir caixas de água, caixas de 
esgoto, fossas sépticas de esgoto e 
tanques;  Executar reparos de pintura 
em paredes, portas, portões, móveis e 
outras superfícies;  Limpar e preparar 
superfície a serem pintadas utilizando 
raspadeiras, solventes e outros 
procedimentos adequados para retirar a 
pintura velha e eliminar resíduos, 
quando for o caso;  Retocar falhas e 
emendas nas superfícies e corrigir 
defeitos e facilitar a aderência da tinta;  
Manter arrumado o material sob sua 
guarda;  Zelar pela conservação e 
limpeza dos utensílios e das 
dependências do local de trabalho;  
Cumprir e fazer cumprir as normas de 
higiene e segurança do trabalho;  
Manter-se em dia quanto às medidas de 
segurança para a execução dos 
trabalhos, utilizando adequadamente o 
equipamento protetor e usando as 
roupas que lhe forem estabelecidas 
pelos supervisores a fim de garantir a 
própria proteção e daqueles com quem 
trabalha;  Zelar pela conservação e 
guarda dos materiais, ferramentas e 
equipamentos utilizados nos serviços 
típicos do cargo comunicando ao 
superior imediato qualquer 
irregularidade ou avaria que não possa 
ser reparada na própria oficina a fim de 
que seja providenciado o conserto em 
tempo hábil para não prejudicar os 
trabalhos;  Requisitar o material 
necessário à execução das atribuições 
típicas do cargo, correlatas 
determinadas pela chefia. 

 
40 horas 

 
Ensino 

Fundamental 
Incompleto 

Possuir 
Carteira 

Nacional de 
Habilitação 

Categoria “B”. 

 
R$ 1.260,00 

+ 
Ticket  

R$ 310,00 
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CARGO QTDE 
VAGAS 

ATRIBUIÇÕES CARGA 
HORÁRIA 
SEMANAL 

REQUISITOS 
MINIMOS 

REMUNERAÇÃO 

 
Técnico em 

Química, 
Bacharelado 

em Engenharia 
Química, 

Bacharelado 
em Bioquímica 

 
01 CR 

Descrição Sumária – Descrição Sumária 
- Preparar reagentes químicos, 
supervisionar e realizar análises físicas 
químicas e bacteriológicas. Programar e 
supervisionar, dentro dos padrões 
preestabelecidos, atividades referentes 
à operação do sistema de captação e 
tratamento da água. Descrição 
Detalhada: Programar, organizar, 
orientar e supervisionar, dentro de 
padrões preestabelecidos, as atividades 
referentes a operação do sistema de 
captação, tratamento de água e esgoto; 
orientar quanto à limpeza, desinfecção 
das instalações de laboratório, 
aparelhos e utensílios a fim de manter a 
qualidade da água distribuída dentro dos 
padrões da Portaria 2914 do Ministério 
da Saúde; Supervisionar todas as fases 
do tratamento, incluindo as análises de 
água crua, filtrada e já pronta a ser 
distribuía, feitas em laboratório pelos 
operadores de ETA; Coletar amostras 
semanais de água crua, filtrada, tratada 
inclusive em pontas de rede para serem 
feitas análises bacteriológicas 
objetivando a manutenção e melhoria de 
sua qualidade; Cuidar da aplicação e 
dosagem dos reagentes e dos produtos 
químicos e seus resultados, controlando 
os estoques, em laboratório usando 
aparelhos eletroeletrônicos para a 
verificação do cumprimento da Portaria; 
Elaborar os relatórios com médias 
diárias, mensais e anuais, repassando-
os para a vigilância epidemiológica, 
interpretando os mesmos, emitindo 
laudos e assinando-os; Realizar ensaios 
e pesquisas em geral, Promovendo o 
desenvolvimento de métodos e produtos 
relacionados ao tratamento; utilizar 
equipamentos de segurança; executar 
outras atividades correlatas ao cargo. 

 
40 horas 

 
Curso de 

Técnico em 
Química com 
Registro no 
Conselho 

Regional de 
Química; 

 
Possuir 
Carteira 

Nacional de 
Habilitação 

Categoria “B”. 

 
R$ 1.700,00 

+ 
Ticket  

R$ 310,00 
+ 

20% Insalubridade 
 

      
 

CARGO QTDE 
VAGAS 

ATRIBUIÇÕES CARGA 
HORÁRIA 
SEMANAL 

REQUISITOS 
MINIMOS 

REMUNERAÇÃO 

 
Vigia 

 
02 CR 

Descrição Sumária – A execução de 
vigilância noturna e diurna nos imóveis, 
estação de tratamento de água e esgoto 
do Saae, e outras áreas públicas, bem 
como defesa do patrimônio municipal 
verificando se as portas e janelas foram 
fechadas após o término do expediente; 
fiscalizar a entrada e saída de pessoas e 
demais tarefas de natureza física no 
interesse da municipalidade desenvolver 
outras atividades correlatas 
determinadas pela chefia. 

 
40 horas 

 
Ensino 

Fundamental 
Incompleto 

 

 
R$ 1.100,00 

+ 
Ticket  

R$ 310,00 
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EDITAL DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA CONTRATAÇÃO POR  TEMPO 
DETERMINADO Nº 002/2021 

 
ANEXO III – FICHA DE INSCRIÇÃO  

 
Nº da Inscrição________________/ 2021 (NÃO PREENCHER – CONTROLE DO SAAE) 
 
Nome  

 
Identidade/ Órgão 
Expedidor 

 

CPF  
 

Data de Nascimento  
 

Nacionalidade/ 
Naturalidade 

 

Endereço/Nº  
 
 

Bairro/ Cidade/ UF  
 

Telefone/DDD  
 

E-mail  
 

Cargo Pretendido  
 

Portador de 
deficiência 

(   ) SIM                                                                                           (   ) NÃO 

 
DECLARO ESTAR CIENTE DAS CONDIÇÕES DO PRESENTE PROCESSO DE SELEÇÃO 

SIMPLIFICADO  Nº 002/2021 PARA DESIGNAÇÃO DO EDITAL Nº 002/2021. 
 
 
DATA DA INSCRIÇÃO: ______ /______ /__________ . 
 
 
ASSINATURA DO CANDIDATO:______________________________________________________ 
 
 
 

CIENTE DO EDITAL E (ANEXO III) E DO ITEM 4 A 4.3 DO PROCESSO SIMPLIFICADO Nº 002/2021,  
EDITAL Nº 002/2021.  


