CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2012
RETIFICAÇÃO Nº 02/2012

DALTRO DIAS IRIGOYEN, Diretor Presidente do Serviço Autônomo de Saneamento de Pelotas, no uso das atribuições
legais que lhe são conferidas, TORNA PÚBLICO:
DOS CARGOS E VAGAS
Onde se lê:
2.2 A aprovação no Concurso Público não assegura ao candidato a nomeação imediata, mas apenas a expectativa de ser
admitido segundo as vagas existentes, de acordo com a necessidade de cada ente da Administração Municipal envolvido
neste certame, respeitada a ordem de classificação.
Leia-se:
2.2 A aprovação no Concurso Público não assegura ao candidato a nomeação imediata, mas apenas a expectativa de ser
admitido segundo as vagas existentes, de acordo com a necessidade do SANEP, respeitada a ordem de classificação.
DA REALIZAÇÃO DAS PROVAS E DEMAIS REGRAS A SEREM OBSERVADAS PELOS CANDIDATOS
Onde se lê:
5.1.21 Terá sua prova anulada e será automaticamente eliminado do concurso público o candidato que, durante a sua
realização:
a) for surpreendido dando ou recebendo auxílio para a execução das provas;
h) comunicar-se com outro candidato;
i) utilizar-se de livros, máquinas de calcular ou equipamento similar, dicionário, notas ou impressos que não forem
expressamente permitidos;
j) for surpreendido PORTANDO OU UTILIZANDO aparelhos eletrônicos, tais como telefone celular, agenda eletrônica,
notebook, palmtop, pen drive, receptor, gravador, máquina de calcular, máquina fotográfica, óculos escuros, protetor auricula r,
ou quaisquer acessórios de chapelaria, tais como chapéu, boné, gorro etc.
k) faltar com o devido respeito e urbanidade para com qualquer membro da equipe de organização e aplicação das provas,
com as autoridades presentes ou com os demais candidatos;
l) fizer anotação de informações relativas às suas respostas no comprovante de inscrição ou em qualquer outro meio, que não
os permitidos;
m) não entregar a Folha de Respostas e o Caderno de Questões ao término do tempo destinado para a realização da prova;
n) afastar-se da sala, a qualquer tempo, sem o acompanhamento de fiscal;
o) ausentar-se da sala, a qualquer tempo, portando a Folha de Respostas e/ou o Caderno de Questões;
p) descumprir as instruções contidas no Caderno de Questões e/ou na Folha de Respostas;
q) perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos, incorrendo em comportamento indevido;
r) utilizar ou tentar utilizar meios fraudulentos ou ilegais para obter aprovação própria ou de terceiros, em qualquer etapa do
concurso público;
s) não permitir a coleta de sua assinatura;
t) for surpreendido portando anotações em papéis que não os permitidos;
u) recusar-se a ser submetido ao detector de metal;
v) estiver portando armas brancas, de fogo e/ou assemelhados, sendo que a empresa organizadora, sob nenhuma hipótese
ficará com a guarda de qualquer desses objetos.
Leia-se:
5.1.21 Terá sua prova anulada e será automaticamente eliminado do concurso público o candidato que, durante a sua
realização:

a) for surpreendido dando ou recebendo auxílio para a execução das provas;
b) comunicar-se com outro candidato;
c) utilizar-se de livros, máquinas de calcular ou equipamento similar, dicionário, notas ou impressos que não forem
expressamente permitidos;
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d) for surpreendido PORTANDO OU UTILIZANDO aparelhos eletrônicos, tais como telefone celular, agenda eletrônica,
notebook, palmtop, pen drive, receptor, gravador, máquina de calcular, máquina fotográfica, óculos escuros, protetor
auricular, ou quaisquer acessórios de chapelaria, tais como chapéu, boné, gorro etc.
e) faltar com o devido respeito e urbanidade para com qualquer membro da equipe de organização e aplicação das
provas, com as autoridades presentes ou com os demais candidatos;
f) fizer anotação de informações relativas às suas respostas no comprovante de inscrição ou em qualquer outro meio,
que não os permitidos;
g) não entregar a Folha de Respostas e o Caderno de Questões ao término do tempo destinado para a realização da
prova;
h) afastar-se da sala, a qualquer tempo, sem o acompanhamento de fiscal;
i) ausentar-se da sala, a qualquer tempo, portando a Folha de Respostas e/ou o Caderno de Questões;
j) descumprir as instruções contidas no Caderno de Questões e/ou na Folha de Respostas;
k) perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos, incorrendo em comportamento indevido;
l) utilizar ou tentar utilizar meios fraudulentos ou ilegais para obter aprovação própria ou de terceiros, em qualquer etapa
do concurso público;
m) não permitir a coleta de sua assinatura;
n) for surpreendido portando anotações em papéis que não os permitidos;
o) recusar-se a ser submetido ao detector de metal;
p) estiver portando armas brancas, de fogo e/ou assemelhados, sendo que a empresa organizadora, sob nenhuma
hipótese ficará com a guarda de qualquer desses objetos.

DO PROVIMENTO DAS VAGAS
Onde se lê:
12.4 Ficam comunicados os candidatos classificados, de que sua posse no Cargo, só lhes será dada se atenderem às
exigências a seguir:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

estar devidamente aprovado e classificado no concurso público de acordo com as regras estabelecidas neste Edital;
ser brasileiro nato ou naturalizado, ou cidadão português a quem foi conferida a igualdade, nas condições previstas no
Decreto Federal n° 70.391, de 12/01/72;
estar quite com as obrigações eleitorais;
estar quite com as obrigações militares, para os candidatos do sexo masculino;
possuir escolaridade mínima exigida em cada Cargo, na data da posse, conforme Anexo I deste Edital;
ter 18 (dezoito) anos completos na data da posse,
possuir habilitação para o cargo pretendido, conforme Anexo I, na data da posse;
não perceber proventos de aposentadoria civil ou militar ou remuneração de cargo, emprego ou função pública que
caracterizem acumulação ilícita de cargos, na forma do inciso XVI e parágrafo 10º do Art. 37 da Constituição Federal;
possuir esforço físico e mental para o exercício das atribuições do cargo;
candidatos com deficiência – verificar Capítulo próprio, neste edital.

Leia-se:
12.4 Ficam comunicados os candidatos classificados, de que sua posse no Cargo, só lhes será dada se atenderem às
exigências a seguir:
a) estar devidamente aprovado e classificado no concurso público de acordo com as regras estabelecidas neste Edital;
b) ser brasileiro nato ou naturalizado, ou cidadão português a quem foi conferida a igualdade, nas condições previstas no
Decreto Federal n° 70.391, de 12/01/72;
c) estar quite com as obrigações eleitorais;
d) estar quite com as obrigações militares, para os candidatos do sexo masculino;
e) possuir escolaridade mínima exigida em cada Cargo, na data da posse, conforme Anexo I deste Edital;
f) ter 18 (dezoito) anos completos na data da posse,
g) possuir habilitação para o cargo pretendido, conforme Anexo I, na data da posse;
h) não perceber proventos de aposentadoria civil ou militar ou remuneração de cargo, emprego ou função pública que
caracterizem acumulação ilícita de cargos, na forma do inciso XVI e parágrafo 10º do Art. 37 da Constituição Federal;
i) possuir esforço físico e mental para o exercício das atribuições do cargo;
j) candidatos com deficiência – verificar Capítulo próprio, neste edital.
k)

