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CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2011 
EDITAL DE CONCURSO Nº 01.01/2011 

 
O Diretor Executivo do Serviço Autônomo de Água e Esgoto S.A.A.E. – de Marechal Cândido Rondon - Estado 
do Paraná, Sr. JOÃO MARCOS GOMES, por meio de suas atribuições legais, torna público a ABERTURA DAS 
INSCRIÇÕES PARA O CONCURSO PÚBLICO de provas escritas para os cargos em que for requisito, para 
preenchimento dos cargos no quadro de colaboradores ou cargos que venham a existir ou forem criados dentro 
do prazo de validade deste concurso ou para formação de Cadastro Reserva, nos termos da legislação pertinente 
e das normas estabelecidas neste Edital; tudo em conformidade com os dispositivos constitucionais pertinentes e 
com a Comissão Organizadora do Concurso Público, positivada pela Resolução nº 80/2011, de 09 de novembro 
de 2011,  publicado em  11 de novembro de 2011.  
  
Os trabalhos serão executados pela Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade Estadual de 
Londrina - FAUEL, com sede na Av. Higienópolis, 174, 8º andar, Londrina PR, e supervisionado pela Comissão 
Organizadora do Concurso Público. 

 
1 – DOS CARGOS, VENCIMENTOS, NÚMEROS DE VAGAS, JORNADA DE TRABALHO E REQUISITOS 
PARA HABILITAÇÃO 
1.1 – Estão abertas as inscrições para o Concurso Público visando o preenchimento dos cargos abaixo 

relacionados: 
Cargo 

Nº 
Vagas 

Salário 
R$ 

C/H 
Sem. 

Escolaridade Exigida 

AGENTE ADMINISTRATIVO 01 1.039,49 40 Ensino fundamental concluído 

AGENTE SE SERVIÇOS DE ZELADORIA 01 711,24 40 1ª a 4ª séries do Ensino fundamental 

ALMOXARIFE 01 930,08 40 Ensino fundamental concluído 

ENGENHEIRO CIVIL 01 2.844,94 40 
Ensino superior em engenharia civil e registro no  
CREA 

QUIMICO 01 2.844,94 40 Ensino superior em química e registro no CRQ 

TÉCNICO ADMINISTRATIVO 01 1.531,89 40 Ensino médio ou equivalente 

VIGIA 02 711,24 40 1ª a 4ª séries do Ensino fundamental 

1.2 – O regime de trabalho e remuneração dos candidatos aprovados neste Concurso Público será regido pelo 
Regime Estatutário. 
1.3 – As vagas reservadas aos portadores de necessidades especiais, conforme dispositivos legais, caso não 
sejam preenchidas, serão ocupadas pelos demais candidatos aprovados, conforme ordem de classificação. 
1.4 – Maiores informações acerca do presente concurso podem ser pesquisadas no endereço eletrônico 
www.fauel.org.br  ou através do e-mail coordenaconcursos@fauel.org.br . 
 
