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XI. Certidão de Nascimento dos filhos menores de 18 anos, no caso de serem 
menores de 14 anos, carteira de vacinação (se possuir) e declaração de 
escolaridade e cópia do CPF para filhos a partir de 8 anos;  

XII. 01 foto 3x4;  
XIII. Atestado de Saúde Ocupacional (ASO) que comprove estar o candidato em gozo 

de boa saúde física e mental.  O atestado será de custeio do candidato.  
 

8. DA EXTINÇÃO DO CONTRATO DE TRABALHO  
8.1 De acordo com o art. 9º da Lei Municipal 2.569/2004, a extinção do contrato por 

tempo determinado, antes do prazo previsto, poderá ocorrer:  
a) por iniciativa do contratado;  
b) unilateralmente, pela administração, decorrentes de conveniência administrativa.   
8.2 O contrato será rescindido imediatamente em decorrência de 03 (três) faltas 

injustificadas por parte do contratado.   
 

9. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS  
9.1 Nenhum candidato poderá alegar desconhecimento das normas contidas neste 

Edital.  
9.2 É facultada ao SAAE, em qualquer fase do processo seletivo, promover 

diligências com vistas a esclarecer ou a completar a instrução do processo.  
9.3 A aprovação neste processo seletivo simplificado não assegura ao candidato a 

sua contratação, mas apenas a expectativa de ser convocado seguindo a ordem 
de classificação;  

9.4 De acordo com a legislação processual civil em vigor, fica eleito a Comarca de 
Ibiraçu/ES como foro competente para julgar as demandas judiciais decorrentes 
deste processo seletivo simplificado.  

9.5 Os casos omissos serão avaliados pelo Diretor Executivo do SAAE.   
9.6 Este processo seletivo, em caráter urgente, considerando ausência de reserva 

técnica para atendimento às necessidades emergenciais de excepcional 
interesse público, do SAAE, terá validade de doze meses, a partir da data de 
divulgação da homologação, que ocorrerá antes das convocações. A 
homologação será publicada no endereço eletrônico www.saaeibiracu.com.br e 
no https://diariomunicipales.org.br/. 

9.7 O candidato, de situação ativo ou inativo pelo SAAE, serão descontados pontos 
conforme: 

a) advertência recebida durante o período de contrato, 02 pontos por 
advertência;  

b) demissão, sem justa causa, antes do término de contrato, 10 pontos; 
c) não ter ocorrido renovação, por mais 06 meses, 02 pontos; 
d) faltas injustificadas, 02 pontos por faltas.  

 
Ibiraçu, 12 de março de 2019 

 
Comissão Realizadora do Processo Seletivo 

 
Diretor Executivo 
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ANEXO I  

FICHA DE INSCRIÇÃO EDITAL 01/2019 
 
Inscrição nº ______ (preenchido pelo servidor do Saae) Cargo: Operador de ETA Distrital (   

Nome:_________________________________________________________________________ 

Documento de Identidade nº _________________ Órgão Expedidor:______________UF_______ 
CPF:_______________________________                   Data de Nascimento: _____/_____/_____  
Logradouro: _____________________________________________________________Nº ____ 
Bairro: __________________________________Município:______________________________ 
CEP: _________________tel:________________________email:_________________________ 

Atesto sob as penas da lei, serem verdadeiras as informações prestadas nesta Ficha de Inscrição, bem 
como a veracidade dos dados preenchidos, estando de acordo com as normas deste Processo Seletivo. 
Declaro ainda, ter conhecimento das exigências mínimas previstas no Edital que regulamenta o Processo 
Seletivo, e que aceito e atendo a todos os requisitos mínimos e condições estabelecidas para o exercício do 
cargo, comprometendo-me, ainda, a sua devida comprovação, quando exigida.  
Ibiraçu-ES, 12 de março de 2019.  
 
.................................................................................... 
Assinatura do Candidato Responsável pela Inscrição  
 
Protocolo de inscrição nº: ................................. Quantidade de pontos DECLARADOS: .................. 

Cargo: Operador de ETA Distrital (    )            
Nome do candidato: 

............................................................................................................................................................. 

ITEM ESPECIFICAÇÃO PONTUAÇÃO 
UNITÁRIA 

PONTUAÇÃO 
MÁXIMA 

PONTOS 

01 

Tempo de serviço no exercício profissional 
prestado em órgão público ou empresa 
privada ou contribuição individual (na área 
mecânica, ou elétrica, ou química, ou 
automação, ou operação de tratamento de 
água). 
Deverá constar o CBO na carteira de 
trabalho ou declaração ou outro 
documento que comprove o tempo de 
serviço.  

01 ponto por mês 92 

 

02 Certificado de participação em curso 
avulso na área* com duração até 8 horas.  0,5 1  

03 
Certificado de participação em curso 
avulso na área* com duração acima de 8 
horas.  

1,5 3 
 

04 
Curso Técnico completo (nas áreas 
mecânica, ou elétrica, ou automação ou 
química). 

04 04 
 

Total Geral 
100 

 


