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CONCURSO PÚBLICO - EDITAL 01/2018 

 

Abertura de Inscrições para contratação de pessoal para o preenchimento de cargos do quadro 
permanente do Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Jaraguá do Sul, doravante 
denominado SAMAE através de Concurso Público - Edital 01/2018. 

 

O DIRETOR PRESIDENTE DO SAMAE, no uso de suas atribuições, faz saber, a quem interessar possa, que estão 
abertas as inscrições para o Concurso Público destinado a prover 14 (quatorze) vagas para os cargos do Quadro de 
Pessoal Permanente do SAMAE, que se regerá pelas normas estabelecidas neste Edital e pela legislação vigente. 

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

1.1 O Concurso Público terá validade de 02 (dois) anos, a contar da data do ato de homologação do resultado para 
cada cargo, podendo ser prorrogado por igual período, a critério do SAMAE; 

1.2 O período de validade estabelecido para este Concurso Público não gera, para o SAMAE, a obrigatoriedade 
de aproveitar todos os candidatos aprovados. A aprovação gera, para o candidato, apenas o direito à preferên-
cia na nomeação, dependendo da sua classificação no Concurso; 

1.3 Fica ciente o candidato aprovado e classificado que, em aceitando sua nomeação, poderá ser lotado em qual-
quer das unidades do SAMAE, conforme o cargo a que concorrer, no município de Jaraguá do Sul; 

1.4 Os candidatos aprovados e nomeados estarão sujeitos à Lei Complementar nº 154/2014 e suas alterações 
(Estatuto dos Servidores da Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul); 

1.5 O presente Concurso Público será dividido em fases eliminatórias e/ou classificatórias: 

1.5.1 Primeira Fase – Prova Objetiva, de caráter eliminatório e classificatório para todos os cargos; 

1.5.2 Segunda Fase – Prova Prática, de caráter eliminatório, para os cargos de Agente Administrativo, 
Agente de Operações Hidráulicas, Operador de Máquinas e Técnico em Operação de ETA/ETE. 

1.6 A operacionalização de todas as fases do Concurso Público será de responsabilidade do Instituto Ânima Soci-
esc de Inovação, Pesquisa e Cultura, doravante denominado Instituto Ânima Sociesc, obedecidas as normas 
do presente Edital; 

1.7 Todos os atos e avisos relacionados a este certame, até a data de sua homologação, estarão disponíveis em 
link específico para este certame no site do Instituto Ânima Sociesc na Internet, no endereço eletrônico 
https://sociesc.selecao.net.br, doravante denominado “Site do Certame”; 

1.7.1 No Site do Certame, conterá o link de acesso para o sistema de acompanhamento de sua inscrição, 
doravante denominado “Área do Candidato”; 

1.7.2 O acesso à Área do candidato será realizado através da senha cadastrada pelo candidato no ato de 
inscrição. 

1.8 O protocolo de documentos relacionados a este Concurso Público deverá ser realizado no Setor de Protocolo 
do SAMAE situado na Rua Erwino Menegotti, nº 478, bairro Água Verde, Jaraguá do Sul/SC, de segunda a 
sexta-feira, no horário das 08h00min às 16h00min; 

1.8.1 O protocolo de documentos deverá ser realizado pelo próprio candidato ou por procurador legalmente 
constituído, ou ainda, por meio postal com aviso de recebimento, sendo considerada como data de protocolo, 
a data de recebimento da correspondência no endereço supracitado; 

1.8.2 Os documentos recebidos fora dos prazos estabelecidos serão considerados intempestivos, seja qual 
for o motivo do atraso alegado pelo candidato. 

2. DOS CARGOS E DAS VAGAS 

2.1 O Concurso Público destina-se ao provimento das vagas no nível inicial de cargos do Quadro de Pessoal 
Permanente do SAMAE atualmente existentes e das que ocorrerem dentro do prazo de validade deste con-
curso; 

2.2 Os cargos, as vagas e a remuneração mensal (Lei Municipal n° 6.088/2011 e suas alterações) objetos deste 
concurso estão relacionados nos Quadros I, II e III deste Edital o qual contém ainda os pré-requisitos (habili-
tação específica) e Descrição Sumária de cada cargo: 
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Quadro I - Cargos de Nível de Ensino Fundamental: 

Cargo 
Nº de 
Vagas 

Remuneração 
Mensal 

Pré-requisitos Descrição Sumária do Cargo 

Auxiliar de 
Serviços Gerais 

03 R$ 1.691,14 
Ensino Fundamental 
Completo 
CNH categoria “AB” 

Auxiliar e/ou executar serviços de instalações, 
ampliações e consertos de redes de água e de 
esgoto, cargas, descargas, transporte, armaze-
namento, limpeza e serviços auxiliares nas ins-
talações do Samae. 

Quadro II - Cargos de Nível de Ensino Médio: 

Cargo 
Nº de 
Vagas 

Remuneraç
ão Mensal 

Pré-requisitos Descrição Sumária do Cargo 

Agente 
Administrativo 

Reserva 
Técnica 

R$ 2.063,20 
Ensino Médio Completo 
Conhecimento em in-
formática 

Auxiliar na execução de rotinas administrativas 
nos diversos setores do SAMAE, recepcio-
nando e orientando clientes, servidores e visi-
tantes da autarquia, prestando apoio a todos os 
setores. 

Agente de 
Operações 
Hidráulicas 

02 R$ 2.063,20 
Ensino Médio Completo 
CNH categoria “AB” 

Implantar, operar e manter estações de medi-
ção de controle e outras atividades visando a 
redução das perdas de água; instalar e conser-
tar redes de distribuição, adutoras, registros, 
conexões, válvulas e equipamentos hidráuli-
cos, ligações domiciliares de água e esgoto. 

Operador de 
Máquinas 

01 R$ 2.517,07 
Ensino Médio Completo 
CNH categoria “C” 

Operar e manter em condições de funciona-
mento máquinas retroescavadeiras, pás-carre-
gadeiras, caminhão hidrojato, caminhão vale-
teiro, caminhão munk e demais máquinas da 
Autarquia. 

Técnico em 
Operações de 
ETA/ETE 

06 R$ 3.070,85 

Nível Técnico ou Supe-
rior, com formação na 
área de atuação, com 
registro no respectivo 
conselho. 
Conhecimento em in-
formática. 
CNH categoria “AB” 

Operar estações de tratamento de água con-
forme os padrões de potabilidade estabeleci-
dos pela legislação vigente; operar estações de 
tratamento de esgoto sanitário e unidades de 
tratamento de resíduos de acordo com as exi-
gências do órgão ambiental. 

Vistoriador de 
Redes e Ramais 

01 R$ 2.063,20 

Ensino Médio Completo 
Conhecimento em in-
formática 
CNH categoria “B” 

Executar serviços de vistorias e cadastramento 
das ligações de esgoto sanitário, visando ali-
mentar com dados o cadastro técnico, bem 
como outras tarefas solicitadas pela a Coorde-
nadoria de Redes e do Sistema Coletor de Es-
goto Sanitário. 

Quadro III - Cargos de Nível de Ensino Superior: 

Cargo 
Nº de 
Vagas 

Remuneração 
Mensal 

Pré-requisitos Descrição Sumária do Cargo 

Advogado 
Reserva 
Técnica 

R$ 6.305,74 

Ensino Superior em 
Direito, com registro 
no respectivo Con-
selho. 

Representar judicialmente e/ou extrajudicial-
mente o SAMAE acompanhando o andamento 
de processos em geral, representando recur-
sos em qualquer instância; representar o SA-
MAE nos processos de natureza trabalhista 
em que for parte ou terceiro interessado; par-
ticipar na execução de decisões judiciais e de-
fesa da Autarquia; elaborar documentos jurídi-
cos em geral; acompanhar ações rescisórias 
em que o SAMAE for parte interessada. 
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Cargo 
Nº de 
Vagas 

Remuneração 
Mensal 

Pré-requisitos Descrição Sumária do Cargo 

Contador 
Reserva 
Técnica 

R$ 4.570,66 

Ensino Superior em 
Ciências Contábeis, 
com registro no 
Conselho. 

Interpretar e aplicar as legislações fiscais, tri-
butárias e o plano de contas; efetuar registros 
e operações contábeis, orçamentárias e patri-
moniais, bem como os trabalhos de contabili-
zação de documentos e prestação de contas; 
realizar a conciliação de contas; classificar e 
avaliar despesas; efetuar cálculos contábeis; 
elaborar balancetes, balanços, relatórios e de-
monstrativos de contas; atender auditagem e 
fiscalizações. 

Engenheiro Civil 
Reserva 
Técnica 

R$ 6.305,74 

Ensino Superior em 
Engenharia Civil, 
com registro no res-
pectivo Conselho. 

Elaborar, executar, dirigir e acompanhar pro-
jetos e obras de engenharia, estudando carac-
terísticas e preparando planos, métodos de 
trabalho e demais dados requeridos, para pos-
sibilitar e orientar a construção, manutenção e 
reparo em obras e assegurar padrões técnicos 
exigidos. 

Engenheiro 
Sanitarista 

01 R$ 6.305,74 

Ensino Superior 
Completo em Enge-
nharia Sanitária, 
com registro no res-
pectivo conselho. 

Elaborar estudos, projetos de obras e instala-
ções para serviços pertinentes à captação, tra-
tamento, adução, reservação, distribuição de 
água e a coleta, tratamento e destinação final 
de esgotos sanitários. 

