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Edital de Processo Seletivo 2019 para a Contratação de 

Estagiários de Direito e de Engenharia Civil pelo SERVIÇO 

AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE SÃO CARLOS. 

 

O Presidente do Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE São 

Carlos faz saber que, no período de 19/08/2019 a 23/08/2019, 

estarão abertas as inscrições para seleção de estagiários de 

Direito e de Engenharia Civil. 

 

1 - DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 

1.1 - Área Direito: o estágio depende de prévia aprovação no 

processo seletivo e frequência regular em curso superior de 

Direito reconhecido pelo MEC, devendo o estudante estar 

matriculado do 5ª ao 9º semestre; 

 

1.2 - Área Engenharia Civil: o estágio depende de prévia 

aprovação no processo seletivo e frequência regular no curso 

superior de Engenharia Civil, reconhecido pelo MEC. 

 

1.3 O estágio não confere vínculo empregatício com o SAAE, 

vedado ao estagiário direitos ou vantagens asseguradas aos 

servidores. 

 

1.4 A jornada de atividade do estágio é de 20 (vinte) horas 

semanais, prestada no período matutino (08h-12h) ou vespertino 

(14h-18h), sendo obrigatório o comparecimento diário para 

jornada de 04 (quatro) horas. 

 

1.5 A supervisão do estágio será efetuada por profissional com 

formação ou experiência profissional na área de conhecimento 

desenvolvida no curso do estagiário, lotado na unidade na qual 

for realizado o estágio. 

 

1.6 O estagiário receberá bolsa estágio mensal, atualmente no 

valor de R$ 650,00 (seiscentos e cinquenta reais) e vale-

transporte, atualmente no valor de R$ 153,00 (cento e cinquenta 

e três reais), perfazendo o total de R$ 803,00 (oitocentos e 

três reais). 

 

1.7 O estagiário fará jus ao gozo de férias e outros direitos 

previstos na Lei 11.788/2008. 

 

2 - DAS VAGAS 

 

2.1 O processo seletivo destina-se ao preenchimento das vagas 

existentes, bem como das que vierem a surgir durante a validade 

do processo seletivo, assim dispostas: 
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a) Área Direito: 04 (quatro) vagas, sendo 02 vagas para cada 

período (matutino 08h-12h; vespertino 14h-18h), preenchidas 

conforme escolha do candidato melhor classificado; 

 

b) Área Engenharia Civil: 01 (uma) vaga, para o período matutino 

(08h-12h) ou vespertino (14h-18h); preenchidas conforme ordem de 

classificação do candidato. 

 

2.2 Ficam reservadas 10% (dez por cento) do total de vagas 

existentes por área aos candidatos com deficiência, nos termos 

da Lei 11.788/2008, que serão chamados por ordem de 

classificação, na seguinte sequência: 

 

1º chamado: G - Lista Geral  

2º chamado: G – Lista Geral 

3º chamado: G – Lista Geral 

4º chamado: G – Lista Geral 

5º chamado: G – Lista Geral 

6º chamado: D – Lista Especial de Candidatos com Deficiência 

7º chamado: G – Lista Geral 

8º chamado: G – Lista Geral 

9º chamado: G – Lista Geral 

10º chamado: G – Lista Geral 

11º chamado: D – Lista Especial de Candidatos com Deficiência 

 

2.3 O resultado final será divulgado em 02 (duas) listas para 

cada área, sendo que a primeira conterá a classificação geral de 

todos os candidatos, a segunda somente a classificação dos 

candidatos com deficiência, conforme item 5. 