2 – DAS INSCRIÇÕES 
2.1 - As inscrições serão realizadas exclusivamente via Internet, no endereço eletrônico www.fauel.org.br, no 
período compreendido entre as 08h (horário de Brasília) de 18 de novembro de 2011 até às 17h (horário de 
Brasília) do dia 05 de janeiro de 2012. 
2.2 - Para os candidatos que não tiverem acesso à Internet, será disponibilizado um posto de inscrição na Rua 
Santa Catarina nº 750, centro, no Serviço Autônomo de Água e Esgoto – S.A.A.E., Marechal Cândido Rondon-
PR, no mesmo período das inscrições via internet, no horário das 08h às 11h e das 13h30min às 17h, durante os 
dias úteis, considerando-se o horário de Brasília, onde serão disponibilizados computadores e pessoal para 
orientação quanto à realização de inscrições. 
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2.3 - Para os efeitos dos itens anteriores, nem a FAUEL, nem o Município se responsabilizam por solicitação de 
inscrição não recebida por motivos de ordem técnica dos computadores, falhas de comunicação, 
congestionamento das linhas de comunicação, bem como outros fatores que impossibilitem a transferência de 
dados. 
2.4 – Todas as inscrições somente serão acatadas após a comprovação do pagamento da taxa de 
inscrição, que deverá ser efetuada, obrigatoriamente, por intermédio de boleto bancário, obtido no próprio 
endereço eletrônico, pagável em qualquer agência bancária, até a data do seu vencimento, não sendo efetivada 
a inscrição de candidatos que efetuarem o pagamento da taxa de inscrição por meio de depósito, DOCs 
(operação bancária), transferência ou similar. 
2.5 - O boleto bancário, emitido no último dia do período de inscrições, poderá ser pago até o primeiro dia útil 
subsequente ao do término das inscrições.  
2.6 - Haverá isenção da taxa de inscrição, conforme Decreto Federal nº 6.593/2008. 
2.6.1-Conforme o Decreto Federal n.º 6.593, de 2 de outubro de 2008, Art. 1º, ficam isentos do pagamento da 
taxa de inscrição neste Concurso Público, realizado no âmbito municipal, os candidatos que: 
a) estiverem inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico), de que trata o 
Decreto Federal n.º 6.135, de 26 de junho de 2007; e 
b) for membro de família de baixa renda, nos termos do Decreto n.º 6.135, de 26 de junho de 2007. 
2.6.2-O candidato que faz jus ao benefício deverá: 
a) efetuar sua inscrição no concurso público no período de 18 a 21 de novembro de 2011, através do site 
www.fauel.org.br. 
b) Preencher a declaração de que atende à condição estabelecida no item 2.6.1, “b”, conforme anexo III deste 
edital. 
c) Encaminhar por Sedex para a FAUEL, Av. Higienópolis, 174 -8º andar – CEP 86020-908, Londrina PR, até o 
dia 22 de novembro de 2011, os seguintes documentos: Anexo III devidamente preenchido, cópia autenticada do 
documento de identificação tipo R.G.; cópia autenticada da Carteira de Trabalho – CTPS (páginas que 
identifiquem o candidato e caracterizem a sua situação de desemprego). 
2.6.3 - A declaração falsa sujeitará o candidato às sanções previstas em lei, aplicando-se, ainda, o disposto no 
parágrafo único do art. 10 do Decreto n.º 83.936, de 6 de setembro de 1979. 
2.6.4 -Não será aceita solicitação de isenção do pagamento de valor de inscrição via fax ou via correio eletrônico. 
2.6.5 - A relação dos pedidos de isenção deferidos e indeferidos será divulgada, em mural no S.A.A.E., e no site 
www.fauel.org.br no dia  20 de dezembro  de 2011. 
2.6.6 - Não haverá recurso contra o indeferimento do requerimento de isenção da taxa de inscrição. 
2.6.7 - Os candidatos que tiverem seus pedidos de isenção indeferidos deverão acessar o endereço eletrônico 
www.fauel.org.br, imprimir o boleto para pagamento da taxa de inscrição e efetuar o pagamento até o dia 06 de 
dezembro de 2011, conforme procedimentos descritos neste edital. 
2.7 – O candidato deverá conferir os dados de sua inscrição antes do pagamento, observar sua disponibilidade 
de prestar o presente concurso público e certificar-se de que preenche todos os requisitos necessários para 
tomar posse do cargo, pois sob nenhuma hipótese, o valor pago, como taxa de inscrição será devolvido. 
2.8 - Não serão admitidas, em nenhuma hipótese, duas ou mais inscrições do mesmo candidato às vagas/cargos 
ofertados neste Concurso Público, sendo válida somente a última inscrição efetuada e paga.  
2.9 – A efetivação da inscrição implica o conhecimento e a aceitação, pelo candidato, de todos os prazos e 
normas estabelecidos pelo presente Edital. A verificação em qualquer época de documentos falsos ou inexatos, 
ou falta de cumprimento às condições exigidas, acarretará no cancelamento da inscrição em qualquer momento, 
por decisão da Comissão Organizadora do Concurso Público, com posterior publicação. Cancelada a inscrição, 
serão anulados todos os atos dela decorrentes. 
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2.10 – A Comissão Organizadora deste Concurso Público divulgará a homologação das inscrições, em mural no 
S.A.A.E., no Órgão de Imprensa Oficial do Município e no site www.fauel.org.br no prazo de até 10 (dez) dias 
após o encerramento das mesmas. 
2.11 – Se o candidato não encontrar o seu nome no Edital das inscrições homologadas ou encontrar erros em 
seus dados pessoais ou para o cargo ao qual se inscreveu, deverá, no prazo de 02 (dois) dias úteis após a 
publicação do Edital de Homologação das Inscrições, apresentar recurso no Posto de Inscrição ou enviar recurso 
via e-mail para coordenaconcursos@fauel.org.br, comprovando ter cumprido todos os itens da etapa das 
inscrições. 
2.12 – Se o candidato não acompanhar a publicação da homologação das inscrições e seu nome não constar na 
relação das inscrições homologadas, ele não poderá fazer a prova e se o seu nome constar em outro cargo, ele 
somente poderá fazer a prova para o cargo onde sua inscrição foi homologada. 
 
3 – DAS VAGAS DESTINADAS AOS CANDIDATOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS 
3.1. Em atenção ao Princípio da Razoabilidade, do total de vagas destinadas a cada cargo, 10% serão providos 
na forma do parágrafo 2º do artigo 5º da Lei nº 8.112/90, do Decreto nº 3.298/99 e suas alterações posteriores. 
3.2. Caso a aplicação do percentual de que trata o subitem anterior resulte em número fracionado, este deverá 
ser elevado até o primeiro número inteiro subsequente, desde que não ultrapasse 20% das vagas oferecidas, nos 
termos do Parágrafo 2º do Art. 5º da Lei nº 8.112/1990. 
3.3. Não se aplica a reserva de vagas a pessoas portadoras de deficiências com relação aos cargos que 
ofereçam menos de cinco vagas. 
 
4 – DA TAXA DE INSCRIÇÃO 

Escolaridade exigida Valor da Taxa de inscrição 
Até o Ensino fundamental R$ 40,00 
Ensino médio R$ 70,00 
Ensino superior R$ 110,00 

 
5 – DAS ETAPAS DO CONCURSO PÚBLICO 
O Concurso Público compreenderá as seguintes etapas: 
5.1 – Primeira etapa – realização de Prova Escrita Objetiva, aplicada a todos os candidatos, possuindo caráter 
eliminatório e classificatório. 
5.2 – Segunda etapa – realização de exame médico pré-admissional para verificar se o candidato preenche 
todos os requisitos para investidura no cargo, no ato da convocação para admissão. 
 
6 – DA PRIMEIRA ETAPA – PROVA OBJETIVA 
6.1 – Da Composição da Prova Objetiva 
6.1.1 – A prova objetiva para os cargos cuja escolaridade seja até o ensino médio, será composta por 40 
questões, abrangendo as seguintes áreas de conhecimento: 
Conteúdos Quantidade de Questões Peso Individual 
Conhecimentos Específicos do cargo 10 4,0 
Conhecimentos Gerais e Legislação 10 2,0 
Língua Portuguesa 10 2,0 
Matemática 10 2,0 

MÁXIMO DE PONTOS A SEREM OBTIDOS (nº questões x peso) 100,00 
 

6.1.2 – A prova objetiva para os cargos cuja escolaridade seja ensino superior , será composta por 35 questões, 
abrangendo as seguintes áreas de conhecimento: 
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Conteúdos Quantidade de Questões Peso Individual 
Conhecimentos Específicos do cargo 15 4,0 
Conhecimentos Gerais e Legislação 10 2,0 
Língua Portuguesa 10 2,0 

MÁXIMO DE PONTOS A SEREM OBTIDOS (nº questões x peso) 100,00 
 
6.2 – Dos Conteúdos Programáticos e Atribuições dos Cargos 
6.2.1 – Os conteúdos programáticos estão disponibilizados no Anexo I e as Atribuições dos Cargos estão 
disponibilizados no Anexo II, observando-se a especificidade para cada cargo e estarão disponíveis no site  
www.fauel.org.br.  
 