 

2.3 A jornada de trabalho é de 40 (quarenta) horas semanais; 

2.4 A jornada de trabalho será cumprida dentre os três turnos de trabalho e /ou por meio de escala de revezamento 
de acordo com as necessidades do SAMAE e/ou das atribuições do cargo; 

2.5 Após o preenchimento das vagas indicadas nos Quadros I, II e III, os candidatos aprovados e classificados 
poderão ser nomeados para o preenchimento das vagas que vierem a surgir, dentro do prazo de validade deste 
Concurso. 

3. DAS INSCRIÇÕES 

3.1 O período das inscrições será das 10h00min do dia 02 de outubro de 2018 às 17h00min do dia  
31 de outubro de 2018; 

3.2 O Processo de Inscrição ao Concurso Público previsto neste Edital dar-se-á através da Internet, devendo o 
candidato proceder conforme descrito a seguir; 

3.2.1 Para inscrever-se, o candidato deverá acessar o link “Inscrição online” no Site do Certame, e no for-
mulário eletrônico de inscrição, cadastrar/atualizar suas informações pessoais, selecionar o cargo/vaga em que 
pretende concorrer e ao finalizar a inscrição, imprimir o boleto bancário gerado pelo sistema; 

3.2.2 O correto preenchimento do formulário eletrônico de inscrição será de total responsabilidade do candi-
dato; 

3.2.3 O SAMAE e o Instituto Ânima Sociesc não se responsabilizarão por solicitações de inscrição e/ou pa-
gamentos da taxa de inscrição não-recebidas por motivos de ordem técnica dos computadores, falhas de co-
municação, congestionamento das linhas de comunicação, fraudes virtuais, códigos maliciosos (vírus), bem 
como outros fatores de ordem técnica que impossibilitem a transferência de dados. 

3.3 O valor da taxa de inscrição neste Concurso Público é de R$ 30,00 (trinta reais) para os cargos de nível de 
ensino fundamental, R$ 80,00 (oitenta reais) para os cargos de nível de ensino médio e R$ 100,00 (cem reais) 
para os cargos de nível superior; 

3.3.1 O pagamento do valor correspondente à taxa de inscrição deverá ser realizado exclusivamente por 
meio do boleto bancário gerado no ato da inscrição; 

3.3.2 O prazo final para pagamento da taxa de inscrição é 31 de outubro de 2018; 

3.3.3 O processo de inscrição somente se completa e se efetiva com a confirmação do pagamento do valor 
de inscrição correspondente ao cargo, no prazo estipulado no item 3.3.2; 
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3.3.4 Não serão considerados pagamentos de inscrições por depósito em caixa eletrônico, via postal, trans-
ferência eletrônica, DOC, ordem de pagamento, depósito comum em conta corrente, condicional, extemporâ-
neo (mesmo que realizado na data de vencimento, porém após o horário limite estabelecido pela instituição 
bancária) ou por qualquer outra via que não a especificada neste Edital, sendo que não haverá qualquer tipo 
de restituição nos eventuais casos de inobservância a este item; 

3.3.5 Não serão aceitos pedidos de transferência ou remanejamento de valores pagos de uma inscrição para 
outra, mesmo que ambas sejam do mesmo candidato; 

3.3.6 O valor da inscrição, uma vez pago, não será restituído; 

3.3.7 Serão indeferidas as inscrições dos candidatos que tenham realizado sua inscrição via internet e não 
pago o respectivo boleto bancário nos termos deste Edital. 

3.4 Não serão aceitos pedidos de isenção de pagamento do valor da inscrição, seja qual for o motivo alegado, 
exceto aos candidatos beneficiados pela Lei Municipal 3508/2003, conforme disposto no item 3.4.1; 

3.4.1 O candidato beneficiado pela Lei Municipal 3508/2003, deverá efetuar sua inscrição pela Internet e 
realizar o Pedido de Isenção por meio do link “Solicitar Isenção” disponível na Área do Candidato conforme as 
instruções contidas no mesmo, anexando ao pedido os documentos comprobatórios (em um único arquivo no 
formato PDF). Tais providências deverão ser tomadas impreterivelmente até as 17h00min do dia 15 de outubro 
de 2018; 

3.4.2 A partir das 18h00min do dia 22 de outubro de 2018 o candidato que protocolou Pedido de Isenção 
nos termos do item 3.4.1 deverá acessar a Área do Candidato para verificar se o seu pedido foi aceito, caso 
contrário, deverá imprimir uma segunda via do boleto e pagá-lo até o vencimento para manter sua inscrição. 

3.5 Cada candidato poderá efetuar somente 1 (uma) inscrição neste Concurso Público; 

3.5.1 Havendo mais de 1 (uma) inscrição, em desacordo com o item 3.5, serão canceladas as mais antigas, 
permanecendo a mais recente. 

3.6 Uma vez efetuada a inscrição, não serão aceitos pedidos de alteração quanto ao cargo escolhido; 
3.7 Os eventuais erros de digitação de informações pessoais, ocorridos quando da inscrição, deverão ser corrigi-

dos exclusivamente pelo candidato por meio do link “Meus Dados” disponível na Área do Candidato conforme 
as instruções contidas no mesmo; 

3.7.1 A correção dos dados deverá ser efetuada nos prazos limite abaixo indicados, conforme a qualificação 
da informação a ser alterada: 
a) Nome – em até 1 (um) dia antes da data prevista para publicação das inscrições deferidas; 
b) Documentos de Identificação (exceto CPF) – em até 7 (sete) dias antes da data prevista para a reali-
zação das provas objetivas; 
c) Data de Nascimento – em até 3 (três) dias após a realização das provas objetivas; 
d) Existência ou não de deficiências ou condições especiais para realização das provas – até o prazo final 
para a realização das inscrições; 
e) Endereços, meios de comunicação e informações complementares (que não influenciam a fase com-
petitiva do certame) – em até 2 (dois) dias após a publicação da Lista Final de Classificação. 

3.7.2 Os prazos estipulados acima representam os limites aceitáveis para a manutenção da publicidade e 
competitividade do certame, ficando o SAMAE e o Instituto Ânima Sociesc isentas de qualquer responsabili-
dade sobre as consequências geradas pela informação incorreta até a data efetiva da correção; 

3.7.3 O candidato que não solicitar as correções dos dados será o único responsável pelas consequências 
advindas de sua omissão. 

3.8 O candidato que necessitar de condições especiais para a realização de provas deverá, até o dia 31 de outu-
bro de 2018, realizar o pedido de Condições Especiais para Realização de Prova por meio do link “Condições 
Especiais para Prova” disponível na Área do Candidato no sistema eletrônico de inscrição conforme as instru-
ções contidas no mesmo, indicando as condições especiais de prova que necessita e os fundamentos; 

3.9 São requisitos legais para admissão nos cargos previstos neste edital: 
a) nacionalidade brasileira ou portuguesa e, em caso de nacionalidade portuguesa, estar amparado pelo 

estatuto de igualdade entre brasileiros e portugueses, com reconhecimento de gozo de direitos políticos, 
nos termos do § 1º, artigo 12, da Constituição Federal; 

b) encontrar-se no pleno gozo de seus direitos civis e políticos; 
c) estar quite com as obrigações militares e eleitorais; 
d) conhecer e estar de acordo com as exigências do presente edital; 
e) ter a idade mínima de 18 (dezoito) anos até a data da admissão; 
f) não ter sido demitido ou exonerado por ato de improbidade, mediante decisão transitada em julgado em 

qualquer esfera governamental; 
g) não ter sofrido penalidade por processo de sindicância ou administrativo-disciplinar. 
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3.9.1 Ao preencher seu formulário eletrônico de inscrição e efetuar o pagamento do respectivo boleto, o 
candidato está declarando formalmente que preenche os requisitos legais relacionados no item 3.9 deste Edital. 

3.10 A Inscrição do candidato importa no conhecimento e na aceitação tácita das condições estabelecidas no pre-
sente Edital; 

3.11 A Lista de Inscrições Deferidas contendo a relação nominal dos candidatos e respectivos cargos a que estão 
concorrendo, será publicada a partir das 18h00min do dia 05 de novembro de 2018 no Site do Certame; 

3.11.1 O candidato é responsável pela conferência dos seus dados pessoais indicados na Lista de Inscrições 
Deferidas; 

3.11.2 Em caso de ocorrência de divergência de informações, o candidato deverá solicitar a correção nos 
termos do item 3.7 deste Edital; 

3.11.3 É admitido pedido de recurso contra a Lista de Inscrições Deferidas. 

 

4. DAS VAGAS RESERVADAS ÀS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA (PcD)  

4.1 Às pessoas com deficiência (PcD) é assegurado o direito de se inscrever neste Concurso Público desde que 
as atribuições do cargo pretendido sejam compatíveis com a deficiência e a eles serão reservados o mínimo 
de 5% (cinco por cento) e o máximo de 20% (vinte por cento) das vagas a serem preenchidas em cada cargo, 
de acordo com o artigo 37, inciso VIII da Constituição Federal, Lei Federal nº 7.853/89, Decreto Federal nº 
3.298/99 e Lei Federal nº 8.112/90, conforme discriminado neste Edital e seus Anexos; 

4.1.1 O primeiro candidato pessoa com deficiência (PcD) classificado em cada cargo no Concurso Público será contra-
tado para ocupar a quinta vaga aberta no referido cargo, enquanto os demais serão contratados a cada intervalo de vinte 
vagas providas em cada cargo. 