 

3 - DAS ATRIBUIÇÕES 

 

3.1 Incumbe ao estagiário o exercício de suas funções auxiliares, 

nos termos da Lei nº 11.788/2008: 

I — o levantamento de dados necessários ou convenientes ao 

correspondente exercício funcional; 

II — o acompanhamento das diligências de que for incumbido; 

III — o estudo das matérias que lhe sejam confiadas, propondo a 

adoção dos procedimentos consequentes; 

IV — o atendimento ao público, nos limites da orientação que venha 

a receber; 

V — o controle da movimentação dos autos de processos 

administrativos ou judiciais, acompanhando a realização dos 

correspondentes atos e termos; 

VI - a execução dos serviços de digitação, correspondência, 

escrituração, registro e arquivo, que lhe forem atribuídos; 

VII - o desempenho de quaisquer outras atividades compatíveis à 

obtenção de experiência prática por meio de efetiva participação 

em atividades, serviços, programas, planos ou projetos que 
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guardem correlação com seu nível educacional e com sua área de 

formação acadêmica, com o objetivo de contribuir para seu 

desenvolvimento social, educacional e profissional. 

 

4 - DAS INSCRIÇÕES 

 

4.1 Antes de efetuar a inscrição, o candidato deverá certificar-

se de todos os requisitos exigidos, nos termos deste Edital, 

acerca dos quais não poderá alegar desconhecimento. As 

inscrições estarão abertas de 19/08/2019 a 23/08/2019, com valor 

de R$ 10,00 (dez reais). 

 

4.2 Os candidatos deverão preencher ficha de inscrição no site 

www.saaesaocarlos.com.br, em link próprio de concurso para 

estagiário; após, comparecer a uma das Unidades de Atendimento 

do SAAE para retirar a guia e efetuar pagamento do valor dentro 

do período de inscrição. Em caso de dúvidas, o candidato deverá 

enviá-las para o e-mail: magda@saaesaocarlos.com.br 

 

4.3 O período de inscrições poderá ser prorrogado, por 

necessidade de ordem técnica e/ou operacional, a critério do 

SAAE. 

  

4.4 Para inscrição, o candidato deverá: 
I – acessar o “link” correlato à seleção de estagiários na página 

eletrônica do SAAE (www.saaesaocarlos.com.br) durante o período 

de inscrição e preencher o formulário de inscrição; 

II - conferir rigorosamente seus dados na ficha de inscrição, 

estando ciente que, após a efetivação, alterações somente poderão 

ser solicitadas por e-mail: magda@saaesaocarlos.com.br; 

III – indicar a área (Direito ou Engenharia Civil) que pretende 

estagiar, para qual obrigatoriamente realizará a prova.  

IV – comparecer a uma das Unidades de Atendimento do SAAE, munido 

do formulário de inscrição de forma física ou eletrônica, para 

que lhe seja fornecida a guia com o valor de R$ 10,00 (dez 

reais); ou apresentar declaração de próprio punho de 

hipossuficiência, sob as penas da lei.  

V – Efetuar o pagamento do valor da inscrição na rede bancária, 

até a data de seu vencimento, o qual corresponderá à data de 

encerramento das inscrições. 

 

4.5 O SAAE não se responsabilizará por solicitação de inscrição 

não recebida por motivos de ordem técnica dos computadores, 

falhas de comunicação, congestionamento das linhas de 

comunicação, bem como por outros fatores que impossibilitarem a 

transferência de dados. 

 

http://www.saaesaocarlos.com.br/
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4.6 É vedada a inscrição pela via postal, por e-mail ou por outro 

meio eletrônico. A inscrição que não atenda a todos os requisitos 

fixados será cancelada, a qualquer tempo. 

 

4.7 Não será aceito pedido de devolução do pagamento do valor 

inscrição, ainda que superior ou em duplicidade, salvo na 

hipótese de cancelamento do Processo Seletivo. 

 

4.8 As inscrições serão aceitas somente após o pagamento do 

valor de inscrição. Serão tornadas sem efeito as solicitações de 

inscrição cujos pagamentos forem efetuados após a data 

estabelecida no item 4.1 deste capítulo, não sendo devido ao 

candidato qualquer ressarcimento da importância paga após a data 

de encerramento das inscrições. 

 

4.9 O candidato será dispensado do pagamento do valor de 

inscrição se não dispuser de condições financeiras para suportá-

lo. 