Estar apto em exame médico através do Serviço Especializado de Engenharia Segurança e Medicina do Trabalho e
Avaliação Psicológica do SANEP.
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Onde se lê:
12.5 Ficam advertidos os candidatos de que, no caso de nomeação, a posse no cargo só lhes será deferida no caso de
exibirem:
a)

a documentação comprobatória das condições previstas no item 12.4 e no Anexo I deste edital acompanhadas de
fotocópia;
b) atestado de boa saúde física e mental a ser fornecido, por Médico ou Junta Médica do Município ou ainda, por esta
designada, mediante exame médico, que comprove aptidão necessária para o exercício do cargo, bem como a
compatibilidade para os casos de pessoas com deficiência.
Leia-se:
12.5 Ficam advertidos os candidatos de que, no caso de nomeação, a posse no cargo só lhes será deferida no caso de
exibirem:
a)

a documentação comprobatória das condições previstas no item 12.4 e no Anexo I deste edital acompanhadas de
fotocópia;

b)

atestado de boa saúde física e mental a ser fornecido, pelo Serviço Especializado de Engenharia, Segurança e
Medicina do Trabalho e Avaliação Psicológica do SANEP ou ainda, por outro designado, mediante exame médico,
que comprove aptidão necessária para o exercício do cargo, bem como a compatibilidade para os casos de deficiência
física.

DA CONVOCAÇÃO PARA INGRESSO
Onde se lê:
14.4 Os candidatos aprovados nomeados no serviço público municipal terão o prazo de 10 (dez) dias, prorrogáveis por igual
período, a requerimento prévio do interessado, contados da publicação do ato de nomeação para tomar posse e cinco (5)
dias para entrar em exercício, contados da data da posse. Será tornado sem efeito o ato de nomeação se não ocorrer à
posse e/ou exercício nos prazos legais, sendo que o candidato perderá automaticamente a vaga, facultando aos entes da
Administração Municipal envolvidos o direito de convocar o próximo candidato por ordem de classificação.
Leia-se:
14.4 Os candidatos aprovados nomeados no serviço público municipal terão o prazo de 20 (vinte) dias, contados da
publicação do ato de nomeação para tomar posse e dez (10) dias para entrar em exercício, contados da data da posse. Será
tornado sem efeito o ato de nomeação se não ocorrer à posse e/ou exercício nos prazos legais, sendo que o candidato perderá
automaticamente a vaga, facultando ao SANEP o direito de convocar o próximo candidato por ordem de classificação (Lei n.
3.775 de 30 de Dezembro de 1993).

ANEXO V
Onde se lê:
ANEXO V – Requerimento de isenção de pagamento de taxa de inscrição.
Leia-se:
ANEXO V - Requerimento de isenção de pagamento de taxa de inscrição ou redução de 50% no caso de estudante.

O texto completo do Edital encontra-se publicado no quadro de publicações do Serviço Autônomo de Saneamento de
Pelotas e em caráter meramente informativo nos sites www.pontuaconcursos.com.br e www.pelotas.rs.gov.br/sanep
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ANEXO V – REQUERIMENTO DE ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO OU REDUÇÃO DE 50% NO CASO
DE ESTUDANTES
Ao Serviço Autônomo de Saneamento de Pelotas
Comissão de Concurso
Concurso Público: Edital nº _______________________________________________________
Nome do Candidato: ____________________________________________________________
Cargo: _______________________________________________________________________
Vem requerer isenção de pagamento de taxa de inscrição do concurso público, prevista na Lei Municipal nº 4.775/2001 com
alteração da 4.960/2003, e 3.948/1995, conforme documento em anexo.
Nestes Termos
Espera Deferimento
Pelotas, RS, _____ de ______________________ de 2013.
_______________________________________________
Assinatura
_____________________________________________________________________________
ANEXO V – RECIBO DE ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO
SERVIÇO AUTÔNOMO DE SANEAMENTO DE PELOTAS – SANEP
Recibo de entrega de documentação para solicitação de isenção de pagamento de taxa de inscrição do Concurso Público
01/2012 – Lei Municipal n° 4.775/2001 com alteração da 4.960/2003, e 3.948/1995.
______________________________________
Atendente
Divisão de Captação e Desenvolvimento de RH
SANEP
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Pelotas, 02 de janeiro de 2013
Daltro Dias Irigoyen
Diretor Presidente
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