4.2 Consideram-se pessoas com deficiência (PcD) aquelas que se enquadrem nas categorias discriminadas no 
Artigo 4º do Decreto Federal 3.298/99 e suas alterações; 

4.3 No ato da inscrição o candidato pessoa com deficiência (PcD), deverá declarar em campo específico do For-
mulário Eletrônico de Inscrição, essa condição e sua deficiência; 

4.4 O candidato pessoa com deficiência (PcD) que no ato da inscrição não declarar essa condição, não poderá 
interpor recurso em favor de sua situação; 

4.5 O candidato pessoa com deficiência (PcD) deverá protocolar até o dia 31 de outubro de 2018 no Setor de 
Protocolo do SAMAE, no horário de atendimento e no endereço constante no item 1.8 deste Edital, requeri-
mento para concorrer às vagas reservadas, conforme o modelo constante do Anexo 4 deste edital, anexando 
a este o Laudo Médico comprobatório da deficiência que deverá atender cumulativamente aos seguintes re-
quisitos: 
a) Atestar a espécie e o grau ou nível da deficiência, com expressa referência ao código correspondente da 

Classificação Internacional de Doenças – CID; 
b) Ser emitido por médico devidamente registrado no Conselho Regional de Medicina (o número do CRM 

deverá constar no laudo); 
c) Ter sido emitido de forma legível e após o dia 02/04/2018; 
d) Ser apresentado em original ou cópia autenticada em cartório. 

4.6 O candidato pessoa com deficiência (PcD) que não protocolar o requerimento e laudo médico conforme espe-
cificado no item 4.5, não será considerado como deficiente apto para concorrer às vagas reservadas, mesmo 
que tenha assinalado tal opção no formulário eletrônico de inscrição, neste caso a inscrição será revertida, 
para que o candidato concorra às demais vagas não reservadas; 

4.7 Na realização da prova, as adaptações necessárias aos candidatos pessoa com deficiência (PcD), dentro das 
possibilidades da Executora do Concurso Público, somente serão efetuadas para aqueles que comunicarem 
sua deficiência nas condições do item 3.8; 

4.8 As pessoas com deficiência (PcD), resguardadas as condições especiais previstas no Decreto Federal nº 
3.298/99, particularmente em seu artigo 4º, participarão do Concurso Público em igualdade de condições com 
os demais candidatos, no que se refere ao conteúdo das provas, avaliação e aos critérios de aprovação, ao 
horário e ao local de aplicação das provas e à nota mínima exigida para todos os demais candidatos; 

4.9 A homologação final para o candidato inscrito como pessoa com deficiência (PcD), se dará após a publicação 
dos resultados finais deste processo, quando os aprovados e classificados nas vagas respectivas, serão con-
vocados para submeter-se à avaliação médica pericial, para averiguação e confirmação se a deficiência infor-
mada no laudo médico apresentado no momento da inscrição, encontra amparo no Decreto Federal nº 3298/99. 
Para tanto o candidato deverá apresentar-se munido dos exames comprobatórios de sua deficiência no dia, 
hora e local determinados pelo instrumento convocatório; 
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4.10 A homologação final do candidato inscrito como pessoa com deficiência (PcD), após a avaliação determinada 
no item 4.9 deste Edital, se dará da seguinte forma: 

4.10.1 Homologada como candidato pessoa com deficiência (PcD) com direito à reserva de vaga, quando a deficiência 
estiver amparada pelo Decreto Federal nº 3298/99; 

4.10.2 Homologada, sem direito à reserva de vagas, pelo fato de não ser considerado deficiente por não se enquadrar 
nos requisitos previstos no Decreto Federal nº 3.298/99, que caracterizam as pessoas com deficiência (PcD). Neste caso 
o candidato continua inserido na classificação geral. 

4.11 Caso o candidato pessoa com deficiência (PcD) seja considerado inapto para o cargo, será contratado o can-
didato imediatamente posterior. Vaga reservada e não provida por falta de candidatos pessoa com deficiência 
(PcD) ou por reprovação dos concorrentes é revertida para a classificação geral; 

4.12 A pessoa com deficiência (PcD) que não realizar sua inscrição de acordo com as regras deste capítulo do Edital 
não poderá alegar esta condição em seu benefício, não sendo cabível qualquer recurso de sua condição neste 
caso. 

 

5. DO LOCAL E HORÁRIO DE PROVAS 

5.1 A data prevista para a realização das provas objetivas, é dia 18 de novembro de 2018; 

5.2 A partir das 18h00min do dia 14 de novembro de 2018, o Instituto Ânima Sociesc tornará público, no Site do 
Certame e por meio da Área do candidato o(s) local(is) e sala(s) de provas e respectivos horários de abertura 
e fechamento dos portões. 

5.2.1 O candidato é o único responsável pela consulta de seu local e horário de provas; 

5.2.2 Não serão enviados informativos individuais aos candidatos referentes à data, local e horário de provas. 

 

6. DAS PROVAS 

6.1 O Concurso Público será efetuado mediante aplicação de provas em que serão avaliados os conhecimentos 
e/ou habilidades dos candidatos sobre as matérias relacionadas a cada cargo, cuja composição e respectivos 
programas estão descritos no item 6.2; 

6.2 Conteúdo programático exigido por nível de formação requerida e conhecimentos específicos por tipo de cargo: 

6.2.1 Composição e Conteúdo Programático para os cargos do Nível de Ensino Fundamental (30 
questões): 

Prova de Conhecimentos Gerais (Língua Portuguesa, Matemática, Temas Contemporâneos e Legislação 
Municipal) composta de 15 (quinze) questões a partir dos seguintes programas: 

Língua Portuguesa (05 questões): Interpretação de texto; Sinônimos e antônimos; Sentido próprio e figurado 
das palavras; Ortografia oficial; Acentuação Gráfica; Pontuação; Substantivo e adjetivo: Emprego de pronomes, 
preposições e conjunções; Concordância verbal e nominal; Crase; Regência. 

Matemática (05 questões): Números inteiros: operações e propriedades; Números racionais: representação 
fracionária e decimal: operações e propriedades; Razão e proporção; Porcentagem; Regra de três simples; 
Equação do 1º grau; Resolução de sistemas de equações do 1º grau, equação do 2º grau, Inequações. Sistema 
métrico: medidas de tempo, comprimento, superfície e capacidade; Relação entre grandezas: tabelas e gráfi-
cos; Raciocínio Lógico. 

Temas Contemporâneos (02 questões): Tópicos atuais e relevantes de diversas áreas, tais como: política, 
economia, sociedade, educação, tecnologia, energia, relações internacionais, desenvolvimento sustentável, 
segurança e ecologia, e suas vinculações históricas. 

Legislação Municipal (03 questões): Lei Complementar nº 154/2014 e suas alterações - Regime Jurídico dos 
Servidores Públicos do Município de Jaraguá do Sul. Lei Complementar nº 6088/2011 e suas alterações – 
Plano de Cargos e Vencimentos dos Servidores do SAMAE. Decreto nº 8503/2012 – Regulamento do SAMAE. 

[Poderão ser objeto de questões, as alterações em dispositivos de lei e atos normativos a eles posteriores, 
publicados até a data de publicação do Edital. 

Provas de Conhecimentos Específicos conforme o cargo a que o candidato concorrer composta de 15 
(quinze) questões a partir dos seguintes programas: 
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a) Auxiliar de Serviços Gerais 

Noções básicas de conservação e manutenção; Noções básicas de higiene e limpeza; Cuidados elementares 
com o patrimônio; Guarda e armazenagem de materiais e utensílios; Habilidades manuais no desempenho das 
tarefas: sequência correta das operações; uso correto de ferramentas, utensílios e equipamentos; manutenção 
e conservação de ferramentas, utensílios e equipamentos; Noções básicas de Construção Civil: alvenaria de 
tijolos, carpintaria, calçamentos, chapisco, reboco, massa fina, pintura e preparação de massas; Noções bási-
cas de hidráulica (sistema predial de água, esgoto e drenagem); Noções Básicas em Hidrossanitários; Peque-
nos reparos em rede hidráulica e de esgotamento sanitário; Noções básicas de eletricidade; Noções básicas 
de mecânica; Noções básicas de segurança e higiene do trabalho inerente às atividades a serem desenvolvi-
das; Equipamentos de proteção individual (EPI); Relacionamento humano no trabalho; Importância da disci-
plina no trabalho; Noções básicas de Qualidade e Produtividade; Conhecimentos inerentes às atividades do 
cargo. 

[Poderão ser objeto de questões, as alterações em dispositivos de lei e atos normativos a eles posteriores, 
publicados até a data de publicação do Edital.] 

 

6.2.2 Composição e Conteúdo Programático para os cargos do Nível de Ensino Médio (30 questões): 

Prova de Conhecimentos Gerais (Língua Portuguesa, Matemática, Temas Contemporâneos e Legislação 
Municipal) composta de 15 (quinze) questões a partir dos seguintes programas: 

Língua Portuguesa (05 questões): LINGUAGEM: Linguagem verbal e não verbal; As funções da linguagem; As 
variedades linguísticas. FONOLOGIA: Ortografia e Acentuação gráfica. MORFOLOGIA: Estrutura e formação 
das palavras; Classes gramaticais variáveis e invariáveis. SINTAXE: Termos essenciais da oração; Termos 
integrantes da oração; Termos acessórios da oração e vocativo; Tipos de período; Orações coordenadas e 
subordinadas; Concordância verbal e nominal; Colocação pronominal; Regência verbal e nominal. Crase. Pon-
tuação. Semântica e Interpretação textual. 