6.3 – Das Disposições Gerais Sobre a Prova Objetiva 
6.3.1 – As provas escritas objetivas serão realizadas no dia 22 de janeiro de 2012. Os locais e horários 
serão divulgados no Edital de Homologação das inscrições. 
6.3.2 – O candidato deverá comparecer ao local da prova portando documento oficial de identificação com 
fotografia e caneta esferográfica azul ou preta. 
6.3.3 – Considera-se documento oficial de identificação: Cédula de Identidade (RG), Carteira Nacional de 
Habilitação com foto, Carteira de Trabalho, Passaporte e Certificado de Reservista. Também serão aceitas as 
carteiras expedidas pelos Comandos Militares, pelos Corpos de Bombeiros Militares, pelos órgãos fiscalizadores 
de exercício profissional (Ordens, Conselhos etc.), carteiras funcionais do Ministério Público ou expedidas por 
órgão público que, por lei federal, valham como identidade. 
6.3.4 – Não serão aceitos como documentos de identificação a certidão de nascimento, CPF, título de eleitor, 
carteira de motorista (modelo antigo), carteira de estudante, carteira funcional sem valor de identidade, nem 
documentos ilegíveis, não-identificáveis e/ou danificados. 
6.3.5 – Também não serão aceitos o protocolo e/ou o comprovante pagamento de pedido de documento, bem 
como de sua 2ª via. 
6.3.6 – Poderá ser exigida identificação especial do candidato cujo documento de identificação apresente dúvidas 
relativas à fisionomia ou à assinatura do portador. A mesma exigência será feita nos casos de apresentação de 
Boletim de Ocorrência original, expedido há no máximo 90 dias, ou sua cópia autenticada, quando houver perda, 
furto ou roubo dos documentos de identificação. 
6.3.7 – A falta de apresentação de documento de identificação com foto, descrito no item 6.3.4, compõe falta de 
requisito para realizar a prova, cominando na exclusão do candidato do concurso. 
6.3.8 – Não haverá segunda chamada para a realização das provas. O não comparecimento a qualquer uma das 
provas de caráter eliminatório implicará na eliminação automática do candidato.  
6.3.9 – Não haverá, por qualquer motivo, prorrogação do tempo previsto para a aplicação das provas, mesmo em 
razão de afastamento de candidato da sala de provas. 
6.3.10 – A prova objetiva será composta por questões de múltipla escolha, contendo cinco opções (A, B, C, D, e 
E), com uma única alternativa a ser assinalada de acordo com o comando da questão, que terá marcação 
correspondente no Cartão Resposta e seu preenchimento deverá ter conformidade com as instruções 
apresentadas em sua parte superior. 
6.3.11 – O tempo de resolução da prova é de 3 (três) horas, e o tempo mínimo para deixar o local de provas é de 
1 (uma) hora. O candidato que não tenha terminado sua prova, somente poderá afastar-se da sala com 
acompanhamento do fiscal responsável. 
6.3.12 – Não serão computadas as questões não preenchidas integralmente, não assinaladas ou assinaladas a 
lápis, assim como aquelas que contenham mais de uma resposta, emenda ou rasura, ainda que legíveis.  
6.3.13 – Sua correção obedecerá a uma escala centígrada (de 0 a 100 pontos), estando classificado nesta etapa, 
somente o candidato que somar 50 pontos, cominando com a eliminação dos demais. 
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6.3.14 – Não será permitida a permanência de acompanhante de candidato ou de pessoas estranhas ao 
Concurso Público, nas dependências do local de aplicação da prova. 
6.3.15 – Será sumariamente eliminado do Concurso, o candidato que:  

a) durante a realização da prova, fizer tentativa de consulta de qualquer natureza;  
b) utilizar-se de qualquer tipo de aparelho eletrônico ou similar;  
c) utilizar-se de processos ilícitos na realização das provas ou fizer qualquer tipo de comunicação com 

outro candidato;  
d) tratar com descortesia os fiscais de provas, seus auxiliares, coordenadores ou autoridades;  
e) perturbar a ordem dos trabalhos;  
f) criar tumulto e/ou situação constrangedora para si, para outros candidatos, para pessoas que 

trabalham pelo concurso e para a instituição aplicadora;  
g) afastar-se do local das provas sem o acompanhamento do fiscal;  
h) antes de ter concluído as provas, deixe de assinar a Lista de Presença e/ou seu Cartão Resposta; 
i) ausentar-se da sala portando o Cartão Resposta e/ou o Caderno de Questões;  
j) descumprir as instruções contidas na capa das provas ou emanadas pelos fiscais ou por responsáveis 

pelo concurso.   
 
