
 
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO 

Autarquia Municipal 
Ibiraçu/ES 

 
CONVOCAÇÃO  

 
O Diretor do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Ibiraçu, do Estado do Espírito Santo, 
no uso de suas atribuições legais, conforme Portaria de Nomeação da PMI nº 14.757 de 02 
de janeiro de 2013; faz saber que: 
 
1 – Convoca os candidatos aprovados, no processo seletivo 03/2014, abaixo relacionados a 
comparecer à Divisão Administrativa do SAAE, localizada à Rua Daniel Comboni, sn – Centro 
– Ibiraçu/ES, no dia 14/01/2015, no horário de 12h às 15h, para entrega de documentos, 
relacionados, necessário à contratação: 
 
Operador de ETA 
1º    José Augusto Lombardi Ferreira 
2º    Marcelo Brandão De Souza 
3º    André Ferreira Do Rosário 
 
Encanador 
1º    Franquismar Santiago Da Cruz 
2º    Magno Costa Dos Santos 
 
 
Para efeito de formalização do contrato fica definida à apresentação de cópia legível autenticada 
em cartório ou do original para conferência e autenticação da cópia dos seguintes documentos:  
 

1. Certificado de conclusão, histórico escolar ou diploma expedido por instituição de 
ensino reconhecido pelo MEC, Secretárias ou Conselhos Estaduais de Educação; 

2. CPF ou comprovante de situação cadastral emitido pelo site da Receita Federal; 
3. Carteira de Identidade (RG); 
4. Título de eleitor com comprovante da última votação ou declaração de quitação da 

justiça eleitoral; 
5. Carteira de trabalho profissional (identificação); 
6. PIS/PASEP (se possuir); 
7. Comprovante de residência (conta de água, energia elétrica ou telefone); 
8. Comprovante de conta bancária do Banco do Brasil (se possuir); 
9. Certificado de Reservista ou de Dispensa de Incorporação,(candidato brasileiro do sexo 

masculino); 
10. Certidão de nascimento ou casamento; 
11. 01 (uma) foto 3 x 4 recente; 
12. Atestado de médico do trabalho declarando a aptidão do candidato ao desempenho da 

função profissional; 
13. Certidão de nascimento de filho (se possuir). 
14. Títulos apresentados na inscrição.  

 
 

Ibiraçu, 12 de janeiro de 2015. 
 
 

Elias Pignaton Recla 
Diretor Executivo  