4.9.1 Considera-se sem condições financeiras para suportar o 

valor de inscrição o candidato cuja renda familiar per capita 

mensal não ultrapassar o valor correspondente a um salário mínimo 

nacional, assim declarado mediante simples afirmação assinada 

pelo candidato, dispensado o reconhecimento de firma em cartório. 

4.9.2 O candidato que pretenda gozar da isenção deverá 

obrigatoriamente preencher o formulário de inscrição do processo 

seletivo indicando a opção. Dentro do prazo de inscrição, O 

candidato firmará de próprio punho a declaração de 

hipossuficiência, sob as penas da lei, sem necessidade de 

reconhecimento de firma em cartório.   

4.9.3 A entrega da declaração deverá ser feita pessoalmente ou 

por procuração, junto a uma das Unidades de Atendimento do SAAE, 

dentro do prazo de inscrição do Processo Seletivo. Não será 

necessário reconhecimento de firma em cartório. 

4.9.4 Não serão recebidas declarações de isenção entregues fora 

do prazo estabelecido neste edital, nem a remessa de documento 

por correio ou outro meio eletrônico para comprovação da ausência 

de condições financeiras. 

 

4.10 Ressalvada a hipótese de isenção, o candidato que não 

regularizar sua inscrição por meio do pagamento da guia terá o 

pedido de inscrição invalidado. 

 

4.11 A partir do dia 28/08/2019 o candidato deverá verificar no 

endereço eletrônico do SAAE (www.saaesaocarlos.com.br) o 

resultado das inscrições ao concurso. 

 

4.12 O deferimento da inscrição poderá ser revisto pela Comissão 

de Processo Seletivo, a qualquer tempo, se for verificada a 

falsidade de qualquer declaração ou de documento apresentado, 

http://www.saaesaocarlos.com.br/
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sendo o candidato eliminado do processo seletivo, em qualquer 

fase. 

 

5 - DAS CONDIÇÕES GERAIS DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA 

 

5.1 A participação de candidato com deficiência no presente 

Processo Seletivo será assegurada, desde que as atribuições sejam 

compatíveis com a deficiência de que é portador. O candidato com 

deficiência concorrerá às vagas existentes ou as que surgirem 

dentro do prazo de validade do Processo Seletivo, conforme item 

2.2. 

 

5.2 O candidato com deficiência que pretenda fazer uso das 

prerrogativas que lhes são facultadas deverá declarar no 

formulário de inscrição a natureza, o grau de incapacidade que 

apresenta e se necessitará de tratamento diferenciado para a 

realização da prova, observado o disposto no artigo 2° da Lei 

Brasileira de Inclusão (nº 13.146/2015). 

5.2.1 Serão consideradas pessoas com deficiência aquelas 

definidas pelo artigo 2º da Lei 13.146/2015. 

 

5.3 O candidato com deficiência participará do certame em 

igualdade de condições com os demais candidatos, no que tange ao 

conteúdo e à avaliação das provas, garantidas as condições 

especiais necessárias à sua participação. 

 

5.4 O candidato inscrito como pessoa com deficiência, habilitado 

na prova objetiva e convocado nos termos do item 2.2, será 

previamente avaliado pela Assistência Social do SAAE, devendo 

apresentar relatório médico atestando a espécie, o grau ou nível 

da deficiência, com expressa referência ao código correspondente 

da Classificação Internacional de Doença – CID, bem como a causa 

da deficiência, inclusive para assegurar adaptação possível. 

 

5.5 Quando a avaliação concluir pela inaptidão do candidato, 

desde que por ele requerido, constituir-se-á, no prazo de 5 

(cinco) dias, contados da data da divulgação do resultado do 

respectivo exame, junta para inspeção, da qual poderá participar 

profissional de saúde indicado pelo interessado, profissional do 

SAAE da área de atuação do estágio e profissional da Assistência 

Social do SAAE diverso daquele que realizou a primeira avaliação. 

