SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO
Comissão para realização de
Processo Seletivo de Estágio
EDITAL DE PROCESSO SELETIVO N.º 001/2017
ESTÁGIO REMUNERADO

O SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE SÃO CARLOS, com sede nesta cidade de São
Carlos - SP, à Avenida Getúlio Vargas, nº 1.500, Jardim São Paulo, inscrita no CNPJ sob nº
45.359.973/0001-50, I.E. nº 637.271.909.116, através de seu Presidente, Benedito Carlos
Marchezin, faz saber que, no período de 19/06/2017 a 30/06/2017, estarão abertas as
inscrições para o processo seletivo de estagiários para as áreas abaixo descriminadas:
ESTÁGIO EM NÍVEL SUPERIOR PARA
ALUNOS QUE ESTEJAM CURSANDO:
Direito

VAGAS

JORNADA

2

25 horas semanais

Administração

C.R.

Engenharia Mecânica

C.R

Engenharia Civil

C.R.

VALOR DA BOLSA
R$ 700,00 +
R$ 140,00 de
Auxílio transporte

*C.R. – Cadastro Reserva
-O provimento das vagas constantes deste processo seletivo e das que vierem a surgir ocorrerão durante a
validade do processo seletivo.
-O estágio será realizado de segunda a sexta-feira.
-A carga horária será fixada pelo SAAE e poderá ser alterada a critério da Administração.

1.

DAS INSCRIÇÕES

1.1 A inscrição deverá ser efetuada de 19/06/2017 a 30/06/2017 e implicará a completa ciência e tácita
aceitação das normas e condições estabelecidas neste Edital, sobre as quais o candidato não poderá
alegar qualquer espécie de desconhecimento.
1.2 As inscrições serão gratuitas e deverão ser feitas das 08 horas do dia 19/06/2017 às 16:59 horas do
dia 30/06/2017 (horário oficial de Brasília), exclusivamente pela internet através do site
www.saaesaocarlos.com.br
1.3 No ato da inscrição o candidato deverá atender aos seguintes requisitos, obrigatoriamente:
a) ter idade mínima de 18 anos completos;
b) estar devidamente matriculado e cursando a graduação na área de interesse, nos termos deste
edital.
c) estar cursando o último ou o penúltimo ano do curso de graduação da área de interesse em
Instituição de Ensino Superior reconhecida pelo MEC.
1.4 O candidato deverá ter disponibilidade para cumprir a carga horária estabelecida neste edital.
1.5 A lista dos candidatos inscritos e o local da prova serão divulgados no site
www.saaesaocarlos.com.br a partir do dia 24/07/2017.
1.6 Não serão aceitas inscrições via postal.
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2. DA SELEÇÃO
2.1 O processo seletivo consistirá na aplicação de uma prova com 30 (trinta) questões relacionadas à
área de interesse do candidato.
2.2 Para cada questão constará um rol de respostas, no sistema múltipla escolha contendo 04 (quatro)
alternativas cada, havendo apenas uma alternativa correspondente à resposta correta.
2.3 A cada questão será atribuído 01 (um) ponto, totalizando 30 (trinta) pontos.
2.4 Esta seleção terá caráter classificatório e eliminatório.
2.5 A divulgação do gabarito ocorrerá no prazo de 48 horas após a data da aplicação da prova,
conforme cronograma constante do anexo I.
3. DA REALIZAÇÃO DA PROVA
3.1 O processo seletivo ocorrerá em uma única fase, exclusivamente através da prova objetiva
descrita no ítem II deste edital, em local a ser divulgado a partir de 24/07/2017 através do site
www.saaesaocarlos.com.br;
3.1.1 O candidato deverá comparecer ao local designado munido de caneta de tinta preta ou azul, lápis
preto e borracha. Não será permitido o uso de corretivo na Folha Definitiva de Respostas.
3.2. O candidato deverá comparecer ao local designado para a prova com antecedência mínima de 30
minutos, munido de documento original de identidade, Carteira Nacional de Habilitação ou outro
documento oficial de identidade com foto.
3.3 Os documentos de identidade apresentados deverão estar em perfeitas condições, de forma a
permitir a identificação do candidato com clareza.
3.4 Não serão aceitos protocolos, nem cópias dos documentos acima citados, ainda que autenticados.
3.5 A prova terá duração de 02(duas) horas, de modo que não será admitida a entrada de candidato na
sala de provas após o seu início.
3.6 Não haverá segunda chamada, seja qual for o motivo alegado, para justificar o atraso ou a
ausência do candidato.
3.7
Durante as provas objetivas não serão permitidas consultas bibliográficas de qualquer espécie
nem a utilização de máquina calculadora, celular ou de qualquer outro equipamento eletrônico
tecnológico que auxilie o candidato na resolução das questões.
3.8
Será eliminado da seleção o candidato que durante a realização da prova for surpreendido
comunicando-se com outro candidato ou terceiros, verbalmente, por escrito ou por qualquer outro meio
de comunicação ou que estiver se utilizando de qualquer meio de consulta física e/ou auditiva.
3.9
O candidato não poderá ausentar-se da sala de prova sem o acompanhamento de um fiscal.
3.10. O candidato que terminar a prova só poderá se ausentar da sala após ter transcorrido o tempo
mínimo de 1(uma) hora.
4. DOS RECURSOS
4.1
Caberá recurso:
4.1.1 da resposta de alguma questão divulgada no gabarito oficial da prova ou da pontuação divulgada;
4.1.2 da classificação final.
4.2
O recurso deverá ser apresentado no prazo de 48 horas a partir da data de divulgação dos
resultados do gabarito ou da classificação preliminar.
4.3
O recurso deverá constar as seguintes informações: o nome do candidato, o número do
documento do candidato, o número do telefone e o endereço de correspondência.
4.4
Será permitido apenas um recurso para cada candidato, desde que devidamente fundamentado.
2

SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO
Comissão para realização de
Processo Seletivo de Estágio
4.5
Havendo alteração do gabarito, ou da nota de algum dos candidatos do processo seletivo, ou da
classificação preliminar, haverá a divulgação de uma nova lista de classificação com as devidas
correções.
4.6
O recurso deverá ser entregue pessoalmente ou por procuração e devidamente protocolado junto
à Comissão Organizadora na Av Getúlio Vargas, n.º 1500, Jardim São Paulo, São Carlos-S.P., no horário
das 08 às 12 e das 14 às 17 horas.
4.7
Em caso de interposição do recurso por procurador só será aceito para fins de protocolização se
estiver acompanhado de instrumento de procuração específica, com reconhecimento de firma e cópia de
documento de identidade do procurador; a procuração original ficará retida.
5. DA APROVAÇÃO
5.1
Para ser aprovado no processo seletivo o candidato deverá obter pontuação mínima equivalente
a 50% (cinquenta) da pontuação total.
6. DA CLASSIFICAÇÃO
6.1
Preliminarmente será divulgada uma lista de classificação em ordem decrescente das notas
obtidas.
6.2
Após a fase recursal, será divulgada a lista de classificação final pela ordem decrescente das
notas obtidas.
7. CRITÉRIOS DE DESEMPATE
7.1
Em caso de empate será utilizado como critério de desempate a idade do candidato, em favor do
mais velho, para definir a classificação.
8. DA CONTRATAÇÃO
8.1

No ato da contratação o candidato deverá estar munido dos seguintes documentos:
8.1.1 Declaração recente de matrícula;
8.1.2 Cópia dos documentos de identidade, RG e CPF, ou carteira nacional de habilitação ou outro
documento oficial de identidade;
8.1.4 Histórico escolar completo (disciplinas cursadas até o primeiro semestre de 2017);
8.1.3 Comprovante de residência;
8.1.4 Duas fotos 3x4.
8.2
O estágio somente terá início após o candidato atender o item anterior e assinar o contrato.
8.3
No ato da assinatura do contrato, o candidato deverá firmar declaração de que não é servidor
público e tampouco possui vínculo com outras empresas da área de atividade a que se candidatou neste
processo seletivo.
8.4
O candidato aprovado será comunicado e convocado por contato telefônico, ou por e-mail, ou
por correspondência e pelos meios de divulgação oficiais do SAAE, através do site e do diário oficial do
município, devendo comparecer à Gerência de Administração e Gestão de Pessoas – G.A.G.P.,
localizado na Avenida Getúlio Vargas, n.º 1500, Jardim São Paulo, São Carlos-S.P. para manifestar
interesse no prazo de 02 (dois) dias úteis após a convocação.
8.5
Será considerado desistente o candidato que não manifestar o interesse nos termos do item
anterior.
8.6
O prazo de vigência do contrato de estágio será de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado por
igual período.
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8.7
A duração do contrato de estágio está condicionada ao período que o candidato possuir vínculo
com a instituição de ensino.
8.8
O candidato aprovado que não cumprir qualquer dos requisitos previstos nos itens 1.3 e 8.1 deste
edital serão desclassificados.
9. DO CADASTRO RESERVA