6.4 – Durante a prova: 
6.4.1 – Aparelhos celulares e eletrônicos deverão ser desligados durante o período de realização da prova. A 
FAUEL não se responsabilizará por perda ou extravio de qualquer objeto ocorrido durante a realização das 
provas. 
6.4.2 – Ao atingir o horário estipulado para o início do exame, o candidato receberá o Caderno de Provas e seu 
Cartão de Respostas, sendo que, são de inteira responsabilidade do candidato a conferência de seus dados 
(nome, número de inscrição e de identidade), a assinatura nos campos necessários, a conferência das páginas e 
do número de questões do Caderno de Provas.  
6.4.3 – O preenchimento e o cuidado com o Cartão de Respostas são de inteira responsabilidade do candidato, 
pois será o único documento válido para a correção, não podendo o candidato amassar, molhar, dobrar, rasgar, 
manchar ou, de qualquer modo, danificar o Cartão, sob pena de ter sua correção prejudicada pela 
impossibilidade de realização da leitura óptica. Em hipótese nenhuma haverá sua substituição em caso de 
erro ou rasura no preenchimento dos dados ou na transcrição das respostas. 
6.4.4 – Não será permitido que as marcações na folha de respostas sejam feitas por outras pessoas, salvo em 
caso de candidato a quem tenha sido deferido atendimento especial para a realização das provas. Nesse caso, o 
candidato será acompanhado por fiscal da FAUEL, devidamente treinado. 
6.4.5 – Nos casos de dúvida relacionada a qualquer questão, o candidato poderá solicitar a folha de ATA ao 
fiscal, para que registre seus motivos, os quais posteriormente serão analisados pela equipe técnica da empresa 
e pela Comissão Organizadora. 
6.4.6 – As anotações de informações relativas às respostas, deverão ser realizadas apenas no verso do 
comprovante de inscrição ou do comprovante de pagamento da taxa de inscrição. 
6.4.7 – Ao terminar a prova e o preenchimento do Cartão de Respostas, ambos deverão ser devidamente 
assinados e entregues ao fiscal de sala.  
6.4.8 - Os dois últimos candidatos deverão permanecer na sala até o final da prova, para acompanhar o 
encerramento dos trabalhos, assinar a folha ATA, lacrar o envelope dos gabaritos, que deverá ter suas 
assinaturas sobre a fita do lacre. 
6.4.9 – Por motivos de comprovação da lisura e seriedade nos trabalhos da FAUEL, em possível procedimento 
administrativo ou judicial perante os órgãos do Poder Executivo ou Judiciário, ou ainda do Tribunal de Contas, 
reserva-se no direito de não fornecer os Cadernos de Prova utilizados pelo candidato no dia do concurso. Para 
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receber um modelo de sua prova, o candidato deverá observar o contido no item 7 – Da interposição dos 
Recursos.    
6.4.10 – Não será permitida a permanência de acompanhante do candidato ou de pessoas estranhas ao 
Concurso Público nas dependências do local de aplicação da prova. 
6.4.11 – O gabarito preliminar estará disponível no site www.fauel.org.br  até às 09 horas do dia 23 de janeiro de 
2012. 
 
7 – DA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS 
7.1 – Dos Recursos Interpostos Contra a Prova Escrita 
7.1.1 – Os candidatos que desejarem interpor recurso contra os gabaritos preliminares disporão de 02 (dois) dias 
úteis, a contar do início do horário de expediente do S.A.A.E., do primeiro dia útil subsequente à realização das 
provas.  
7.1.2. – Se o candidato quiser interpor recursos contra alguma das questões, por não tê-lo feito em Ata no dia da 
prova, poderá requerer cópia de prova, junto à Comissão Organizadora da FAUEL, protocolando o pedido junto 
ao S.A.A.E., e terá a solicitação atendida no prazo de até 02 (duas) horas após o requerimento, respeitando o 
horário de expediente do S.A.A.E. 
7.1.3. – O candidato deverá ser claro, consistente e objetivo na elaboração de seu recurso, indicando de maneira 
evidente, suas intenções (alteração de gabarito, anulação da questão, etc.). 
7.1.4 – Serão preliminarmente indeferidos os recursos extemporâneos, inconsistentes, que afrontem a dignidade 
e o decoro da FAUEL, do S.A.A.E. ou de qualquer de seus colaboradores, o mesmo ocorrendo com recursos 
enviados via postal e via fax. 
7.1.5 – A Comissão Organizadora julgará os recursos e, caso alguma questão seja anulada, sua respectiva 
pontuação será atribuída a todos os candidatos, alterando-se o gabarito preliminar publicado. 
 
7.2 – Dos Recursos Interpostos Contra as Demais Fases do Concurso 
7.2.1 – O candidato poderá interpor recurso contra o Edital de Homologação, caso não tenha seu nome publicado 
ou encontre erro em seus dados pessoais, no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis, a contar da publicação. 
7.2.2 – Os recursos genéricos contra qualquer ocorrência durante o andamento corrente do concurso, terão 
prazo de 02 (dois) dias úteis, a contar de sua efetivação. 
 
8 – DO RESULTADO FINAL  
8.1 – Os candidatos serão classificados em ordem decrescente, de acordo com a nota final obtida. 
8.2 - Serão considerados aprovados, os candidatos que obtiverem nota igual ou superior a 50 (cinquenta) pontos. 

 
9 – DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE 
9.1 – Em caso de empate na nota final no concurso, terá preferência o candidato que, na seguinte ordem: 

a) Tiver idade igual ou superior a sessenta anos, até o último dia de inscrição no concurso, conforme art. 
27, parágrafo único, do Estatuto do Idoso;  

b) Obtiver maior nota na prova de Conhecimentos Específicos; 
c) Obtiver maior nota na prova de Conhecimentos Gerais e Legislação; 
d) Obtiver maior nota na prova de Língua Portuguesa. 
e) Persistindo o empate, terá preferência o candidato mais idoso. 

10 – DOS REQUISITOS PARA A INVESTIDURA NO CARGO 

10.1 – Aprovação no Concurso Público. 
10.2 – Ser brasileiro nato ou naturalizado. 
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10.3 – Estar em dia com as obrigações do Serviço Militar, para os candidatos do sexo masculino, por meio de 
comprovação. 
10.4 – Estar em dia com as obrigações eleitorais, apresentando comprovante da última eleição. 
10.5 – Possuir cédula de identidade RG e estar cadastrado no CPF. 
10.6 – Ter idade mínima de dezoito (18) anos na data da convocação; 
10.7 – Não possuir condenação criminal transitada em julgado e não cumprida, sendo comprovado por 
declaração assinada pelo candidato. 
10.8 – Não ter sido demitido por justa causa do serviço público, sendo comprovado por declaração assinada pelo 
candidato. 
10.9 – Não estar em exercício de cargo público incompatível, nem tampouco aposentado em decorrência de 
cargo, função ou emprego público, de acordo com o previsto no art. 37, XVI, XVII e §10 da Constituição Federal. 
10.10 – Estar registrado no respectivo Conselho de Classe, bem como estar em dia com as demais exigências 
legais do órgão fiscalizador e regulador do exercício profissional, quando for o caso. 
10.11 – Possuir escolaridade e habilitação legal para o exercício do cargo pretendido. 
10.12 – Os requisitos acima deverão ser comprovados pelo candidato aprovado e convocado para tomar posse 
do cargo. 
10.13 – Apresentar carteira de trabalho e demais documentos solicitados no Edital de Convocação para tomar 
posse do cargo.  
10.14 – O atendimento a cada um dos requisitos acima é de responsabilidade exclusiva do candidato e sua 
inobservância acarreta a impossibilidade de sua titularização.   

