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ESTADO DO PARÁ 
MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS 

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PARAUAPEBAS - SAAEP 
CONCURSO PÚBLICO - Edital N.º 002/2016/SAAEP 

 
A Diretora executiva do SAAEP, no uso de suas atribuições legais, torna pública a retificação do 
Edital n° 01/2016/SAAEP conforme a seguir especificado, permanecendo inalterados os demais 
itens, subitens e anexos do edital supracitado. 

 
Onde se lê 

7.1. As provas objetivas terão a duração de 04 horas e serão aplicadas na data prevista de 12 de 
junho de 2016, no turno da manhã, das 8 às 12h (horário local), para os cargos de nível Superior e 
Fundamental Incompleto, e, no turno da tarde, das 14h30 às 18h30 (horário local), para os cargos de 
nível Médio e Fundamental Completo. 

Leia-se 
7.1. As provas objetivas terão a duração de 04 horas e serão aplicadas na data prevista de 03 de 
julho de 2016, no turno da manhã, das 8 às 12h (horário local), para os cargos de nível Superior e 
Fundamental Incompleto, e, no turno da tarde, das 14h30 às 18h30 (horário local), para os cargos de 
nível Médio e Fundamental Completo.  

Onde se lê 
7.2.1 – Cargos de Nível Superior 

PROVA ÁREA DE CONHECIMENTO/ DISCIPLINAS QUESTÕES 

Conhecimentos 
Gerais 

Língua Portuguesa        10 

Noções de Informática        05 

 Atualidades        05 

Conhecimentos Específicos        20 

Total        40 

 
7.2.2 – Cargos de Nível Médio 

PROVA ÁREA DE CONHECIMENTO/ DISCIPLINAS QUESTÕES 

Conhecimentos 
Gerais 

Língua Portuguesa        05 

Matemática e Raciocínio Lógico        05 

Noções de Informática        05 

 Atualidades        05 

Conhecimentos Específicos        20 

Total        40 
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Leia-se 

7.2.1 – Cargos de Nível Superior 
PROVA ÁREA DE CONHECIMENTO/ DISCIPLINAS QUESTÕES 

Conhecimentos 
Gerais 

Língua Portuguesa        10 

Noções de Informática        05 

 Legislação        05 

Conhecimentos Específicos        20 

Total        40 

 
7.2.2 – Cargos de Nível Médio 

PROVA ÁREA DE CONHECIMENTO/ DISCIPLINAS QUESTÕES 

Conhecimentos 
Gerais 

Língua Portuguesa        05 

Matemática e Raciocínio Lógico        05 

Noções de Informática        05 

 Legislação        05 

Conhecimentos Específicos        20 

Total        40 

 
 

Onde se lê 
 

ANEXO I 
TABELA DE CARGOS 

CARGOS DE NÍVEL FUNDAMENTAL COMPLETO 
 

Motorista 

Portador de 
certificado de 
conclusão do 
ensino 
fundamental 
expedido por 
instituição de 
ensino 
credenciado junto 
ao Ministério da 
Educação (MEC). 
CNH permanente, 
habilitado na 

05 1.418,81 
40 horas 
semanais 

- dirigir automóveis, 
caminhonetes, caminhões e 
demais veículos leves e 
pesados de transporte de 
passageiros ou cargas; 
- verificar diariamente as 
condições de funcionamento 
do veículo, antes de sua 
utilização como: pneus, água 
do radiador, bateria, nível de 
óleo, sinaleiros, freios, 
embreagem, faróis, 
abastecimento de combustível 
e etc.; 
- verificar se a documentação 
do veículo a ser utilizado está 
completa, bem como, devolvê-
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categoria “AB”. la á chefia imediata quando do 
término da tarefa; 
- zelar pela segurança de 
passageiros, verificando o 
fechamento de portas e o uso 
de cintos de segurança; 
- fazer pequenos reparos de 
urgência; 
- manter o veículo limpo, 
interna e externamente e em 
condição de uso, levando-o á 
manutenção sempre que 
necessário; 
- observar os períodos de 
revisão e manutenção 
preventiva do veículo; 
- anotar, segundo normas 
estabelecidas, a 
quilometragem rodada, viagens 
realizadas, objetos e pessoas 
transportadas, itinerários e 
outras ocorrências; 
- recolher o veículo após o 
serviço, deixando-o 
corretamente estacionado e 
fechado; 
- auxiliar no carregamento e 
descarregamento de volumes; 
- auxiliar na distribuição de 
volumes, de acordo com 
normas e roteiros pré-
estabelecidos; 
- orientar o carregamento e 
descarregamento de cargas a 
fim de manter o equilíbrio do 
veículo e evitar danos aos 
materiais transportados; 
- observar os limites de cargas 
preestabelecidos, quanto ao 
peso, altura, comprimento e 
largura; 
- conduzir os servidores do 
SAAEP em lugar e hora 
determinados, conforme 
itinerário estabelecido ou 
instruções específicas; 
- desempenhar outras 
atribuições afins. 
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Leia-se 
 