9.1 A aprovação e classificação no processo seletivo não implicará na concessão imediata de
estágio, mas na formação de cadastro de reserva e na expectativa de ser convocado conforme
conveniência do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Carlos.
9.2 No caso de convocação o candidato do cadastro reserva terá que atender aos requisitos previstos
nos itens 1.3 e 8.1 deste edital.
10. DISPOSIÇÕES GERAIS
10.1 Nos termos da Lei Federal n° 11.788 de 25/09/2008, o estágio não cria vínculo empregatício de
qualquer natureza.
10.2 Caberá ao candidato manter os seus dados atualizados para viabilizar os contatos necessários. Em
caso de alteração dos dados pessoais (nome, endereço, telefone para contato) constantes na inscrição, o
candidato deverá comunicar, pessoalmente, a Gerência de Administração e Gestão de Pessoas ou pelo email gagp@saaesaocarlos.com.br
10.3 A inexatidão das afirmativas contidas no preenchimento da inscrição, bem como em documentos
apresentados, ainda que verificadas posteriormente, eliminará o candidato do processo seletivo pública,
anulando-se todos os atos decorrentes.
10.4 Os casos omissos ou excepcionais serão resolvidos pela Comissão do Processo de Seleção de
Estagiários, no âmbito de suas atribuições.
10.5 A contratação será coordenada pela Gerência de Administração e Gestão de Pessoas da Autarquia.
10.6 É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar todas as fases do processo seletivo através
do site www.saaesaocarlos.com.br e publicações feitas no diário oficial do município.
ANEXO I – CRONOGRAMA
EVENTO
Inscrições
Divulgação dos locais de prova
Aplicação da Prova
*Divulgação do gabarito
*Classificação Preliminar
Classificação final
*Com prazo recursal de 2 dias