 

5.6 Os candidatos que não comprovarem a deficiência nos termos 

deste Capítulo serão excluídos da lista especial, mas 

permanecerão no certame sem possibilidade de concorrer em vagas 

reservadas. 
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5.7 Não havendo candidatos aprovados para as vagas reservadas 

às pessoas com deficiência, será elaborada somente a Lista de 

Classificação Definitiva Geral. 

 

6 - DA PROVA  

 

6.1 A prova será realizada na cidade de São Carlos - SP, no dia 

01/09/2019, com início às 10h00, devendo o candidato chegar com 

30 (trinta) minutos de antecedência. 

 

6.1.1 O local para realização das provas será especificado e 

divulgado até dia 30/08/2019, no endereço eletrônico 

http://www.saaesaocarlos.com.br, sendo de responsabilidade do 

candidato a verificação. 

 

6.2 O candidato deverá comparecer ao local designado para a 

prova com antecedência mínima de 30 minutos, munido de: 

a) caneta de tinta azul ou preta, lápis preto, borracha;  

b) original de um dos documentos de identificação a seguir: 

Cédula de Identidade (RG); Carteira de Órgão ou Conselho de 

classe; Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS); 

Certificado Militar; Carteira Nacional de Habilitação (CNH), 

expedida nos termos da Lei Federal n. 9.503/97; Passaporte; 

Carteiras de Identidade, expedidas pelas Forças Armadas, 

Polícias Militares e Corpo de Bombeiros Militares. 

 

6.3 Somente será admitido na sala ou local de provas o candidato 

que apresentar um dos documentos discriminados na alínea “b” do 

item 6.2 e desde que permita, com clareza, a sua identificação. 

 

6.4 O candidato que não apresentar o documento, conforme item 

“b”, 6.2, não fará a prova, sendo considerado ausente e eliminado 

do Processo Seletivo. 

 

6.5 Não será permitida a entrada de candidato na sala de provas 

após o horário estabelecido para seu início, seja qual for o 

motivo alegado. 

 

6.6 A prova terá a duração de 2h00min (duas horas) e 

compreenderá 30 (trinta) questões de múltipla escolha, com 04 

(quatro) alternativas cada uma, sobre as matérias constantes no 

programa deste edital. 

 

6.7 Durante a prova não será permitida consulta bibliográfica 

de qualquer espécie, nem utilização de qualquer equipamento 

eletrônico. 

 

http://www.saaesaocarlos.com.br/
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6.8 O telefone celular, durante a realização da prova, deverá 

permanecer desligado e depositado em local indicado pela 

fiscalização do concurso. 

 

6.9 O candidato não poderá se ausentar da sala de prova sem o 

acompanhamento de um fiscal. 

 

6.10 Será eliminado do Processo Seletivo o candidato que: 

a) não comparecer às provas, conforme convocação oficial, 

disponibilizada no site www.saaesaocarlos.com.br, seja qual for 

o motivo alegado; 

b) apresentar-se fora de local, sala, turma, data e/ou do horário 

estabelecidos na Convocação; 

c) não apresentar o documento de identificação conforme item 6.2; 

d) ausentar-se, durante o processo, da sala ou do local de prova 

sem o acompanhamento de um fiscal; 

e) estiver, durante a aplicação das provas, fazendo uso de 

qualquer tipo de aparelho eletrônico ou de comunicação 

(calculadora e relógio com calculadora, agenda eletrônica ou 

similar, aparelhos sonoros, celulares ligados, notebook, 

gravador e/ou qualquer outro tipo de receptor e emissor de 

mensagens); 

f) for surpreendido em comunicação com outro candidato ou 

terceiros, verbalmente ou por escrito, bem como fazendo uso de 

material não permitido para a realização da prova; 

g) lançar meios ilícitos para a realização da prova; 

h) não devolver ao fiscal qualquer material de aplicação da 

prova; 

i) estiver portando arma, ainda que possua o respectivo porte; 

j) durante o processo, não atender a quaisquer das disposições 

estabelecidas neste Edital; 

k) perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos; 

l) agir com incorreção ou descortesia para com qualquer membro 

da equipe encarregada da aplicação da prova. 