ANEXO I 
TABELA DE CARGOS 

CARGOS DE NÍVEL FUNDAMENTAL COMPLETO 
 

Motorista 

Portador de 
certificado de 
conclusão do 
ensino 
fundamental 
expedido por 
instituição de 
ensino 
credenciado junto 
ao Ministério da 
Educação (MEC). 
CNH permanente, 
habilitado na 
categoria “D”. 

05 1.418,81 
40 horas 
semanais 

- dirigir automóveis, 
caminhonetes, caminhões e 
demais veículos leves e 
pesados de transporte de 
passageiros ou cargas; 
- verificar diariamente as 
condições de funcionamento 
do veículo, antes de sua 
utilização como: pneus, água 
do radiador, bateria, nível de 
óleo, sinaleiros, freios, 
embreagem, faróis, 
abastecimento de combustível 
e etc.; 
- verificar se a documentação 
do veículo a ser utilizado está 
completa, bem como, devolvê-
la á chefia imediata quando do 
término da tarefa; 
- zelar pela segurança de 
passageiros, verificando o 
fechamento de portas e o uso 
de cintos de segurança; 
- fazer pequenos reparos de 
urgência; 
- manter o veículo limpo, 
interna e externamente e em 
condição de uso, levando-o á 
manutenção sempre que 
necessário; 
- observar os períodos de 
revisão e manutenção 
preventiva do veículo; 
- anotar, segundo normas 
estabelecidas, a 
quilometragem rodada, viagens 
realizadas, objetos e pessoas 
transportadas, itinerários e 
outras ocorrências; 
- recolher o veículo após o 
serviço, deixando-o 
corretamente estacionado e 
fechado; 
- auxiliar no carregamento e 
descarregamento de volumes; 
- auxiliar na distribuição de 
volumes, de acordo com 
normas e roteiros pré-
estabelecidos; 
- orientar o carregamento e 
descarregamento de cargas a 
fim de manter o equilíbrio do 
veículo e evitar danos aos 
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materiais transportados; 
- observar os limites de cargas 
preestabelecidos, quanto ao 
peso, altura, comprimento e 
largura; 
- conduzir os servidores do 
SAAEP em lugar e hora 
determinados, conforme 
itinerário estabelecido ou 
instruções específicas; 
- desempenhar outras 
atribuições afins. 

 
 

Onde se lê 
 

ANEXO I 
TABELA DE CARGOS 

CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR 
 

Engenheiro 
Ambiental 

 

Curso Superior 
de Engenharia 
Ambiental; 

 

Registro no 
respectivo 
conselho de 
classe. 

 

02 

 

R$ 
4.780,79 

 

40 horas 
semanais 

- avaliar as condições 
requeridas para obras 
realizadas pelo Serviço 
Autônomo de Água e Esgoto 
de Parauapebas - SAAEP, 
estudando o projeto e 
examinando as 
características do terreno 
disponível para a 
construção; 

- calcular os esforços e 
deformações previstos na 
obra projetada ou que 
afetem a mesma, 
consultando tabelas e 
efetuando comparações, 
levando em consideração 
fatores como carga 
calculada, pressões de 
água, resistência aos ventos 
e mudança de temperatura, 
para apurar a natureza dos 
materiais que devem ser 
utilizados na construção; 

- elaborar o projeto da 
construção, preparando 
plantas e especificações das 
obras para a autarquia, 
indicando tipos e qualidades 
de materiais, equipamentos 
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e mão de obra necessários 
e efetuando cálculo 
aproximado dos custos, a 
fim de apresentá-lo aos 
superiores imediatos para a 
aprovação; 

- preparar o programa de 
execução do trabalho 
elaborando plantas, croquis, 
cronogramas e outros 
subsídios que se fizerem 
necessários, para 
possibilitar a orientação e 
fiscalização do 
desenvolvimento das obras; 