Matemática (05 questões): Números inteiros: operações e propriedades; Números racionais: representação 
fracionária e decimal: operações e propriedades; Razão e proporção; Porcentagem; Regra de três simples e 
composta; Juros simples e compostos; Equação de 1º e de 2º grau; Equação exponencial; Logaritmos; Fun-
ções: 1º grau, 2º grau, exponencial, logarítmica e trigonométrica; Matrizes, determinantes e resolução de sis-
temas lineares; Sistema métrico: medidas de tempo, comprimento, superfície e capacidade; Relação entre 
grandezas: tabelas e gráficos; Raciocínio Lógico; Resolução de Situações-Problema; Geometria; Trigonome-
tria; Progressão Aritmética (PA); Progressão Geométrica (PG); Estatística Básica. 

Temas Contemporâneos (02 questões): Tópicos atuais e relevantes de diversas áreas, tais como: política, 
economia, sociedade, educação, tecnologia, energia, relações internacionais, desenvolvimento sustentável, 
segurança e ecologia, e suas vinculações históricas. 

Legislação Municipal (03 questões): Lei Complementar nº 154/2014 e suas alterações - Regime Jurídico dos 
Servidores Públicos do Município de Jaraguá do Sul. Lei Complementar nº 6088/2011 e suas alterações – 
Plano de Cargos e Vencimentos dos Servidores do SAMAE. Decreto nº 8503/2012 – Regulamento do SAMAE. 

[Poderão ser objeto de questões, as alterações em dispositivos de lei e atos normativos a eles posteriores, 
publicados até a data de publicação do Edital.] 

Provas de Conhecimentos Específicos conforme o cargo a que o candidato concorrer composta de 15 
(quinze) questões a partir dos seguintes programas: 

 

a) Agente Administrativo 

Administração Geral: departamentalização: conceitos, tipos e princípios. Delegação de poderes: centralização 
e descentralização. Funções essenciais da organização: técnica, financeira, segurança, contábil, administra-
tiva, operações e pessoal. Funções administrativas: planejamento, organização, direção e controle. Tipos de 
liderança. Motivação. Comunicação. Organização: Conceitos. Finalidade e utilidades. Tipologia. Característi-
cas. Princípios gerais. Gráficos de organização: conceitos, tipos, elaboração, finalidades, simbologia. Manuais, 
regulamentos, normas organizacionais. Gestão de documentos. Serviço de protocolo e arquivo: tipos de ar-
quivo, acessórios do arquivo, fases do arquivamento: técnicas, sistemas e métodos. Protocolo: recepção, clas-
sificação, registro e distribuição de documentos. Expedição de correspondência: registro e encaminhamento. 
Noções de uso e conservação de equipamentos de escritório (telefone, central telefônica, copiadora, compu-
tador e impressora). Redação Oficial: formas de tratamento, tipos de discursos, correspondência oficial. Re-
cepção: informações, encaminhamento, atendimento a clientes, registro, manuseio e transmissão de informa-
ções. Gestão do patrimônio, cadastro, convênios e contratos. Apresentação pessoal: vestuário, postura, etc. 
Relacionamento interpessoal: a importância do autoconhecimento, as diferenças individuais, temperamento, 
caráter, personalidade, superação de conflitos no relacionamento, capacidade de empatia. Elementos da 
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comunicação: emissor e receptor, canais de comunicação, mensagens, códigos e interpretação, obstáculos à 
comunicação, a voz e suas funções. Meios modernos de comunicação. Ética no exercício profissional: a ima-
gem da organização, imagem profissional, sigilo e postura. Conhecimentos de Informática: Noções de 
hardware, periféricos e softwares: componentes de um computador, dispositivos de entrada e saída e tipos de 
softwares. Sistema operacional: Windows 7 ou superior e seus respectivos aplicativos/ferramentas padrão. 
Aplicativos de escritório: Microsoft Office 2007 ou superior (Excel, Outlook, PowerPoint e Word). Serviços rela-
cionados à Internet: correio eletrônico; compartilhamento e transferências de arquivos; navegação e conceitos 
da Web (WWW); Navegadores de internet: Google Chrome, Microsoft Internet Explorer e Mozilla Firefox. Se-
gurança da Informação: noções e procedimentos básicos de segurança da informação; realização de cópias 
de segurança, arquivamento e recuperação; softwares maliciosos, vírus, aplicativos e mecanismos de segu-
rança da informação. (A referência de idioma para todos os softwares e versões é o Português-Brasil). 

[Poderão ser objeto de questões, as alterações em dispositivos de lei e atos normativos a eles posteriores, 
publicados até a data de publicação do Edital.] 

 

b) Agente de Operações Hidráulicas 

Sistemas de água e esgoto: princípios básicos; Identificação e uso de ferramentas para hidráulica, eletricidade 
e mecânica; Redes Hidráulicas, componentes, instalação, inspeção, manutenção e reparos; Bombas Hidráuli-
cas; Conhecimento da Capacidade de Hidrômetros; Tipos de tubulação; Tipos de conexão; Materiais utilizados; 
Ligações de água; Ligações de esgoto; Válvulas; Registros; Tipos de Poços e Bombas d’água; Unidades de 
Medida: extensão, peso, vazão, volume, pressão e nível; Instrumentos de Controle. Conservação em instala-
ções hidráulicas, rede de esgotos, rede de tubulação, instrumentos de controle de pressão, válvulas, entre 
outros. Limpeza e desinfecção de tubulações; Abastecimento de Água: Estações de bombeamento, adutoras, 
rede de distribuição, ramais prediais; Manutenção preventiva e corretiva nos sistemas de abastecimento de 
água e esgoto. Materiais utilizados nas instalações hidráulicas (PVC, CPVC, Cobre, aço galvanizado, adesivos, 
lixas, conectores, entre outros). Organização e limpeza do local de trabalho. Segurança no trabalho e Utilização 
de Equipamentos de Proteção Individual. Conhecimentos inerentes ao exercício do cargo. 

[Poderão ser objeto de questões, as alterações em dispositivos de lei e atos normativos a eles posteriores, 
publicados até a data de publicação do Edital.] 

 

c) Operador de Máquinas 

Legislação de trânsito: Código de Trânsito Brasileiro (Lei Federal nº 9.503 de 23/9/1997) e legislação comple-
mentar atualizada. Conceitos, definições e diretrizes. Sistema Nacional de Trânsito: disposições gerais, com-
posição e competências. Normas gerais de circulação e conduta. Educação para o trânsito: conceito, propos-
tas, responsabilidade dos órgãos competentes. Manutenção periódica e preventiva do veículo. Conhecimentos 
básicos de funcionamento mecânico, hidráulico e de motorização. Mecânica básica: Noções básicas de mecâ-
nica de automóveis. Noções sobre funcionamento de máquinas pesadas. Transporte de carga. Comandos 
principais. Carroceria, motor e transmissão. Rodas, direção, freios, suspensão e sistema elétrico. Conhecimen-
tos sobre peças e ferramentas convencionais; sistemas de direção (convencional, direção hidráulica); sistemas 
de freios: funcionamento de freios , feios mecânicos, sistema hidráulicos, cilindros; suspensão: molas e amor-
tecedores; rodas e pneus; desgaste de pneus; geometria de eixo; motores a explosão: tipos de motores (ele-
mentos essenciais dos motores, ignição); sistema de motor diesel (sistema de injeção; bomba; filtragem de 
óleo, lubrificação, sistema de refrigeração, partida, freio-motor, graxas para rolamento, manutenção e lubrifica-
ção); Máquinas Rodoviárias: Condução e manobra; Características e finalidades; Medidas de segurança na 
operação e estacionamento; Manutenção e conservação; Procedimentos, cuidados e utilização de ferramentas 
apropriadas para assegurar o bom funcionamento do equipamento; Características, mecanismos e operação. 
Direção Defensiva. Prevenção de Acidentes. Condição Adversa. Noções sobre Primeiros Socorros. Sinaliza-
ção. Mecânica em Geral. Segurança no trabalho e Utilização de EPI’s. Conhecimentos inerentes ao exercício 
do cargo. 

[Poderão ser objeto de questões, as alterações em dispositivos de lei e atos normativos a eles posteriores, 
publicados até a data de publicação do Edital.] 

 

d) Técnico em Operações de ETA/ETE 

Conhecimento do sistema internacional de unidades e conversões de unidades; Dosadores de produtos quí-
micos; Conhecimento de medidas como volume, peso, vazão, etc; Análises físico-químicas e bacteriológicas: 
conhecimento de análises laboratoriais de rotina, tais como, pH, turbidez, cloro, cor, “Jar test”, DBO (Demanda 
Bioquímica de Oxigênio), DQO (demanda química de oxigênio), sólidos, temperatura; Equipamentos, reagen-
tes e vidrarias; Preparo de soluções: técnicas de diluição para o preparo de produtos químicos; técnicas de 
preparo de soluções dos produtos químicos utilizados nas análises de rotina; Controle de estoque de produtos 
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químicos: formas de armazenamento dos produtos químicos, tais como cloro, cal hidratada, sulfato de alumínio, 
flúor etc; formas de transporte e manuseio dos produtos químicos; Relatórios técnicos, computação de dados 
estatísticos, anotando e reunindo os resultados dos exames e outras informações necessárias; Verificação 
periódica dos aparelhos de laboratório, enviando-os para reparo, quando for o caso, e preparando-os para sua 
utilização. Manutenção de ETA/ETE: Maneiras de utilização dos materiais de expediente, limpeza e higiene; 
Noções de limpeza e conservação das instalações internas e externas da ETA/ETE; Equipamentos utilizados 
em ETA/ETE; Controle de vazões: medidores utilizados em ETA/ETE; diferentes formas de medição de vazões; 
Coleta de amostras: conhecimento da importância de executar corretamente uma coleta de amostra; identifi-
cação da unidade de uma ETA/ETE; Monitoramento e operação de ETA/ETE: tipos possíveis de estações de 
tratamento de água e esgotos; Processos físicos, químicos e biológicos em ETA/ETE; Segurança no trabalho 
e Utilização de EPI’s; Noções de controle ambiental; Noções de recalque e adução de água bruta e tratada; 
Anexo XX da Portaria de Consolidação MS-GM nº 5 de 28 de setembro de 2017; Resolução CONAMA 
357/2005 e 430/2011; Conhecimentos de Informática: Noções de hardware, periféricos e softwares: compo-
nentes de um computador, dispositivos de entrada e saída e tipos de softwares. Sistema operacional: Windows 
7 ou superior e seus respectivos aplicativos/ferramentas padrão. Aplicativos de escritório: Microsoft Office 2007 
ou superior (Excel, Outlook, PowerPoint e Word). Serviços relacionados à Internet: correio eletrônico; compar-
tilhamento e transferências de arquivos; navegação e conceitos da Web (WWW); Navegadores de internet: 
Google Chrome, Microsoft Internet Explorer e Mozilla Firefox. Segurança da Informação: noções e procedimen-
tos básicos de segurança da informação; realização de cópias de segurança, arquivamento e recuperação; 
softwares maliciosos, vírus, aplicativos e mecanismos de segurança da informação. (A referência de idioma 
para todos os softwares e versões é o Português-Brasil). 