DATA
19 a 30/06/2017
24/07/2017
30/07/2017
02/08/2017
04/08/2017
09/08/2017
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ANEXO II - CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
DIREITO
Direito Civil e Processo Civil: Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro; Código Civil; Parte
Geral; Contratos
em
Geral; DireitosReais; Responsabilidade
Civil; Atos
Processuais;
Processo de conhecimento e do cumprimento de sentença; Recursos. Direito Administrativo: Administração
Direta e Indireta; Processo Administrativo; Licitações; Contratos Administrativos; Atos Administrativos;
Responsabilidade Civil do Estado; Improbidade Administrativa (Lei 8.429/92). Direito Constitucional: Direitos
e Garantias Fundamentais; Organização do Estado; Administração Pública; Da Tributação e Orçamento; Meio
ambiente. Direito Tributário e Processual Tributário: Espécies Tributárias; Crédito Tributário; Lei das
Execuções Fiscais (Lei 6.830/1980); Exceção de Pré-Executividade; embargos à Execução Fiscal.
Direito do Trabalho e Processo do Trabalho: Prescrição e decadência; Poderes do empregador no contrato de
emprego, Horas In tinere; Horas Extras; Repousos Intrajornada e Interjornada; Periculosidade e insalubridade;
Das partes e procuradores; Das audiências; Da contestação; Das provas; Dos recursos.
ADMINISTRAÇÃO
Língua Portuguesa: Compreensão e estruturação de textos. Coesão e coerência textual. Semântica: sinônimos,
antônimos, polissemia. Vocábulos homônimos e parônimos. Denotação e conotação. Sentido figurado. Sistema
ortográfico em vigor: emprego das letras e acentuação gráfica. Formação de palavras: prefixos e sufixos. Flexão
nominal de gênero e número. Flexão verbal: verbos regulares e irregulares. Vozes verbais. Emprego dos modos e
tempos verbais. Emprego dos pronomes pessoais e das formas de tratamento. Emprego do pronome relativo.
Emprego das conjunções e das preposições. Sintaxe de colocação. Colocação pronominal. Concordância nominal
e verbal. Regência nominal e verbal. Emprego do acento da crase. Nexos semânticos e sintáticos entre as orações,
na construção do período. Emprego dos sinais de pontuação. Administração: Fundamentos da administração;
Probabilidade e Estatística; Gestão de Pessoas; Teorias da Administração. Funções administrativas.
Organização: missão, propósitos, objetivos, estratégias. Mudança organizacional. Clima organizacional.
Estudo das organizações: organizações formais, tipos de organização, organização burocrática. Estrutura
organizacional: tamanho, tecnologia, ambiente, estratégia, complexidade, formalização, centralização,
descentralização, departamentalização, organograma. Análise de Negócio: Técnicas de levantamento de dados. A
nálise e distribuição do trabalho. Análise do processamento. Aproveitamento racional do espaço físico. Normaliz
ação e Padronização.Estado, Governo eAdministração Pública: conceitos, elementos, poderes e organização; natu
reza, fins e princípios. Organização administrativa da União: administração direta e indireta e
fundacional.
Informática: word – formatação de textos e ofícios; comandos práticos de formatação de texto; espaçamento
entre linhas; formatação de tabelas; Cabeçalho e rodapé.
ENGENHARIA MECÂNICA:
Cálculo diferencial e integral. Física geral. Estatística e probabilidade. Metrologia. Tolerâncias e ajustes.
Resistência dos materiais, tração e compressão em regime elástico. Análise de tensões e de deformações, estado
plano e tensões. Força constante e momento fletor. Torção e momento torsor. Momento de inércia de figuras
planas. Elementos de máquinas. Seleção e dimensionamento de sistemas de transmissão por acoplamentos,
engrenagens, correntes e correias. Seleção e dimensionamento de mancais. Sistema de unidades. Materiais
metálicos ferrosos e não-ferrosos. Tratamentos térmicos dos aços. Ensaios mecânicos de materiais. Seleção,
operação e instalação de bombas centrífugas, motobombas e ventiladores. Cálculo da potência e do rendimento.
Curvas 34/34 características e especificação de bombas, motobombas e ventiladores. Tubulações, meios de
ligações, válvulas e acessórios. Perda de carga em tubulações. Desenho de tubulações. Operação, seleção e
instalação de válvulas. Noções de processos de usinagem, conformação e soldagem. Planejamento e controle de
produção e gerenciamento de obras. Planejamento de manutenção. Manutenção preventiva, preditiva e corretiva.
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ENGENHARIA CIVIL
Geologia aplicada à Engenharia Civil, Fundações e Obras de Terra: propriedades e classificação dos solos,
movimentos de água no solo, distribuição de pressões no solo, empuxos de terra, exploração do subsolo,
sondagem; barragens de terra; fundações superficiais e profundas (estudos de viabilidade e dimensionamento).
Hidráulica, Hidrologia e Saneamento Básico: escoamento em condutos forçados e com superfície livre (canais),
ciclo hidrológico, recursos hídricos superficiais e subterrâneos, hidrogramas, vazões de enchente,
dimensionamento de obras de drenagem rodoviária, sistemas de drenagem pluvial. Materiais de Construção,
Tecnologia das Construções e Planejamento e Controle de Obras. Segurança e Manutenção de Edificações.
Engenharia Legal. Conservação de Energia. Noções de Segurança do Trabalho. Legislação Ambiental aplicada a
Engenharia. Normas Técnicas, fases do projeto, escolha do traçado, projeto geométrico, topografia,
desapropriação, terraplanagem, drenagem, obras complementares. Noções de Autocad.
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