11 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

11.1 – É de inteira responsabilidade do candidato o acompanhamento dos Editais e demais comunicados com 
a divulgação dos locais e datas das provas que serão publicados no Órgão de Imprensa Oficial do Município, 
afixado em mural no hall de entrada do S.A.A.E  e estarão também disponíveis no site www.fauel.org.br . 
11.2 – Não será expedido qualquer documento comprobatório de classificação ou aprovação, valendo-se o 
candidato, das publicações oficiais do Concurso. 
11.3 – No processo de titularização, fica o candidato convocado, sujeito à aprovação em exame pré-
admissional, podendo ser médico e/ou psicológico. 
11.4 – Os candidatos aprovados e convocados prestarão serviços na jurisdição territorial do município de 
Marechal Cândido Rondon, podendo ser na sede, distritos, vilas e/ou localidades, de acordo com as 
necessidades da administração do  S.A.A.E.. 
11.5 – A convocação para nomeação dar-se-á por Edital, publicado em Órgão de Imprensa Oficial do 
Município. 
11.6 – Os aprovados serão chamados exclusivamente para preenchimento de vagas existentes, de acordo com a 
necessidade do serviço público municipal, atendendo aos Princípios da Administração Pública. 
11.7 – Caso venha a mudar de endereço e telefone, informados no ato da inscrição do concurso, o candidato 
aprovado deverá atualizar seus dados cadastrais, protocolando pedido no S.A.A.E. 
11.8 – O candidato classificado que, quando convocado para tomar posse, não aceitar a convocação, poderá 
solicitar o deslocamento para o final da lista de classificação do respectivo cargo pelo prazo de validade do 
concurso, através de requerimento protocolado no S.A.A.E. 
11.9 – O candidato nomeado será efetivado no cargo quando cumprir os requisitos do estágio probatório 
previsto na Constituição Federal. 
11.10 – Os Cartões Resposta deste Concurso, bem como os Cadernos de Provas, serão arquivados pela 
instituição responsável, mantidos por um período de 06 (seis) meses e depois incinerados. 
 
12 – DA VALIDADE DO CONCURSO PÚBLICO 
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12.1 – O prazo de validade do presente Concurso Público será de 02 (dois) anos, a contar da data de 
homologação do resultado final, prorrogável uma vez, por igual período, a critério do Poder Executivo Municipal. 
12.2 – A aprovação no Concurso Público não garante a titularização no cargo pretendido, assegurando apenas, a 
expectativa de direito à nomeação, ficando a concretização deste ato, condicionado à observância dos Princípios 
da Oportunidade e da Conveniência do Poder Público.  
 
13 – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
13.1 – Os casos omissos neste Edital serão resolvidos pela Comissão Organizadora do Concurso Público, com 
auxílio da Assessoria Jurídica da Autarquia Municipal. 
13.2 – São partes integrantes deste Edital, todos os seus Anexos, que trarão os Conteúdos Programáticos, as 
atribuições de cada cargo, o requerimento de isenção da taxa de inscrição, requerimento de reserva de vagas 
para portadores de deficiência, o requerimento para recurso e o cronograma, os quais estão disponíveis no site 
www.fauel.org.br e no mural do S.A.A.E. 
13.3 – Este Edital entra em vigor na data de sua publicação. 
 
Município de Marechal Cândido Rondon, Estado do Paraná, em 17 de novembro de 2011. 

 
 

Liria Arnhold Centenaro 
Presidente da Comissão Organizadora 

 
 

JOÃO MARCOS GOMES 
Diretor Executivo 
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CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2011 
EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 01.01/2011 

 
ANEXO I 

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 
LÍNGUA PORTUGUESA 
 
Para os cargos que exijam como escolaridade mínima de 1º a 4º séries do ensino fundamental: 
Interpretação de textos. Ortografia oficial. Divisão silábica. Acentuação gráfica. Flexão do substantivo e 
adjetivo (gênero e número). Uso de conectivos. Emprego dos pronomes. Pontuação. Conhecimentos 
básicos de concordância nominal e verbal. 
 
Para os cargos que exijam como escolaridade mínima o ensino fundamental completo: 
Interpretação de textos. Ortografia oficial. Divisão silábica. Acentuação gráfica. Flexão do substantivo e 
adjetivo (gênero e número). Uso de conectivos. Emprego dos pronomes. Pontuação. Conhecimentos 
básicos de concordância nominal e verbal. 
 
Para os cargos do ensino médio e superior: 
Interpretação de textos. Ortografia oficial. Divisão silábica. Acentuação gráfica e crase. Flexão do 
substantivo e adjetivo (gênero e número). Emprego das classes de palavras. Pontuação. Concordância 
nominal e verbal. Regência nominal e verbal. Significação das palavras: sinônimos, antônimos, 
homônimos e parônimos. Sintaxe da oração e do período. Redação de correspondências oficiais. 
  
Obs. Não serão cobradas as alterações promovidas pelo novo Acordo Ortográfico, pois, de acordo com 
a resolução de 29 de setembro de 2008, a reforma entrou em vigor em janeiro de 2009, mas as duas 
grafias (a antiga e a nova) continuarão valendo até dezembro de 2012.  
 