[Poderão ser objeto de questões, as alterações em dispositivos de lei e atos normativos a eles posteriores, 
publicados até a data de publicação do Edital.] 

 

e) Vistoriador de Redes e Ramais 

Noções básicas de hidráulica: pressão, manutenção em rede de distribuição de água, ramais, cavaletes, etc. 
Compactação do solo: ancoragem e escoramento. Serviços de Manutenção em Redes de distribuição de água: 
setorização de redes – vantagens e necessidades, Tipos de tubulações, conexões e juntas utilizadas em redes 
e ligações. Manutenção e Montagem de cavaletes para ligações de água: padrões de ligações de água, tipos 
e modelos de cavalete; pontos críticos para ocorrência de vazamentos. Assentamento e reparo de redes de 
distribuição de água. Utilização de Equipamentos de Proteção individual. Conhecimentos de Informática: No-
ções de hardware, periféricos e softwares: componentes de um computador, dispositivos de entrada e saída e 
tipos de softwares. Sistema operacional: Windows 7 ou superior e seus respectivos aplicativos/ferramentas 
padrão. Aplicativos de escritório: Microsoft Office 2007 ou superior (Excel, Outlook, PowerPoint e Word). Ser-
viços relacionados à Internet: correio eletrônico; compartilhamento e transferências de arquivos; navegação e 
conceitos da Web (WWW); Navegadores de internet: Google Chrome, Microsoft Internet Explorer e Mozilla 
Firefox. Segurança da Informação: noções e procedimentos básicos de segurança da informação; realização 
de cópias de segurança, arquivamento e recuperação; softwares maliciosos, vírus, aplicativos e mecanismos 
de segurança da informação. (A referência de idioma para todos os softwares e versões é o Português-Brasil). 

[Poderão ser objeto de questões, as alterações em dispositivos de lei e atos normativos a eles posteriores, 
publicados até a data de publicação do Edital.] 

 

6.2.3 Composição e Conteúdo Programático para os cargos do Nível de Ensino Superior (30 ques-
tões): 

Prova de Conhecimentos Gerais (Língua Portuguesa, Matemática, Temas Contemporâneos e Legislação 
Municipal) composta de 15 (quinze) questões a partir dos seguintes programas: 

Língua Portuguesa (05 questões): LINGUAGEM: Linguagem verbal e não verbal; As funções da linguagem; As 
variedades linguísticas. FONOLOGIA: Ortografia e Acentuação gráfica. MORFOLOGIA: Estrutura e formação 
das palavras; Classes gramaticais variáveis e invariáveis. SINTAXE: Termos essenciais da oração; Termos 
integrantes da oração; Termos acessórios da oração e vocativo; Tipos de período; Orações coordenadas e 
subordinadas; Concordância verbal e nominal; Colocação pronominal; Regência verbal e nominal. Crase. Pon-
tuação. Semântica e Interpretação textual. 

Matemática (05 questões): Números inteiros: operações e propriedades; Números racionais: representação 
fracionária e decimal: operações e propriedades; Razão e proporção; Porcentagem; Regra de três simples e 
composta; Juros simples e compostos; Equação de 1º e de 2º grau; Equação exponencial; Logaritmos; Fun-
ções: 1º grau, 2º grau, exponencial, logarítmica e trigonométrica; Matrizes, determinantes e resolução de sis-
temas lineares; Sistema métrico: medidas de tempo, comprimento, superfície e capacidade; Relação entre 
grandezas: tabelas e gráficos; Raciocínio Lógico; Resolução de Situações-Problema; Geometria; Trigonome-
tria; Progressão Aritmética (PA); Progressão Geométrica (PG); Estatística Básica. 
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Temas Contemporâneos (02 questões): Tópicos atuais e relevantes de diversas áreas, tais como: política, 
economia, sociedade, educação, tecnologia, energia, relações internacionais, desenvolvimento sustentável, 
segurança e ecologia, e suas vinculações históricas. 

Legislação Municipal (03 questões): Lei Complementar nº 154/2014 e suas alterações - Regime Jurídico dos 
Servidores Públicos do Município de Jaraguá do Sul. Lei Complementar nº 6088/2011 e suas alterações – 
Plano de Cargos e Vencimentos dos Servidores do SAMAE. Decreto nº 8503/2012 – Regulamento do SAMAE. 

[Poderão ser objeto de questões, as alterações em dispositivos de lei e atos normativos a eles posteriores, 
publicados até a data de publicação do Edital.] 

Provas de Conhecimentos Específicos conforme o cargo a que o candidato concorrer composta de 15 
(quinze) questões a partir dos seguintes programas: 

 

a) Advogado 

DIREITO CONSTITUCIONAL: Constituição: conceito; tipos e princípios fundamentais; Poder Constituinte; In-
constitucionalidade das leis e atos normativos; Sistemas de controle; Direitos e garantias fundamentais; Direitos 
de Deveres individuais e coletivos; Direitos sociais; A nacionalidade; Os direitos políticos; Organização do Es-
tado; Administração Pública; A segurança Pública; As finanças públicas; Noção de orçamento; Lei Comple-
mentar nº 101/2000 – Normas de Finanças Públicas voltadas para a Responsabilidade na Gestão Fiscal. DI-
REITO AMBIENTAL: Noções básicas. Legislações federais, defesas e recursos no âmbito administrativo, como 
também na esfera judicial; implicações penais; Legislação sobre saneamento básico. DIREITO ADMINISTRA-
TIVO: A Administração Pública e os poderes estatais; Função administrativa; O regime jurídico administrativo; 
Princípios do direito administrativo e da Administração Pública Brasileira; Poderes da Administração Pública: 
hierárquico; disciplinar, de polícia; regulamentar; Limites de sua atuação; Ato administrativo; Licitações Públi-
cas: conceito princípios, competência para legislar, dispensa e inexigibilidade, modalidades, procedimentos, 
recursos administrativos; As Leis Federais nº 8.666/1993 – Lei de Licitação; Lei de Licitações e Contratos, Lei 
nº 10.520/2002, 8.883/1994 – Normas para Licitações e 8.987/1995 – Lei das Concessões de Serviços Públi-
cos; Lei de Concessões; Lei Geral das Concessões. Contratos administrativos. Espécies: contrato de obra 
pública e prestação de serviços; contratos de fornecimento; concessão de serviço e obras púbicas; Contrato 
de Gestão; Consórcios e Convênios; Serviços Públicos; Órgãos Públicos; Processo Administrativo; Controles 
de Administração. DIREITO CIVIL: Espécies, eficácia no tempo e no espaço, retroatividade e irretroatividade 
das leis, revogação interpretação; Das pessoas: conceito, capacidade, domicílio, desconsideração da perso-
nalidade jurídica; Dos bens: classificação, bem de família; Fatos jurídicos; Negócios jurídicos; Da responsabi-
lidade civil por danos causados ao meio ambiente, ao patrimônio artístico e cultural e ao consumidor; Da pres-
crição e da decadência. Da posse e sua classificação; Das obrigações por atos ilícitos; Da responsabilidade 
civil; Dos contratos e das várias espécies de contrato. DIREITO PROCESSUAL CIVIL: Direito Processual: con-
ceito, objeto, divisões. A norma processual civil no tempo e no espaço. Função jurisdicional: caracterização. 
Jurisdição voluntária. Organização judiciária estadual. Ação: conceito. Condições do seu exercício. Classifica-
ções. Processo: noções gerais. Processo e procedimento. Objeto do processo. Mérito. Questão principal, ques-
tões preliminares e prejudiciais. A relação jurídica processual: caracteres, requisitos, pressupostos processu-
ais, conteúdo. Poderes, direitos, faculdades, deveres e ônus processuais. Competência: conceito, classifica-
ções, critérios de determinação. Prorrogação e prevenção. Incidentes sobre competência. Conflitos de compe-
tência e de atribuições. Sujeitos do processo: o Juiz e as partes. Capacidade e legitimação. Representação, 
assistência, autorização. Substituição processual. Intervenção de terceiros. Fatos e atos processuais: classifi-
cação, forma, lugar e tempo. Vícios e seus efeitos. Nulidade. Inexistência, invalidade e ineficácia. Impulso 
processual. Prazos, preclusão. Inércia processual: contumácia e revelia. Processo de conhecimento. Etapas. 
Tutela antecipada. Sentença: conceito, classificações, estrutura, efeitos. Publicação, intimação, correção e in-
tegração da sentença. A coisa julgada. Recursos e ações autônomas. Ação rescisória. Noções gerais sobre 
recursos: classificação, requisitos da admissibilidade, efeitos, desistência, renúncia. Processo de execução. As 
diversas espécies de execução. Execução contra a Fazenda Pública. Execução Fiscal. Embargos do devedor. 
Controle jurisdicional da constitucionalidade das leis e atos do Poder Público. Ação de desapropriação. Ação 
popular. Ação civil pública. Mandado de segurança. O processo cautelar. Noções gerais. Medidas cautelares. 
Os procedimentos especiais de jurisdição contenciosa e de jurisdição voluntária. DIREITO DO TRABALHO: 
Responsabilidade solidária; Contrato individual de trabalho; Particularidades em relação ao Poder Público; Re-
muneração, salário mínimo, piso salarial, salário profissional, proteção, décimo terceiro salário, adicionais, ir-
redutibilidade e equiparação salarial; Duração do trabalho, jornada de trabalho, períodos de descanso, remu-
neração do serviço extraordinário, trabalho noturno repouso semanal e normas especiais de proteção ao tra-
balho da mulher; Licença a gestante e estabilidade; Direito Coletivo do trabalho; Convenção e acordo coletivo 
de trabalho; Processo trabalhista. DIREITO COMERCIAL: Do direito de empresa: da sociedade, espécies; Das 
sociedades comerciais: conceito, personalidade jurídica, tipos; Sociedades por quota de responsabilidade limi-
tada: formação de seu nome, limite de responsabilidade dos sócios, poderes de gerência e sua delegação, 
posição dos sócios dissidentes; Sociedades por ações: formação de capital, limite de responsabilidade dos 
acionistas, órgãos societários. DIREITO PENAL: Dos crimes contra a Administração Pública; Crimes praticados 
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por funcionários públicos; Noções gerais sobre peculato, emprego irregular de verbas ou rendas públicas con-
cussão, corrupção passiva, prevaricação, condescendência criminosa, advocacia administrativa, abono de fun-
ção, exercício funcional ilegal, violação do sigilo funcional; Dos crimes contra a Administração Pública: crimes 
praticados por particular; Noções gerais. DIREITO TRIBUTÁRIO: Poder tributário; Sistema tributário; Discrimi-
nação das rendas tributárias; Limitações constitucionais ao poder de tributar: princípios da legalidade e anteri-
oridade; Imunidades; Espécies tributárias: impostos, taxas, contribuição de melhoria e contribuições especiais; 
Preço público; Obrigação tributária; Espécies e elementos. DIREITO DE DEFESA DO CONSUMIDOR: Normas 
aplicáveis no âmbito do Código de Defesa do Direito do Consumidor. 

