SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ESTÂNCIA – SAAE

CONVOCAÇÃO
COMUNICADO Nº 005/2010
CONCURSO PÚBLICO – EDITAL Nº 001/2009
O DIRETOR SUPERINTENDENTE DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E
ESGOTO DE ESTÂNCIA – SAAE, no uso de suas atribuições legais conferidas pela Lei
Municipal de nº 274, de 28 de novembro de 1967, e pelo Decreto de nº 5.663, de 1º de janeiro
de 2009, e considerando a homologação do Concurso Público objeto do Edital nº 001/2009,
publicado no Diário Oficial do Estado de Sergipe, em 06 de abril de 2010, no quadro de avisos
do Paço Municipal e do SAAE, bem como no site oficial da Prefeitura de Estância e desta
Autarquia, em 09 de abril de 2010;
CONVOCA os candidatos aprovados nos empregos públicos mencionados no
Edital 001/2009 do referido certame, conforme relação constante no anexo deste comunicado,
para apresentação de documentos e inspeção médica, observando o seguinte:
1. DISPOSIÇÕES GERAIS
1.1. Os candidatos, ora convocados, devem comparecer pessoalmente nos
dias, horários e locais designados para os fins deste comunicado.
1.2. A ausência a qualquer ato será interpretado como desistência, sendo
eliminado o candidato do presente concurso público.
2. DA INSPEÇÃO MÉDICA E DOCUMENTAÇÃO
2.1. São exames médicos que todos os candidatos convocados devem
obrigatoriamente apresentar:
a) Hemograma;
b) Glicemia em jejum;
c) Urina tipo 1
d) Parasitológico de fezes;
e) Raio X do tórax;
f) E.C.G;
g) Creatinina.
2.2.Além dos exames requisitados no item 2.1, os candidatos convocados para
os cargos abaixo indicados deverão apresentar, ainda, os seguintes exames
a)

Operador de Estação de Tratamento de Água - Audiometria Tonal

b) Encanador – Anti HVA

Observação: Todos os exames requisitados devem ser recentes, entendendose como tal, os expedidos com data não superior a 30 (trinta) dias.
2.3.

São documentos que o candidato convocado deverá obrigatoriamente

apresentar:
a) cópia da carteira de identidade, acompanhada da original;
b) cópia do CPF, acompanhada do original;
c) cópia do título de eleitor e comprovante de votação das duas últimas
eleições ou certidão de quitação da justiça eleitoral;
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d) cópia e original do diploma do curso correspondente ao emprego público
cujo candidato fora aprovado, legalmente expedido pela respectiva instituição de ensino e
registro no conselho de classe para os empregos que possuem essa exigência;
e) declaração expedida pelo órgão de classe, informando que não há qualquer
impedimento para o exercício da profissão;
f) cópia da certidão de nascimento ou casamento, acompanhada do original;
g) 02 (duas) fotos coloridas 3x4 recentes;
h) folha corrida;
i) cópia e original do certificado de reservista, ou outro documento que
comprove a quitação das obrigações militares, se do sexo masculino;
j) cópia de comprovante de residência;
k) cópia do PIS.
3. DA PERÍCIA MÉDICA
3.1. A perícia médica será realizada mediante a apresentação dos exames
mencionados nos itens 2.1., para constatação de aptidão do candidato convocado para o
efetivo exercício do emprego.
3.2. O resultado da inspeção médica será comunicado ao candidato, tão logo
se tenha o resultado.
3.3. Nos dias, horários e locais designados neste comunicado para a inspeção
médica, os candidatos serão atendidos por ordem de chegada.
3.4. A ausência do candidato no instante em que for chamado para a inspeção
médica, implicará no seu atendimento após todos os demais convocados.
3.5. O candidato será considerado ausente a inspeção médica, recaindo a
penalidade do item 1.2., se, após inspecionados os presentes, for novamente chamado e não
estiver presente.
3.6. A perícia médica realizar-se-á nos locais, dias e horários previstos nos
anexos deste documento.
4. DISPOSIÇÕES FINAIS
4.1. A data prevista para a contratação dos candidatos convocados, que
obtiverem êxito nas fases descritas neste comunicado, será divulgada no Diário Oficial do
Estado de Sergipe, no quadro de avisos do SAAE e do Paço Municipal e no site oficial do
SAAE (www.saaeestancia.com.br) e da Prefeitura de Estância (www.estancia-se.gov.br).
GABINETE DO DIRETOR SUPERINTENDENTE, 15 DE SETEMBRO DE 2010.

Everaldo Carvalho da Silva
Diretor Superintendente
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ANEXO I
DATA: 30/09/2010
PARA APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS:
ESCRITÓRIO DO SAAE - SITUADO NA RUA LEOPOLDO RODRIGUES DO NASCIMENTO, N° 127, CENTRO,
ESTÂNCIA/SE HORÁRIO: DAS 13:00 ÀS 14:00 HORAS
PARA PERÍCIA MÉDICA:
CLÍNICA DE OLHOS – SITUADA NA RUA FLORIANO PEIXOTO, Nº 222, CENTRO, ESTÂNCIA/SE (FUNDO DO
GBARBOSA)
HORÁRIO: A PARTIR DAS 14:00 HORAS

OPERADOR DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA E EFLUENTES
NOME
JIZELMO CRUZ FERREIRA
JUAREZ LOURENÇO OLIVEIRA JÚNIOR

RG
31444016
05060641 74

UF
SE
BA

CLASSIFICAÇÃO
9º
10º

UF
SE

CLASSIFICAÇÃO
11º

ENCANADOR
NOME
ALEX SANDRO RODRIGUES OLIVEIRA

RG
33414955
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