 

6.11 O candidato só poderá se retirar do local de aplicação após 

1h (uma hora) do seu início, sem levar o caderno de perguntas. 

 

6.12 Os 03 (três) últimos candidatos a terminar a prova deverão 

permanecer em sala para acompanhar a conclusão dos trabalhos. 

 

6.13 A permanência no local da prova será admitida a quem, 

incumbido de fiscalizar os trabalhos, tenha sido a tanto 

autorizado pelo Presidente da Comissão do Processo Seletivo. 

 

7 – DA PONTUAÇÃO E DA CLASSIFICAÇÃO  

 

7.1 A seleção e a classificação dos candidatos serão feitas com 

base na nota obtida na prova. 
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7.2 A cada questão correta será atribuído 1 (um) ponto, de tal 

maneira que, na soma da pontuação de todas as questões, perfaça-

se um total de 30 (trinta) pontos.  

 

7.3 A nota da prova será o somatório dos pontos atribuídos às 

questões. 

 

7.4 Será desclassificado o candidato que não alcançar ao menos 

um acerto em língua portuguesa e um acerto em conhecimentos 

específicos. 

 

7.5 Em caso de empate na classificação, terá preferência o 

candidato que obtiver maior número de acertos em língua 

portuguesa. Permanecendo o empate, será adotado o critério 

daquele que possuir idade mais avançada.  

 

7.6 A classificação final dos candidatos será obtida pela nota 

da prova, com publicação no sítio eletrônico do SAAE 

(www.saaesaocarlos.com.br) e em diário oficial do resultado 

final na data provável de 07/09/2019. 

 

7.7 Haverá 2 (duas) listas de classificação, uma geral para 

todos os candidatos aprovados, a segunda somente com a 

classificação dos candidatos com deficiência, enumerados em 

ordem de classificação. 

 

8 - DOS RECURSOS 

 

8.1 O caderno de provas de múltipla escolha e os respectivos 

gabaritos serão divulgados no sítio eletrônico do SAAE 

(www.saaesaocarlos.com.br) na data prevista de 03/09/2019, 

abrindo-se o prazo de 02 (dois) dias para recurso. 

 

8.2 No prazo do recurso, o candidato, diretamente ou por 

intermédio de procurador habilitado com poderes específicos, 

poderá arguir perante a Comissão do Processo Seletivo, sob pena 

de preclusão, a nulidade de questões por deficiência na sua 

elaboração e incorreção das alternativas apontadas. 

8.2.1 A arguição deverá indicar a questão e ser motivada, sob 

pena de não conhecimento. 

 

8.3 A arguição deverá ser dirigida aos cuidados da Comissão do 

Processo Seletivo, em envelope lacrado, com indicação de que se 

trata de “Recurso em Processo Seletivo de Estagiários”, entregue 

em quaisquer das Unidades de Atendimento ou sede do SAAE, no 

prazo descrito no item 8.1. 

 

http://www.saaesaocarlos.com.br/
http://www.saaesaocarlos.com.br/


        

São Carlos, Capital da Tecnologia__________________________________________________________________________________         
 

    __________________________________________________________________ 
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE SÃO CARLOS 
Av. Getúlio Vargas, 1500 – Jd. São Paulo- CEP: 13570-390 – São Carlos/SP 

CNPJ: 45.359.973/0001-50 - PABX – (16) 3373-6400         
 

8.4 Ultrapassado o prazo previsto no item 8.1 deste Edital e 

resolvidos os recursos, se apresentados, será publicado o 

gabarito definitivo e a lista dos aprovados. 

 

9 - DA CONTRATAÇÃO 

 

9.1 Os candidatos aprovados no processo seletivo serão 

convocados por publicação em diário oficial do município de São 

Carlos, podendo ser comunicados por contato telefônico ou por e-

mail, declarados quando de sua inscrição. O não comparecimento 

pessoal ao SAAE em até 02 (dois) dias úteis, após a convocação, 

será entendido como desistência da vaga, convocado o próximo 

candidato da lista final classificatória. 

