SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CAPIVARI/SP (SAAE)
CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS Nº 01/2018

EDITAL DE RERRATIFICAÇÃO DO EDITAL COMPLETO
O Superintendente do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de CAPIVARI (SAAE), com a supervisão da
Comissão de Concurso especialmente nomeada pela Portaria N° 082/2018 de 19/09/2018, usando das
atribuições legais, determina as seguintes alterações no primitivo edital, a saber:
I - ACRESCENTA o item “4.2 – DA REDUÇÃO e ou ISENÇÃO DO VALOR DE INSCRIÇÃO” no edital
completo, em virtude da existência das seguintes leis: Lei Municipal nº 4.776/2015, Lei Municipal nº

3.488/2009, pelo Decreto nº 5.432/2010 e Lei Municipal nº 3.119/2005, que concede benefício
nas seguintes situações:
I.

Amparado pela Lei Municipal nº 4.776/2015, Lei Municipal 3.488/2009 e pelo Decreto nº
5.432/2010, os candidatos que estudantes, assim considerados aqueles regularmente matriculados
em um dos anos ou séries do ensino fundamental ou médio, em curso pré-vestibular ou curso
superior em nível de graduação ou pós-graduação; e os que se encontrem desempregados ou
recebam remuneração mensal de até 2 (dois) salários mínimos, poderão requerer redução de
50% (cinquenta por cento) do valor da taxa de inscrição; com base na mesma legislação e na;

II.

Lei Municipal nº 3.119/2005, os candidatos que comprovem a regular doação de sangue pelo
período mínimo de 6 (seis) meses e, ainda;

III.

Os candidatos considerados hipossuficientes poderão requerer a isenção do valor da taxa de
inscrição, obedecendo aos seguintes procedimentos.

A descrição completa destas alterações encontra-se já disponível no Edital Completo retificado através do
site: www.integribrasil.com.br.
II – Altera os Requisitos constantes do item 2.5 – Quadro de Cargos, para o cargo 3.02 – Procurador,
que passa a incluir a seguinte exigência: Experiência comprovada de 01 (um) ano de acordo com a Lei
Municipal nº 5.439/2018.
III – Altera itens do Conteúdo Programático para os cargos: 1.01 – Recepcionista / Telefonista, 2.01 –
Auxiliar Administrativo e 3.02 – Procurador - Anexo II do primitivo Edital que passa a vigorar com os
seguintes conteúdos:
1.01 – Recepcionista / Telefonista
Português: 10 Questões
Compreensão de Texto; Alfabeto e Ordem Alfabética, Vogal e Consoante; Sílaba - Separação Silábica; Sinônimos e
Antônimos; Acentuação; Frases - Afirmativa, Negativa, Interrogativa e Exclamativa; Sinais de Pontuação; Ortografia;
Singular e Plural; Diminutivo e Aumentativo.
Matemática: 10 Questões
Antecessor e Sucessor; Operações - Adição, Subtração, Multiplicação e Divisão; Sistemas de Numeração Horário;
Sistemas de Medidas - Comprimento, Massa, Volume e Superfície; Dobro, Metade; Questões de Raciocínio Lógico
na Forma de Problemas.
2.01 – Auxiliar Administrativo
Português: 10 Questões
Interpretação de textos. Tipologia textual. Paráfrase, perífrase, síntese e resumo. Processos de coesão textual.
Sintaxe de construção: coordenação e subordinação. Morfossintaxe: estrutura e formação de palavras. Emprego das
classes de palavras. Concordância. Regência. Significação literal e contextual dos vocábulos. Pontuação. Ortografia
oficial. Redação na modalidade escrita, formal e culta da Língua Portuguesa usada contemporaneamente no Brasil.
Matemática: 10 Questões
Números inteiros e racionais: Operações. Múltiplos e divisores de números naturais. Sistema decimal de medidas,
sistema de medidas do tempo, sistema monetário brasileiro, medidas de comprimento, superfície, volume e massa.
Razões, proporções, regra de três simples e porcentagem. Geometria: perímetros, áreas e volumes. Raciocínio
Lógico-Matemático. Resolução de situações problema.
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3.02 – Procurador
Direito Processual Civil:
Ação declaratória, consignação em pagamento, ação rescisória, adjudicação, agravo retido, agravo de instrumento,
apelação, alegações finais no procedimento sumaríssimo, extinção processual, arrematação, arrolamento, audiência,
busca e apreensão, carência de ação, chamamento ao processo, citação, competência, cumprimento da sentença,
contestação, denunciação da lide, depoimento pessoal, desistência da ação, direito disponível e indisponível,
embargos: de declaração, de divergência, do devedor, de terceiros e infringentes, espólio, execução de título
extrajudicial, juiz, impedimentos, incidente de falsidade, fax: prática de atos processuais, intimação, julgamento
antecipado da lide, jurisdição, litisconsórcio, litispendência, medidas cautelares, município: representação em juízo,
nulidades, nunciação de obra nova, ônus da prova, petição inicial, pedido, penhora, prazos, preliminares, prescrição
e decadência, procuradores e procuração, protesto judicial, provas, prova testemunhal, reconvenção, recurso
especial, recurso extraordinário, recurso ordinário, remição de bens, remissão, revelia, segredo de justiça, suspeição,
suspensão do processo, usufruto, valor da causa.
Direito Processual Penal Acusação, alegações finais, alegações do apelante e do apelado, apelações, audiência,
atos processuais, calúnia: processo e julgamento, citação, competência, confissão, conflito de jurisdição, contrafé,
defesa, denúncia, depoimento de testemunhas, defesa prévia, desistência da ação penal, despacho saneador,
exceção da verdade, fiança, instrução criminal, interrogatório, intimação, liberdade provisória, medidas de segurança,
nulidades, ônus da prova, prazos, prescrição, pronúncia, peritos, prisão em flagrante, prisão preventiva, prova,
queixa-crime, recurso em sentido estrito, recurso extraordinário, réu, revelia, salvo conduto, suspeição, suspensão do
processo.
Execução Fiscal:
Lei nº 6.830/80 - Dispõe sobre a cobrança judicial da Dívida Ativa da Fazenda Pública, e dá outras providências.
LICITAÇÕES E CONTRATOS: Bibliografia e legislação referencial:
Lei Federal nº 8.666/93 e alterações - Regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, institui normas
para licitações e contratos da Administração Pública e dá outras providências;
Decreto nº 9.412/2018, que atualiza os valores das modalidades licitatórias;
Lei Federal 10.520, de 17/07/2002 e alterações - Institui, no âmbito da União, Estados, Distrito Federal e Municípios,
nos termos do art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, modalidade de licitação denominada pregão, para
aquisição de bens e serviços comuns, e dá outras providências;
Súmulas e Jurisprudência do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (http://www4.tce.sp.gov.br/sumulas);
Lei Orgânica do Município de Capivari (http://www.camaracapivari.sp.gov.br);
Lei Municipal 2.378/96 - Estatuto dos Servidores (http://www.camaracapivari.sp.gov.br).

IV – Corrige o Anexo IV – Relação de Documentos para Contratação, que inclui a seguinte
observação: “Carteira Nacional de Habilitação, mantendo-se a exigência apenas para o cargo: Operador
de Máquinas”.
Para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, é expedido o presente
edital, que fica à disposição por afixação nos locais de costume do SAAE – CAPIVARI/SP e pela Internet
nos endereços www.integribrasil.com.br ou www.saaecapivari.com.br; visando atender ao restrito
interesse público.
Capivari/SP, 19 de outubro de 2018.
JOSÉ LUIZ CABRAL
Superintendente do SAAE
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