MATEMÁTICA 
 
Para os cargos que exijam como escolaridade mínima de 1º a 4º séries do ensino fundamental: 
Operações com números inteiros, fracionários e decimais. Conjuntos. Sistema legal de unidades de 
medida no Brasil. Perímetro e área das principais figuras geométricas planas. Regra de três simples. 
Razão e Proporção. Porcentagem e juros simples. Análise e interpretação de gráficos e tabelas. 
 
Para os cargos que exijam como escolaridade mínima o ensino fundamental completo: 
Operações com números inteiros, fracionários e decimais. Conjuntos. Sistema legal de unidades de 
medida no Brasil. Perímetro e área das principais figuras geométricas planas. Regra de três simples. 
Razão e Proporção. Porcentagem e juros simples. Análise e interpretação de gráficos e tabelas. 
 
Para os cargos do ensino médio: 
Operações com números inteiros, fracionários e decimais. Conjuntos. Sistema legal de unidades de 
medida no Brasil. Perímetro, área e volume das principais figuras geométricas. Regra de três simples e 
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composta. Razão e Proporção. Porcentagem e juros simples. Equação de 1º e 2º graus. Sistema de 
equações. Relações métricas e trigonométricas no triângulo retângulo. Análise e interpretação de 
gráficos e tabelas. 
 
CONHECIMENTOS GERAIS E LEGISLAÇÃO PARA TODOS OS CARGOS 
Fundamentos históricos e geográficos do Brasil. República Velha (1889 e 1930). A Revolução de 1930 
e a Era Vargas. O Estado Novo (1937 a 1945). República Liberal-Conservadora (1946 a 1964). 
Governos militares. A Nova República. Brasil Contemporâneo.  Atualidades: Tópicos relevantes e atuais 
de diversas áreas, tais como política, economia, sociedade, educação, tecnologia, energia, relações 
internacionais, desenvolvimento sustentável, problemas ambientais. Interação entre o clima, a 
vegetação, o relevo, a hidrografia e o solo no espaço natural brasileiro. Os recursos minerais e 
energéticos brasileiros, produção e consumo, conservação e esgotamento.  História do Estado. 
Aspectos históricos do Município. Aspectos geográficos do Município: hidrografia, relevo, população, 
clima, vegetação, limites geográficos, economia e símbolos municipais. Ética e trabalho.  Constituição 
da República Federativa do Brasil, de 1988 e suas atualizações. (arts. 1º a 14 e arts. 37 a 43). Lei 
Orgânica e Estatuto do Servidor Municipal. 
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
AGENTE ADMINISTRATIVO 
Relações interpessoais. Postura e atendimento ao público. Redação oficial: características e tipos. Serviços públicos: 
conceitos, elementos de definição, princípios, classificação.  Atos e contratos administrativos. Lei 8666/93 e suas alterações 
e complementações. Lei Complementar Nº 101/2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal. Noções Básicas de Relações 
Humanas no Trabalho. Código de Ética do Servidor Público (Decreto 1171/94).  Noções de atendimento ao público: 
organização pessoal e agenda.  Boas maneiras e apresentação pessoal. Informática: Sistema Operacional Windows 98, ME, 
2000/XP e GNU/LINUX, Conhecimento sobre o pacote Microsoft Office XP, 2003 e 2007 (Word, Excel, PowerPoint),  
Internet; Anti-vírus.  
 
AGENTE SE SERVIÇOS DE ZELADORIA 
Noções de atendimento, comportamento,qualidade e responsabilidade no serviço público; Noções básicas de higiene 
corporal e do ambiente de trabalho; Noções básicas sobre a preservação do meio ambiente e qualidade de vida; Noções 
básicas sobre Primeiros Socorros; 
Noções básicas sobre as doenças mais comuns e sua prevenção; Noções básicas de segurança no trabalho e combate a 
princípios de incêndio; Coleta e reciclagem de lixo e detritos; Noções gerais de organização e o uso correto do material de 
limpeza e seu armazenamento em local próprio e adequado. 
 
ALMOXARIFE 
Conceitos e noções gerais de almoxarifado. Administração de depósitos. Atividades de um depósito.  Registros de estoque. 
Precisão dos registros. Modelos e formulários de controle. Codificação e classificação de materiais.  Controle do 
almoxarifado. Controle físico e de segurança. Inventário de materiais.  Estocagem de materiais. Conservação e tipos de 
embalagens de materiais.  Requisição de materiais. Recepção, armazenamento e distribuição de materiais. Localização e 
movimentação de materiais.  Arranjo físico, higiene e segurança em depósitos. Aspectos gerais da redação oficial. Serviços 
públicos: conceitos, elementos de definição, princípios, classificação.  Atos e contratos administrativos. Noções Básicas de 
Relações Humanas no Trabalho. Código de Ética do Servidor Público (Decreto 1171/94).  Noções de atendimento ao 
público. Organização pessoal e agenda.  Relações interpessoais. Informática: Sistema Operacional Windows 98, ME, 
2000/XP e GNU/LINUX, Conhecimento sobre o pacote Microsoft Office XP, 2003 e 2007 (Word, Excel, PowerPoint),  
Internet; Anti-vírus. 
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ENGENHEIRO CIVIL 
Projeto e Execução de Obras Civis: locação de obra; sondagens; instalações provisórias; canteiro de obras; depósito e 
armazenamento de materiais; fundações profundas; fundações superficiais; escavações; escoramento; elementos 
estruturais; estruturas especiais; estruturas em concreto armado; alvenaria estrutural; concreto - controle tecnológico; 
argamassas; formas; armação; instalações prediais; alvenarias; paredes; esquadrias; revestimentos; coberturas; pisos; 
impermeabilização; equipamentos e ferramentas; segurança e higiene no trabalho; engenharia de custos. Materiais de 
Construção Civil: aglomerantes: gesso, cal, cimento portland; agregados; argamassa; concreto; dosagem; tecnologia do 
concreto; aço; madeira; materiais cerâmicos; vidros; tintas e vernizes.  Mecânica dos Solos: origem e formação dos solos; 
índices físicos; caracterização de solos; propriedades dos solos arenosos e argilosos; pressões nos solos; prospecção 
geotécnica; permeabilidade dos solos; compactação dos solos; compressibilidade dos solos; adensamento nos solos; 
estimativa de recalques; resistência ao cisalhamento dos solos; empuxos de terra; estrutura de arrimo; estabilidade de 
taludes; estabilidade das fundações superficiais e estabilidade das fundações profundas.  Resistência dos Materiais: tensões 
normais e tangenciais: deformações; teoria da elasticidade; análise de tensões; tensões principais; equilíbrio de tensões; 
compatibilidade de deformações; relações tensão x deformação - Lei de Hooke; Círculo de Mohr; tração e compressão; 
flexão simples; flexão composta; torção; cisalhamento e flambagem. Análise Estrutural: esforços seccionais - esforço normal, 
esforço cortante e momento fletor; relação entre esforços; apoios e vínculos; diagramas de esforços; estudo das estruturas 
isostáticas (vigas simples, vigas gerber, quadros). Mecânica do Fluidos: Propriedades dos fluídos. Estática dos fluídos. 
Superfícies submersas planas e curvas. Tipos e regimes de escoamento dos fluídos. Equações básicas para um volume de 
controle. Escoamento de fluídos não viscosos. Dimensionamento do Concreto Armado: características mecânicas e 
reológicas do concreto; tipos de aços para concreto armado; fabricação do aço; características mecânicas do aço; concreto 
armado - fundamentos; estados limites; aderência; ancoragem e emendas em barras de armação; detalhamento de armação 
em concreto armado.  Instalações Prediais: instalações elétricas; instalações hidráulicas; instalações de esgoto; instalações 
de telefone e instalações especiais.  Estruturas de Aço.  Estruturas de Madeira.  Noções da Lei 8.666/93 e suas alterações 
no que se refere a obras e serviços de engenharia. Código de Obras e Postura do Município. 
 
