Superintendência de Água e Esgoto de Manduri - SP
Rua Bahia – nº 270 – Centro
CEP: 18780-000 FONE: (14) 3356-1129
www.saeman.com.br
EDITAL RESUMIDO DE ABERTURA DE CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2018
A Superintendência de Água e Esgoto - SAEMAN de Manduri, Estado de São Paulo, por seu
Superintendente que este subscreve, FAZ SABER que se encontram abertas inscrições ao
Concurso Público, para contratação a emprego público vago de SERVIÇOS GERAIS, nos termos
da Lei Complementar Nº 2.066/2018 e das disposições contidas neste Edital.
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
A organização, aplicação e correção do Concurso Público serão de responsabilidade da Didática
Consultoria e Assessoria e será regido pelo Edital Completo.
A supervisão dos Editais e da Organização fica por conta da Comissão Fiscalizadora do
Concurso Público instituída pela Portaria nº 4.395/2018 de 26 de JULHO de 2018.
É de responsabilidade exclusiva de cada candidato acompanhar as publicações de todos os atos,
editais e comunicados referentes a este Concurso Público que serão divulgadas no Jornal “Folha
Regional” de circulação regional, no endereço eletrônico da DIDATICA CONSULTORIA E
ASSESSORIA
LTDA.
(www.didaticaconsultoria.com.br),
no
site
da
SAEMAN
(www.saeman.com.br) e quadro de avisos da SAEMAN.
As publicações dos Editais de convocação dos candidatos aprovados serão realizadas por meio
de divulgação no Jornal “Folha Regional” de circulação regional, no endereço eletrônico da
SAEMAN (www.saeman.com.br) e quadro de avisos da SAEMAN.
O Concurso Público dar-se-á por meio das seguintes etapas:
De Prova Objetiva de conhecimentos gerais, de caráter classificatório e eliminatório e Prova
Prática, de caráter classificatório e eliminatório.
De exames médicos, a serem realizados na iminência de admissão, de caráter eliminatório, sobresponsabilidade da SAEMAN - Superintendência de Água e Esgoto de Manduri, para todos os
candidatos convocados, respeitando a ordem de classificação, para verificação da aptidão às
exigências do emprego público pretendido, e particularmente para os portadores de necessidades
especiais, com vistas à avaliação da compatibilidade da deficiência com o exercício das
atividades no emprego público pretendido.
Quaisquer questionamentos ao presente Edital, assim como eventuais dúvidas, deverão ser
enviados
ao
SAC
–
Serviço
de
Atendimento
ao
Candidato
–
email:
candidato@didaticaconsultoria.com.br.
O candidato será atendido de segunda a sexta-feira das 09h00min às 16h00min (horário de
Brasília) e será feito exclusivamente por email. Não serão prestadas informações via telefone
ou por qualquer outro meio não disposto neste edital.
O presente Edital possui CRONOGRAMA PRÉVIO, para divulgação de todas as publicações
necessárias do presente Concurso Público. Estas divulgações serão disponibilizadas a partir das
18 horas do dia agendado, e serão publicadas no Jornal “Folha Regional” de circulação regional,
no
endereço
eletrônico
da DIDATICA CONSULTORIA
E
ASSESSORIA
LTDA.
(www.didaticaconsultoria.com.br), no site da SAEMAN (www.saeman.com.br) e quadro de avisos
da SAEMAN. Ex.: Edital de Convocação para as provas, Edital de divulgação dos Gabaritos,
Edital de divulgação dos Resultados, etc.
Após a homologação do resultado do Concurso Público e por ordem de classificação, a
convocação será realizada por meio de publicação no Jornal “Folha Regional” de circulação
regional, no endereço eletrônico da SAEMAN (www.saeman.com.br) e quadro de avisos da
SAEMAN, para os procedimentos necessários à nomeação, conforme o estabelecido no item 12
deste edital e de acordo com a necessidade e conveniência da SAEMAN.
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DOS EMPREGOS PÚBLICOS
EMPREGO
PÚBLICO

Nº
VAGAS

VENCIMENTOS
BASE (R$)

CARGA
HORÁRIA
SEMANAL

ESCOLARIDADE PRÉREQUISITOS

TIPO DE
PROVA

TAXA DE
INSCRIÇÃO
(R$)

Ensino
Fundamental
Objetiva
Serviços
01
954,00
40hrs*
Completo
e
R$ 40,00
Gerais
CNH – Categoria
Prática
“B”
*Sujeito ao regime de plantão, inclusive em feriados, finais de semana e período noturno.
DAS INSCRIÇÕES
A inscrição deverá ser efetuada exclusivamente via internet, através do site
www.didaticaconsultoria.com.br, no período compreendido de 20/08/2018 até às 23h59min do
dia 03/09/2018 (horário de Brasília).
CRONOGRAMA PRÉVIO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2018
ATIVIDADE
DATA PREVISTA *
Publicação do Edital de Abertura
18/08/2018
Período de Inscrições on-line
20/08/2018 à 03/09/2018
Prazo para solicitação PNE (portador de necessidades especiais) /
20/08/2018 à 03/09/2018
AE (Atendimento Especial)
Publicação Edital Homologação dos Inscritos
12/09/2018
Convocação para a realização da Prova Objetiva, bem como
14/09/2018
divulgação do local e horário
Realização da Prova Objetiva
23/09/2018
Publicação do Gabarito Preliminar das Provas Objetivas
24/09/2018
Recebimento de recurso - Gabarito Preliminar
25/09/2018 e 26/09/2018
Publicação do resultado da análise dos recursos do gabarito
03/10/2018
preliminar e publicação do Gabarito Oficial
Publicação do Resultado Preliminar da Prova Objetiva
06/10/2018
Recebimento de Recurso – Resultado Preliminar das Provas
08/10/2018 e 09/10/2018
Objetivas
Convocação para a realização da Prova Pratica, bem como
06/10/2018
divulgação do local e horário
Realização da Prova Prática
14/10/2018
Publicação do Resultado da Prova Prática
17/10/2018
Publicação do Resultado Final
20/10/2018
Edital de Homologação do Resultado Final do Processo Seletivo
20/10/2018
* as datas previstas poderão sofrer alterações em razão de fatos supervenientes.
Demais disposições encontram-se disponíveis no Edital Completo que poderá ser acessado no
site
da
SAEMAN
www.saeman.com.br
e
no
Website
da
Organizadora
www.didaticaconsultoria.com.br .
Manduri, 18 de Agosto de 2018.
________________________________________
Valdemar Ferrucci
Superintendente
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