- dirigir a execução de 
projetos, acompanhando e 
orientando as operações à 
medida que avançam as 
obras, para assegurar o 
cumprimento dos prazos e 
dos padrões de qualidade e 
segurança recomendados; 

- auxiliar na elaboração de 
normas de concorrência e 
acompanhar seu 
processamento, na sua área 
de atuação; 

- acompanhar através de 
vistorias “in loco”, a 
execução de projetos em 
áreas de risco; 

- informar e organizar a 
população para a ação em 
caso de calamidade pública; 

- realizar outras atribuições 
compatíveis com sua 
profissão. 
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Leia-se 

 
ANEXO I 

TABELA DE CARGOS 
CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR 

 

Engenheiro 
Ambiental 

 

Curso Superior 
de Engenharia 
Ambiental; 

 

Registro no 
respectivo 
conselho de 
classe. 

 

01 

 

R$ 
4.780,79 

 

40 horas 
semanais 

- avaliar as condições 
requeridas para obras 
realizadas pelo Serviço 
Autônomo de Água e Esgoto 
de Parauapebas - SAAEP, 
estudando o projeto e 
examinando as 
características do terreno 
disponível para a 
construção; 

- calcular os esforços e 
deformações previstos na 
obra projetada ou que 
afetem a mesma, 
consultando tabelas e 
efetuando comparações, 
levando em consideração 
fatores como carga 
calculada, pressões de 
água, resistência aos ventos 
e mudança de temperatura, 
para apurar a natureza dos 
materiais que devem ser 
utilizados na construção; 

- elaborar o projeto da 
construção, preparando 
plantas e especificações das 
obras para a autarquia, 
indicando tipos e qualidades 
de materiais, equipamentos 
e mão de obra necessários 
e efetuando cálculo 
aproximado dos custos, a 
fim de apresentá-lo aos 
superiores imediatos para a 
aprovação; 

- preparar o programa de 
execução do trabalho 
elaborando plantas, croquis, 
cronogramas e outros 
subsídios que se fizerem 
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necessários, para 
possibilitar a orientação e 
fiscalização do 
desenvolvimento das obras; 

- dirigir a execução de 
projetos, acompanhando e 
orientando as operações à 
medida que avançam as 
obras, para assegurar o 
cumprimento dos prazos e 
dos padrões de qualidade e 
segurança recomendados; 

- auxiliar na elaboração de 
normas de concorrência e 
acompanhar seu 
processamento, na sua área 
de atuação; 

- acompanhar através de 
vistorias “in loco”, a 
execução de projetos em 
áreas de risco; 

- informar e organizar a 
população para a ação em 
caso de calamidade pública; 

- realizar outras atribuições 
compatíveis com sua 
profissão. 

 
 
 

Onde se lê 
 

ANEXO II 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

NÍVEL MÉDIO 
 

ATUALIDADES (COMUM A TODOS OS CARGOS) 
Tópicos relevantes e atuais de diversas áreas, tais como política, economia, sociedade, educação, 
segurança, tecnologia, energia, relações internacionais, desenvolvimento sustentável, 
responsabilidade socioambiental e ecologia, e suas vinculações históricas. 
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Leia-se 
 

ANEXO II 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

NÍVEL MÉDIO 
LEGISLAÇÃO 
a) Lei de criação do SAAEP (Lei nº 4.385, de 11 de agosto de 2009) – Disponível na página do 
concurso; 
b) Estatuto do Servidor (Lei 4.231, de 26 de abril de 2002) Disponível na página do concurso. 

 
Onde se lê 

 
ANEXO II 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
NÍVEL SUPERIOR 

ATUALIDADES (COMUM A TODOS OS CARGOS) 
Tópicos relevantes e atuais de diversas áreas, tais como política, economia, sociedade, educação, 
segurança, tecnologia, energia, relações internacionais, desenvolvimento sustentável, 
responsabilidade socioambiental e ecologia, e suas vinculações históricas. 

 
Leia-se 

 
ANEXO II 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
NÍVEL SUPERIOR 

LEGISLAÇÃO 
a) Lei de criação do SAAEP (Lei nº 4.385, de 11 de agosto de 2009) – Disponível na página do 
concurso; 
b) Estatuto do Servidor (Lei 4.231, de 26 de abril de 2002) Disponível na página do concurso. 

 
 

Parauapebas (PA), 10 de maio de 2016 

 
Francisquinha de Almeida Vieira 
Diretora Executiva do SAAEP 

 


