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PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO  
EDITAL Nº 03/2020 

 
O SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE do Município de 

Ibiraçu Estado do Espírito Santo, por meio do Diretor Executivo e da Comissão 
Realizadora de Processo Seletivo, publica a ERRATA do Processo Seletivo Edital nº 
03/2020.  

Devido a Errata prorroga as inscrições do referido Processe Seletivo até às 
9h do dia 19 de novembro de 2020. 
 
 
Onde se lê:  
“8622-05 Operadores de Incitações de Captação, Tratamento e Distribuição de Água” 
 
Leia-se: 
“8622-05 Operador de estação de captação, tratamento e distribuição de água” 
 
E,  
 
Onde se lê:  
“6.11 A comprovação das informações declaradas, a qual se refere o Anexo II - 
Experiência Profissional se dará por meio de: 
 
I - Poder Público: 
 a) Documento expedido pelo Poder Federal, Estadual ou Municipal, conforme o 
âmbito da prestação da atividade (área administrativa), em papel timbrado, com 
carimbo do órgão expedidor, datado e assinado pelo representante legal que 
comprove a experiência a ser declarada; E/OU  
b) Declaração expedida pela chefia imediata, datada e assinada, com o carimbo do 
órgão expedidor, relatando as atribuições exercidas na área administrativa no 
respectivo cargo/período.  
II - Iniciativa Privada:  
a) Carteira de trabalho (páginas de identificação com foto e dados pessoais e páginas 
com registro do(s) contrato(s) de trabalho na área administrativa); E/OU  
b) Declaração que comprove a experiência na área administrativa devidamente 
assinada e carimbada pelo responsável contendo obrigatoriamente o CNPJ do 
empregador, o nome do cargo ocupado pelo candidato e suas atribuições.”  
 
Leia-se: 
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“6.11 A comprovação das informações declaradas, a qual se refere o Anexo II - 
Experiência Profissional se dará por meio de: 
 
I - Poder Público: 
 a) Documento expedido pelo Poder Federal, Estadual ou Municipal, conforme o 
âmbito da prestação da atividade de operação de estação de captação, tratamento 
e distribuição de água de, em papel timbrado, com carimbo do órgão expedidor, 
datado e assinado pelo representante legal que comprove a experiência a ser 
declarada; E/OU  
b) Declaração expedida pela chefia imediata, datada e assinada, com o carimbo do 
órgão expedidor, relatando as atribuições exercidas na operação de estação de 
captação, tratamento e distribuição de água no respectivo cargo/período.  
II - Iniciativa Privada:  
a) Carteira de trabalho (páginas de identificação com foto e dados pessoais e páginas 
com registro do(s) contrato(s) de trabalho na operação de estação de captação, 
tratamento e distribuição de água); E/OU  
b) Declaração que comprove a experiência na operação de estação de captação, 
tratamento e distribuição de água devidamente assinada e carimbada pelo 
responsável contendo obrigatoriamente o CNPJ do empregador, o nome do cargo 
ocupado pelo candidato e suas atribuições.” 
 
Ibiraçu, 16 de novembro de 2020. 
 

Comissão Realizadora do Processo Seletivo 
 

Diretor Executivo 
 