QUIMICO 
1. QUÍMICA GERAL - Matéria e energia; Matéria; Corpos e Objetos; Os Elementos Químicos; Substâncias Químicas; 
Misturas; Estrutura Atômica; Modelos Atômicos; Classificação Periódica; Configurações Eletrônicas dos elementos ao longo 
da Classificação periódica; Propriedades Periódicas; Ligações Químicas; Ligação Iônica, Covalente, Molecular; Geometria 
molecular; Eletronegatividade e Polaridade das Ligações e das moléculas; Oxi-redução; Ligação Metálica; Forças e Ligações 
Intermoleculares; Funções Químicas; Ácidos, Bases ou Hidróxidos, Sais, Óxidos; Reações Químicas; Classificação das 
Reações Químicas; Equações; Balanceamento das Equações; Unidade de Massa Atômica; Peso Atômico, Peso Molecular; 
Átomo-grama, Molécula-grama; Número de Avogadro; Mol, Volume Molar; Cálculo Estequiométrico. 
2. FÍSICO-QUÍMICA - Soluções; Coeficiente de Solubilidade; Dispersões; Soluções; Concentração; Equivalente-grama; 
Molaridade, Fração Molar; Título; Molalidade; Densidade; Diluição e mistura das Soluções; Análise Volumétrica; pH e pOH, 
Soluções tampões e efeito do íon comum; Deslocamento de Equilíbrio;  Termodinâmica e Termoquímica; Reações 
Exotérmicas, Reações Endotérmicas;  Propriedades Coligativas;   
3. QUÍMICA ORGÂNICA -  Cadeias de Carbono; Característica dos átomos de carbono; Tipos de cadeias orgânicas; 
Fórmula estrutural; Classificação dos átomos de carbono de uma cadeia;  Funções Orgânicas e Nomenclatura; 
Hidrocarbonetos, Haletos, Álcoois, Fenóis, Éteres, Ésteres, Aldeídos, Cetonas, Ácidos Carboxílicos; Funções derivadas dos 
ácidos orgânicos; Aminas, Amidas; Isomeria: Plana e Espacial;   
4. QUÍMICA INORGÂNICA - Águas industriais e potáveis: tratamentos para remoção de cor, turvação, dureza, íons 
metálicos. Materiais para a indústria química: materiais empregados, seleção, corrosão. Instrumentação e controle de 
processos: seleção de instrumentos de medidas; tipos de controladores; exemplos de controle em alguns equipamentos de 
processo; Aparelhagem Usual de Laboratório; Balança analítica, Pipeta, bureta, erlenmeyer, bécker, balões volumétricos, 
proveta, pipeta graduada e volumétrica;   
5. RADIOATIVIDADE - Radiações Alfa, Beta e Gama, Leis da radioatividade; Noções de decaimento radioativo, fissão 
nuclear e fusão nuclear.  
 
TÉCNICO ADMINISTRATIVO 
Relações interpessoais. Postura e atendimento ao público. Redação oficial: características e tipos. Serviços públicos: 
conceitos, elementos de definição, princípios, classificação.  Atos e contratos administrativos. Lei 8666/93 e suas alterações 
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e complementações. Lei Complementar Nº 101/2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal. Noções Básicas de Relações 
Humanas no Trabalho. Código de Ética do Servidor Público (Decreto 1171/94).  Noções de atendimento ao público: 
organização pessoal e agenda.  Boas maneiras e apresentação pessoal. Informática: Sistema Operacional Windows 98, ME, 
2000/XP e GNU/LINUX, Conhecimento sobre o pacote Microsoft Office XP, 2003 e 2007 (Word, Excel, PowerPoint),  
Internet; Anti-vírus.  
 