[Poderão ser objeto de questões, as alterações em dispositivos de lei e atos normativos a eles posteriores, 
publicados até a data de publicação do Edital.] 

 

b) Contador 

A contabilidade como ciência social, o patrimônio objeto da contabilidade, os princípios fundamentais de con-
tabilidade, os objetivos da contabilidade, formalidades da escrituração contábil, variações patrimoniais qualita-
tivas e quantitativas, o exercício social e as demonstrações financeiras, a estrutura do balanço patrimonial, a 
estrutura da demonstração do resultado do exercício, a estrutura da demonstração das origens e aplicações 
de recursos, estrutura da demonstração das mutações do patrimônio líquido, as notas explicativas, deprecia-
ções, amortizações e exaustão. Conceito e divisão da Contabilidade Pública. Orçamento público: conceito, 
princípios e técnica orçamentária. Estudo da receita pública e da despesa pública: Lei nº 4.320/1964 – Lei do 
Direito Financeiro. O patrimônio público: estudo qualitativo e quantitativo. Teoria de Contabilidade Pública. Prá-
tica de elaboração de orçamento público; plano de contas; prática de escrituração em contabilidade pública. 
Balanço e prestações de contas. Ética profissional para o contador. Código de ética contábil.  

[Poderão ser objeto de questões, as alterações em dispositivos de lei e atos normativos a eles posteriores, 
publicados até a data de publicação do Edital.] 

 

c) Engenheiro Civil 

Lei Municipal n° 1184/1988 - Código de Obras do Município de Jaraguá do Sul. Lei Municipal n° 1182/1988 - 
Código de Posturas do Município de Jaraguá do Sul. Planejamento e controle de orçamento de obras. Execu-
ção de obras civis. Topografia e terraplanagem. Locação de obras; sondagens; instalações provisórias. Can-
teiro de obras: proteção e segurança do depósito e armazenamento de materiais, equipamentos e ferramentas. 
Fundações. Escoramentos. Estrutura de concreto: formas; armação; argamassas. Instalações prediais. Alve-
narias. Revestimentos. Esquadrias. Coberturas. Pisos. Impermeabilização. Isolamento térmico. Materiais de 
construção civil: aglomerantes - gesso, cal, cimento portland. Agregados; Argamassa; Concreto: dosagem e 
tecnologia do concreto. Aço, madeira, materiais cerâmicos, vidros, tintas e vernizes. Recebimento e armaze-
namento de materiais. Mecânica dos solos: origem, formação e propriedades dos solos; índices físicos; pres-
sões nos solos. Prospecção geotécnica. Permeabilidade dos solos; percolação nos solos. Compactação dos 
solos; compressibilidade dos solos; adensamento nos solos; estimativa de recalques. Resistência ao cisalha-
mento dos solos. Empuxos de terra; estrutura de arrimo; estabilidade de taludes; estabilidade das fundações 
superficiais e estabilidade das fundações profundas. Resistência dos materiais. Deformações. Teoria da elas-
ticidade. Analise de tensões. Flexão simples; flexão composta; torção; cisalhamento e flambagem. Analise 
estrutural. Esforço normal, esforço constante, torção e momento fletor. Estudos das estruturas isostáticas (vi-
gas simples, vigas, gerber, quadros, arcos e treliças); deformação e deslocamentos em estrutura isostática; 
linhas de influência em estrutura isostáticas; esforço sob ação de carregamento, variação de temperatura e 
movimento nos apoios. Estruturas hiperestáticas; métodos dos esforços; métodos dos descolamentos; pro-
cesso de Cross e linhas de influência em estruturas hiperestáticas. Dimensionamento do concreto armado. 
Estados limites; aderência; ancoragem e emendas em barras de armação. Dimensionamento de seções retan-
gulares sob flexão. Dimensionamento de seções T. Cisalhamento. Dimensionamento de peças de concreto 
armado submetidas à torção. Dimensionamento de pilares. Detalhamento de armação em concreto armado. 
Norma NBR 6118 (2003) - Projeto de estrutura de concreto - procedimentos. Instalações prediais. Instalações 
elétricas. Instalações de esgoto. Instalações de telefone e instalações especiais (proteção e vigilância, gás, ar 
comprimido, vácuo e água quente). Estradas e pavimentos urbanos. Saneamento básico: tratamento de água 
e esgoto. Noções de barragens e açudes. Hidráulica aplicada e hidrologia. Saúde e segurança ocupacional em 
canteiro de obras; norma NR 18 - Condições e Meio Ambiente de trabalho na indústria da construção 
(118.0002). Responsabilidade civil e criminal em obras de engenharia e conhecimentos legais sobre enqua-
dramento dos responsáveis referentes aos artigos n° 121 e 132 do Código Penal. Patologia das obras de 
engenharia civil. Engenharia de avaliação: legislação e normas, laudos de avaliação. As Leis Federais nº 
8.666/1993 – Lei de Licitação. Qualidade de obras e certificação de empresas. Aproveitamento de resíduos e 
sustentabilidade na construção. Inovação tecnológica e Racionalização da construção.). 

[Poderão ser objeto de questões, as alterações em dispositivos de lei e atos normativos a eles posteriores, 
publicados até a data de publicação do Edital.] 
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d) Engenheiro Sanitarista 

Saneamento Ambiental: ciclo hidrológico, recursos hídricos naturais, captação e abastecimento de águas, re-
serva de água: poço, cisternas e reservatórios, tratamento da água: fervura, desinfecção e filtração, distribuição 
de água, excretas, decomposição, destino, lagoas de estabilização: emprego, funcionamento, localização e 
dimensionamento, resíduos sólidos: classificação, características, coleta, acondicionamento, transporte e des-
tinação final. Meio ambiente – Preservação Ambiental e Controle da Poluição. Hidrologia. Hidráulica Geral. 
Instalações Hidráulico-Prediais. Hidrometria. Sistemas de Abastecimento de Água. Sistemas de Esgotamento 
Sanitário. Conhecimento do sistema internacional de unidades e conversões de unidades. Noções de Topo-
grafia; Planejamento e Elaboração de Estudos, Cálculos e Projetos. Execução/Fiscalização de Obras e Servi-
ços Técnicos Associados ao Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário. Noções de Geoprocessamento. 
Parâmetros Legais de Qualidade de Água, Lançamento de Efluentes, Corpos Receptores e Legislação Regu-
latória. Técnicas e Processos de Tratamento de Água e Esgotos. Noções de Gerenciamento Integrado de 
Recursos Hídricos e Qualidade Ambiental. Conceitos de Qualidade da Água e Tratamento de Efluentes. Ope-
ração de Sistemas de Água e Esgotamento Sanitário. Conhecimento da legislação ambiental aplicada ao tra-
tamento de águas e esgoto. Lei Federal nº 6938/81 – Política Nacional de Meio Ambiente. Lei 11445/2007 - 
Política Nacional de Saneamento Básico. Resoluções CONAMA 357/2005 e 430/2011; Anexo XX da Portaria 
de Consolidação MS-GM nº 5 de 28 de setembro de 2017; Decreto 5440/2005 – Controle da qualidade da 
água. Licenciamento Ambiental.  