 

9.2 Para a área Direito, o candidato aprovado, quando da 

assinatura do Termo de Compromisso de Estágio, deverá firmar 

declaração de que não é servidor público e tampouco possui 

vínculo com escritório de advocacia; bem como apresentar prova 

de matrícula e frequência regular em instituição de ensino 

superior oficial ou reconhecida pelo MEC. Somente serão 

designados os candidatos aprovados que estiverem matriculados a 

partir do antepenúltimo ano ou quinto semestre do curso de 

graduação e estar a pelo menos 6 (seis) meses da conclusão do 

curso, assim considerado o último dia do ano acadêmico. 

 

9.3 Para a área Engenharia Civil, o candidato aprovado, quando 

da assinatura do Termo de Compromisso de Estágio, deverá firmar 

declaração de que não é servidor público e tampouco possui 

vínculo com empresa da área de engenharia; bem como apresentar 

prova de matrícula e frequência regular em instituição de ensino 

superior oficial ou reconhecida pelo MEC. 

 

9.4 Será observada a ordem de classificação obtida no processo 

de seleção para a contratação.  

 

10 - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

10.1 O principais atos relativos ao presente Processo Seletivo 

serão publicados no sítio eletrônico do SAAE 

(www.saaesaocarlos.com.br), bem como no Diário Oficial do Município. 

Atos de andamento do Processo Seletivo serão publicados apenas 

no sítio eletrônico do SAAE. O acompanhamento de tais publicações 

é de responsabilidade exclusiva do candidato. 

 

10.2 O prazo de validade deste concurso será de 01(um) ano, a 

partir da publicação de seu resultado definitivo, podendo ser 

prorrogado por igual período e uma única vez, a critério do SAAE. 

 

http://www.saaesaocarlos.com.br/
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10.3 Se o candidato aprovado que não cumprir o disposto no Edital 

ou, manifestado interesse por determinada vaga, não entregar a 

documentação ou não tomar posse, perderá o direito à vaga e será 

eliminado do concurso, convocando-se o próximo candidato, nos 

moldes deste edital. 

 

10.4 Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão de Processo 

Seletivo do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Carlos. 

 

11 - DAS MATÉRIAS QUE SERÃO OBJETO DE ARGUIÇÃO 

 

11.1 A prova para seleção de estagiários área Direito abrangerá 

as seguintes matérias: 

 

I – Língua Portuguesa; 

II – Conhecimentos Específicos: 

Direito Administrativo - Atos Administrativos; Administração 

Direta e Indireta; Processo Administrativo; Licitação. Bens 

Públicos; Serviços Públicos; Poderes Administrativos; Contratos 

administrativos. Improbidade Administrativa. Direito 

Constitucional – Dos Direitos e garantias fundamentais; Da 

Administração Pública. Dos Servidores Públicos. Direito 

Tributário e Processual Tributário – Lei de Execuções Fiscais 

(Lei 6.830/80); Direito Civil – LINDB; Parte geral do Código 

Civil. Direito Processual Civil – Código de Processo Civil: Das 

Normas fundamentais do Processo Civil; Dos sujeitos do processo: 

Da Advocacia Pública; Dos Atos Processuais: Da forma, do tempo 

e do lugar dos atos; Da comunicação dos atos processuais. Direito 

Penal – Parte geral do Código Penal; Dos crimes contra a 

Administração Pública; Direito do Trabalho – CLT: Do contrato 

individual do trabalho; Do processo judiciário do trabalho. 

 

11.2 A prova para seleção de estagiários área Engenharia Civil 

abrangerá as seguintes matérias: 

 

I - Língua Portuguesa; 

II – Conhecimentos Específicos: 

- AutoCAD 

- Desenho Técnico 

- Instalações Hidráulicas; 

- Topografia; 

- Mecânica dos Solos.  

 

 