[Poderão ser objeto de questões, as alterações em dispositivos de lei e atos normativos a eles posteriores, 
publicados até a data de publicação do Edital.] 

 

6.3 A prova objetiva terá duração de 3 (três) horas e será constituída de 30 (trinta) questões, com 5 (cinco) alter-
nativas de resposta cada uma, sendo apenas 1 (uma) a correta; 

6.3.1 Os candidatos deverão comparecer aos locais de prova com antecedência mínima de 30 (trinta) minu-
tos em relação ao horário de fechamento dos portões. O horário fixado será o Horário Oficial de Brasília. Será 
vedada a admissão em sala de provas ao candidato que se apresentar após o fechamento dos portões; 

6.3.2 Não haverá, em qualquer hipótese, segunda chamada para qualquer prova, nem a realização de prova 
fora do horário e local marcados para todos os candidatos; 

6.3.3 O SAMAE e o Instituto Ânima Sociesc não assumem qualquer responsabilidade quanto ao transporte, 
alimentação e/ou alojamento dos candidatos, quando da realização das provas deste Concurso Público. 

6.4 Somente será admitido para realizar a prova, o candidato que estiver munido de documento original de identi-
dade; 

6.4.1 Serão considerados documentos de identidade as carteiras e/ou cédulas de identidade expedidas pe-
las Secretarias de Segurança, pelas Forças Armadas, pela Polícia Militar, pelo Ministério das Relações Exteri-
ores ou por Ordens e Conselhos de Classe e Carteira Nacional de Habilitação (todas com foto); 

6.4.2 Caso o candidato esteja impossibilitado de apresentar, no dia da realização das provas, documento 
original de identidade por motivo de perda, roubo ou furto, deverá apresentar o registro original de Boletim de 
Ocorrência expedido por Órgão Policial no prazo máximo de 30 (trinta) dias, devendo o candidato ser identifi-
cado em formulário específico com coleta de sua assinatura e impressão digital e Boletim anexo;  

6.4.3 Não serão aceitos documentos tais como: Boletim de Ocorrência expedidos a mais de 30 (trinta) dias, 
Protocolos, Certidão de Nascimento, Título Eleitoral, Carteira Nacional de Habilitação (sem foto), Carteira de 
Estudante, Crachás, Identidade Funcional de natureza pública ou privada, documentos eletrônicos (mesmo 
que apresentados por meio de aplicativos oficiais), documentos apresentados em cópia reprográfica (mesmo 
que autenticados em cartório) e/ou qualquer outro documento não especificado no item 6.3.1; 

6.4.4 Os documentos deverão estar em perfeitas condições, de forma a permitir a identificação do candidato 
com clareza. 

6.5 Para fazer a prova o candidato receberá um caderno de provas e um cartão de respostas específico nominal 
para cada candidato, devendo o candidato conferir se o caderno de provas corresponde ao cargo para o qual 
se inscreveu, e se o cartão de respostas corresponde à sua pessoa; 

6.6 As questões da prova objetiva deverão ser respondidas no cartão de respostas e, para tanto, os candidatos 
devem dispor de caneta esferográfica de tinta preta ou azul, sendo este o único meio de correção das provas 
objetivas; 

6.6.1 Será atribuída pontuação 0 (zero): 
a) à(s) questão(ões) da prova objetiva que contenha(m) emenda(s) e/ou rasura(s), ainda que legível(is); 
b) à(s) questão(ões) da prova objetiva que contenha(m) mais de uma opção de resposta assinalada; 
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c) à(s) questão(ões) da prova objetiva que não estiver(em) assinalada(s) no cartão de respostas ou ainda, 
com marcação diferente da indicada no modelo previsto no cartão; 
d) à(s) questão(ões) da prova objetiva cujo cartão de respostas for preenchido fora das especificações 
contidas no mesmo ou nas instruções da prova. 

6.6.2 Durante as provas não serão permitidas consultas bibliográficas de qualquer espécie, nem a utilização 
ou porte de calculadora, relógio, pager, telefone celular ou qualquer outro equipamento eletroeletrônico, sob 
pena de eliminação do candidato do certame; 

6.6.3 Durante as provas será vedado o porte de qualquer tipo de armamento, assim como o uso de itens de 
chapelaria (bonés, chapéus, toucas e similares) e acessórios (óculos de sol, pulseiras, braceletes, protetor 
auricular, etc.) sob pena de eliminação do candidato do certame; 

6.6.4 O Instituto Ânima Sociesc, visando preservar a veracidade e autenticidade do Concurso Público, po-
derá proceder, no momento da aplicação das provas objetivas, a autenticação digital dos cartões respostas ou 
de outros documentos pertinentes; 

6.6.5 O candidato, ao encerrar sua prova, entregará ao fiscal de sua sala, o cartão resposta da prova objetiva 
devidamente assinado no campo apropriado e o caderno de provas, podendo reter para si, apenas a parte 
inferior da capa da prova com a numeração das questões para anotar exclusivamente as suas respostas da 
prova objetiva, para posterior conferência; 

6.6.6 Os candidatos somente poderão se retirar do local das provas objetivas, após decorrido o tempo mí-
nimo de 1h30min (uma hora e trinta minutos) de prova; 

6.6.7 O candidato não poderá retirar-se do local de realização da prova levando consigo o caderno de ques-
tões; 

6.6.8 Os cadernos de prova serão disponibilizados pela Internet exclusivamente para os candidatos por meio 
da Área do Candidato por 5 (cinco) dias a contar das 10h00min do primeiro dia útil subsequente ao da aplicação 
das provas objetivas; 

6.6.9 Os 3 (três) últimos candidatos de cada sala da prova objetiva somente poderão entregar as respectivas 
provas e retirar-se do local, simultaneamente. 

6.7 Os gabaritos preliminares das provas objetivas serão disponibilizados no Site do Certame, até às 23h59min do 
dia da realização da prova; 

6.8 A Nota da Prova Objetiva será atribuída pela atribuição da seguinte fórmula: 
 

Pontos da Prova Objetiva = NACG X 2 + NACE X 4 

Onde: 
NACG = Número de Acertos na Prova de Conhecimentos Gerais 
NACE = Número de Acertos na Prova de Conhecimentos Específicos 

6.8.1 Serão considerados aprovados na prova objetiva os candidatos que obtiverem nota igual ou superior a 
55 (cinquenta e cinco) pontos; 

6.8.2 Serão considerados reprovados neste Concurso Público, os candidatos que obtiverem nota inferior a 
55 (cinquenta e cinco) pontos na prova objetiva. 

 

7. DA PROVA PRÁTICA 

7.1 Serão convocados para as provas práticas previstas no item 1.5.2, os candidatos aprovados nas provas obje-
tivas, pré-classificados até 25 (vinte e cinco) vezes o número de vagas previsto para o cargo, respeitando-se 
um mínimo de 50 (cinquenta) candidatos; 

7.1.1 Havendo empate na última posição da pré-classificação, para aplicação do item 7.1, serão convocados 
todos os candidatos com a mesma média; 

7.1.2 Os candidatos pré-classificados para a prova prática serão convocados por edital publicado através de 
mural afixado na sede do SAMAE e na internet com pelo menos 05 (cinco) dias de antecedência à data de sua 
realização, sendo naquele informada a data, local e horário de realização da prova; 

7.1.3 Do edital de convocação constará o cargo, a nominata dos candidatos, em ordem alfabética, seu nú-
mero de inscrição, pontuação da prova objetiva, o local, data e horário de realização de sua prova prática 

7.1.4 As provas práticas serão avaliadas através do conceito “APTO” e “NÃO APTO”; 

7.1.5 Serão considerados aprovados na prova prática os candidatos que obtiverem o conceito “APTO”; 
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7.1.6 As provas práticas serão realizadas pela SOCIESC com suporte técnico do SAMAE; 

7.1.7 As provas práticas serão realizadas na cidade de Jaraguá do Sul. 

 

8. DA CLASSIFICAÇÃO 

8.1 Os candidatos aprovados nas provas objetivas serão classificados por cargo em ordem decrescente dos pontos 
obtidos, a partir das notas nestas provas; 

8.2 Na hipótese de igualdade de nota final terá preferência, sucessivamente, na ordem de classificação, o candi-
dato que: 
a) Possuir idade superior a 60 (sessenta) anos (Art. 27, parágrafo único do Estatuto do Idoso - Lei nº. 
10.741/2003); 
b) Obtiver maior número de acertos nas questões de Conhecimentos Específicos; 
c) Obtiver maior número de acertos nas questões de Matemática; 
d) Possuir idade mais elevada; 
e) Sorteio. 

8.3 Serão considerados aprovados neste Concurso Público os candidatos classificados até as posições limite: 
a) 25 (vinte e cinco) vezes o número de vagas ofertadas respeitando um mínimo de 50 (cinquenta) vagas; 
b) todos os que forem considerados “aptos” na prova prática, para aqueles cargos em que houve a previ-

são deste tipo de prova. 

8.4 Serão reprovados os candidatos que, mesmo tendo obtido a nota mínima nas provas, não obtiverem classifi-
cação até a posição limite referida no item 8.3; 

8.5 A Lista Preliminar dos Candidatos Aprovados será publicada no Site do Certame e será efetuada por cargo ou 
por grupos, a critério do Instituto Ânima Sociesc, devendo conter as seguintes informações: Cargo, número de 
inscrição, nome, pontuação e classificação; 

8.6 A referida lista poderá sofrer alterações em função de provimento a possíveis pedidos de revisão e/ou recursos. 

 

9. DOS PEDIDOS DE REVISÃO E DOS RECURSOS 

9.1 É admitido pedido de revisão quanto: 
a) à formulação das questões objetivas e respectivos quesitos; 
b) à opção considerada como certa nas provas objetivas. 

9.2 É admitido pedido de recurso quanto: 
a) ao resultado dos pedidos de isenção; 
b) à lista das inscrições deferidas; 
c) à nota da prova objetiva; 
d) à classificação preliminar; 
e) ao resultado da prova prática. 

9.3 O candidato que desejar interpor pedido de revisão quanto à formulação das questões e respectivos quesitos 
ou quanto à opção considerada como certa na prova objetiva (item 9.1) deverá fazê-lo, na forma do item 9.4, 
até às 17h00min do segundo dia útil após a publicação dos gabaritos preliminares das provas; 

9.4 O pedido de revisão deverá ser realizado exclusivamente pelo candidato por meio do link “Recursos” disponível 
na Área do Candidato conforme as instruções contidas no mesmo, devendo ser fundamentado, com argumen-
tação lógica e consistente, demonstrando de forma clara, as razões pelas quais a questão deve ser revisada; 

9.4.1 Os pedidos de revisão intempestivos ou em desacordo com o disposto nos itens acima serão descon-
siderados; 

9.4.2 Não serão aceitos pedidos de revisão interpostos por qualquer outro meio, não especificado neste 
edital. 

9.5 No caso de alteração na indicação da resposta correta de uma questão no gabarito preliminar, o mesmo será 
alterado para a forma correta no gabarito definitivo; 

9.6 Em caso de anulação de questão(ões), os pontos a ela(s) correspondentes serão atribuídos a todos os candi-
datos; 

9.7 Após a avaliação pela Banca de Provas, os resultados dos Pedidos de Revisão serão expressos como “Defe-
rido” ou “Indeferido”; 
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9.8 A listagem com os resultados dos Pedidos de Revisão será publicada na Internet, Site do Certame, e dela 
constará as seguintes informações: cargo, número da questão, número de inscrição, resultado e observação; 

9.9 O pedido de Recurso relativo ao item 9.2 deverá ser realizado exclusivamente pelo candidato por meio do link 
“Recursos” disponível na Área do Candidato conforme as instruções contidas no mesmo, até às 17h00min do 
segundo dia útil após a publicação do respectivo aviso ou ato; 

9.10 Somente serão apreciados os recursos expressos em termos convenientes e que apontarem as circunstâncias 
que os justifiquem, bem como tiverem indicados o nome do candidato, cargo para o qual se inscreveu e número 
de sua inscrição; 

9.11 O pedido de revisão ou recurso interposto fora do respectivo prazo será desconsiderado, sendo para tanto 
considerada a data do respectivo protocolo; 

9.12 Serão preliminarmente indeferidos: 
a) Pedidos de revisão ou recursos que o teor seja desrespeitoso com a Banca de Provas; 
b) Pedidos de revisão ou recursos impetrados em desacordo com as regras e procedimentos deste Ca-
pítulo do Edital; 
c) Pedidos de revisão ou recursos sem a devida fundamentação. 

9.13 Após a avaliação pela Comissão Organizadora os resultados dos Pedidos de Recurso serão expressos como 
“Deferido” ou “Indeferido”; 

9.14 A listagem com os resultados dos Pedidos de Recurso será publicada na Internet, no Site do Certame, e dela 
constará as seguintes informações: cargo, número de inscrição, resultado e observação; 

9.15 A Comissão Organizadora constitui última instância para o Pedido de Revisão e Pedido de Recurso, sendo 
soberana em suas decisões, razão pela qual não caberão recursos adicionais; 

9.16 Qualquer pedido de impugnação às cláusulas deste edital, deverá ser protocolado no prazo de 05 (cinco) dias 
úteis a contar da data desta publicação, no Setor de Protocolo do SAMAE, no horário de atendimento e no 
endereço constante no item 1.8 deste Edital. 

 

10. DA NOMEAÇÃO E POSSE  

10.1 Os candidatos aprovados serão nomeados, obedecendo-se a ordem de classificação por cargo; 

10.2 A aprovação e classificação neste Concurso Público não asseguram ao candidato o direito de ingresso auto-
mático no Quadro do SAMAE. A nomeação é de competência do Diretor Presidente do SAMAE, e será reali-
zada de acordo com a necessidade do SAMAE, observada a ordem de classificação dos candidatos; 

10.3 O candidato aprovado e classificado será convocado para nomeação através de correspondência enviada ao 
endereço indicado no Formulário Eletrônico de Inscrição com Aviso de Recebimento; 

10.3.1 O candidato deverá comunicar ao SAMAE toda e qualquer alteração de seu endereço; 

10.3.2 Para alterar o endereço constante do Formulário Eletrônico de Inscrição, o candidato deverá encami-
nhar ao setor de Recursos Humanos do SAMAE situado na Rua Erwino Menegotti, nº 478, bairro Água Verde, 
documento indicando seu cargo, número de inscrição, novo endereço e fazendo menção expressa que se 
relaciona ao Concurso Público objeto deste Edital. Este procedimento deverá ser realizado pessoalmente ou 
através de correspondência com Aviso de Recebimento; 

10.3.3 Em não havendo a comunicação do candidato de alteração de seu endereço, considerar-se-á perfeita 
e acabada a convocação prevista no item 10.3, computando-se o prazo indicado no item 10.4 a partir da devo-
lução do AR, com a indicação de não entrega da convocação por alteração de endereço. 

10.4 O candidato terá o prazo máximo de 2 (dois) dias úteis, contado a partir da data do recebimento da convocação 
prevista no item 10.3 para apresentar-se ao setor de Recursos Humanos do SAMAE; 

10.4.1 A relação da documentação necessária à nomeação será entregue no ato da sua apresentação junto 
ao setor de Recursos Humanos; 

10.4.2 O candidato será encaminhado ao Serviço de Medicina do Trabalho indicado pelo SAMAE onde deverá 
submeter-se a exame médico, no qual será emitido parecer APTO ou NÃO APTO para o exercício do cargo, 
sendo este de caráter eliminatório; 

10.4.3 A critério do Serviço de Medicina do Trabalho indicado pelo SAMAE, responsável pelo parecer referido 
no item 10.4.2, poderão ser requisitados exames complementares. 

10.5 O não atendimento ao item 10.4 ou a adulteração de qualquer elemento constante da relação de documentos 
ou a não veracidade de qualquer declaração ou documento apresentado, verificada a qualquer tempo, elimi-
nará o candidato do Concurso Público; 
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10.6 Os candidatos aprovados e classificados, quando nomeados, terão um prazo máximo de 30 (trinta) dias para 
tomar posse no cargo e assumir suas atividades. 

 

11. DO FORO JUDICIAL 

11.1 O foro para dirimir qualquer questão relacionada com o Concurso Público de que trata este Edital é o da Co-
marca de Jaraguá do Sul. 

 

12. DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA 

12.1 Fica delegada competência à SOCIESC para: 
a) divulgar este Concurso; 
b) receber as inscrições e respectivos valores das inscrições; 
c) deferir e indeferir as inscrições; 
d) elaborar, aplicar, julgar, corrigir e avaliar as provas objetivas e práticas; 
e) julgar os pedidos de revisão e recursos previstos no item 9 deste Edital; 
f) prestar informações sobre este Concurso. 
 

13. DISPOSIÇÕES FINAIS 

13.1 A homologação do resultado deste Concurso Público será efetuada por cargo ou por grupos, a critério do 
SAMAE; 

13.2 Os resumos deste Edital e das Portarias de Homologação serão publicados na imprensa local de Jaraguá do 
Sul. O inteiro teor deste Edital e das Portarias de Homologação e demais comunicados deste concurso estarão 
disponíveis na Internet no Site do Certame e Site e mural do SAMAE; 

13.3 Será excluído do Concurso o candidato que: 
a) fizer, em qualquer fase ou documento, declaração falsa ou inexata; 
b) não mantiver atualizado seu endereço.  

13.4 Será excluído do Concurso, por Ato do Instituto Ânima Sociesc, o candidato que: 
a) tornar-se culpado de incorreções ou descortesias com qualquer membro da equipe encarregada da 
realização das provas; 
b) for surpreendido, durante a aplicação das provas, em comunicação com outro candidato, verbalmente, 

por escrito ou por qualquer outra forma; 
c) for apanhado em flagrante, utilizando-se de qualquer meio, na tentativa de burlar a prova, ou for res-

ponsável por falsa identificação pessoal; 
d) ausentar-se da sala de prova antes de decorrido o tempo mínimo da mesma; 
e) recusar-se a proceder a autenticação digital do cartão resposta ou de outros documentos. 

13.5 É vedada a inscrição neste Concurso Público de quaisquer membros da Comissão do Concurso, tanto do 
SAMAE como do Instituto Ânima Sociesc; 

13.6 A inscrição do candidato implicará no conhecimento e na tácita aceitação das condições estabelecidas no 
inteiro teor deste Edital e das instruções específicas, expedientes dos quais não poderá alegar desconheci-
mento; 

13.7 Os casos não previstos, no que tange à realização deste Concurso Público, serão resolvidos, conjuntamente, 
pela Comissão Nomeada do Concurso Público tanto do SAMAE como do Instituto Ânima Sociesc. 

 
 
 

 Jaraguá do Sul-SC, 25 de setembro de 2018. 
 
 
 
 

Ademir Izidoro 
Diretor Presidente 

Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Jaraguá do Sul 
 