 
VIGIA 
Procedimentos básicos para atuação de vigias. Relacionamento interpessoal.  Conhecimentos básicos sobre funcionamento 
de instalações elétricas e hidrossanitárias Instalações e equipamentos contra incêndio; materiais, componentes e 
equipamentos de segurança patrimonial e noções de primeiros socorros. Prevenção e combate a incêndios. 
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CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2011 
EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 01.01/2011 

 
ANEXO II 

ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS 
 

 
AGENTE ADMINISTRATIVO 
 
DESCRIÇÃO DO CARGO 

SÚMÁRIO 

Exercer atividades nas diversos Divisões do S.A.A.E. auxiliando nas  ações  referentes a administração de pessoal, material 
e orçamento, contabilidade, projetos e obras, atendimento ao público, de acordo com a legislação pertinente, regulamentos e 
normas.  

 
TAREFAS E RESPONSABILIDADES  TÍPICAS:  

1. Auxiliar as Chefias de Divisão na realização dos trabalhos inerentes a cada  uma; 
2. Proceder o atendimento aos usuários, prestando informações e esclarecimentos relacionados à Divisão em que 

está lotado ou encaminhá-los à Divisão competente ; 
3. Operar microcomputadores e similares efetuando  registros para formação de cadastros em geral e que 

possibilitem  os controles necessários, bem como a elaboração de relatórios, gráficos, mapas e outros; 
4. Utilizar sempre os equipamentos de proteção e segurança exigidos para o exercício da função; 
5. Conduzir veículos do SAAE quando necessário, devidamente habilitado; 
6. Desempenhar outras atividades que lhe forem  atribuídas pela chefia imediata, relacionadas à  função que exerce. 

REQUISITOS PARA O PROVIMENTO 

Conclusão do Ensino Fundamental 
 
 
AGENTE SE SERVIÇOS DE ZELADORIA 
 
DESCRIÇÃO DO CARGO: 
 
SUMÁRIO: 
 
Executar o trabalho rotineiro de limpeza em geral nas instalações do S.A.A.E., lavar, varrer, espanar ou encerar 
dependências ou móveis, utensílios e instalações, providenciando o material e produtos necessários para manter as 
condições de higiene e conservação requeridas. 
 
TAREFAS E RESPONSABILIDADES TÍPICAS: 
1. Remover o pó de móveis, paredes, tetos, portas, janelas e equipamentos e/ou limpa-los  com aspiradores, flanelas ou 

vassouras apropriadas para conservá-los com boa aparência; 
2. Limpar pisos, escadas e demais áreas internas ou externas dos diversos edifícios que compõe o S.A.A.E., obedecendo 

a instruções e normas de segurança; 
3. Limpar, arrumar e desinfetar banheiros e toaletes, reabastecer papeis higiênicos, toalhas, sabonetes, para conserva-los 

em perfeitas condições de uso; 
4. Coletar o lixo, recolhendo-o e depositando na lixeira; 
5. Preparar e servir chá, café, sucos, lanches e outros; 
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6. Guardar e manter o controle no gasto de materiais e produtos utilizados na desinfecção e higiene e zelar pela 
manutenção, limpeza e conservação dos materiais, equipamentos  e utensílios sob sua responsabilidade; 

7. Informar a chefia imediata quando da ocorrência de qualquer defeito nas instalações e/ou equipamentos utilizados a fim 
de se tomas as providências necessárias para o caso;  

8. Utilizar sempre os equipamentos de proteção e segurança exigidos para o exercício da função; 
9. Desempenhar outras atividades que lhe forem atribuídas pela chefia imediata, relacionadas às  função que exerce. 

REQUISITOS PARA O PROVIMENTO 

De 1ª a 4ª Série do Ensino Fundamental 
 
 
ALMOXARIFE 
 
DESCRIÇÃO DO CARGO: 
 
SUMÁRIO: 

Organizar e executar trabalhos de recebimento, registro e entrega de materiais, ferramentas e equipamentos, 
responsabilizando-se pela estocagem e inventário dos mesmos, observando normas e instruções de armazenagem bem 
como níveis satisfatórios de estoques  solicitando a reposição dentro das necessidades. 
 
TAREFAS E RESPONSABILIDADES  TÍPICAS:  

1. Acatar pedidos de requisição de materiais, equipamentos e ferramentas, encaminhados pelas Divisões solicitantes 
, verificando estoques disponíveis; 

2. Controlar a recepção de materiais, equipamentos e ferramentas, exclusivamente em horário de expediente normal 
do SAAE, confrontando tipo e quantidades a serem entregues com os dados contidos nas requisições, para 
certificar-se da coerência  entre o recebido e o solicitado, atestando os referidos documentos; 

3. Organizar a armazenagem de materiais, equipamentos e ferramentas, identificando-os e determinando sua 
acomodação de forma adequada, para garantir sua estocagem racional e ordenada bem como fazer a distribuição 
às diversas Divisões do SAAE; 

4. Zelar pela conservação dos estoques, providenciando as condições necessárias, para evitar deterioramentos e 
perdas; 

5. Operar microcomputadores para efetuar o registro de entrada e saída de todos os materiais, ferramentas e 
equipamentos, elaborando mapas apropriados para facilitar consultas e inventários; 

6. Apurar o estoque físico de materiais, equipamentos e ferramentas, a cada período de 90 dias,  confrontando o 
resultado com o sistema informatizado de controle, e elaborar relatórios a serem repassados ao chefe da Divisão; 

7. Atender solicitações de serviços de usuários via telefone bem como operar o rádio amador; 
8. Fazer registros de abastecimentos, lubrificações e despesas de oficinas mecânicas, no sistema informatizado 

possibilitando a elaboração de demonstrativo mensal de despesas por veículo; 
9. Atualizar diariamente o relatório de atividades da Divisão de Operações de Sistemas mediante o lançamento das 

ordens de serviços recebidas e posterior devolução  à Divisão de Faturamento e Emissão de Tarifas para  
cobrança quando for o caso, e arquivamento; 

10. Utilizar sempre os equipamentos de proteção e segurança necessários para o exercício da função; 
11. Conduzir veículos do S.A.A.E. quando necessário, devidamente habilitado; 
12. Desempenhar outras atividades que lhe forem atribuídas  pela  chefia imediata, relacionadas à funções de exerce. 

 
 

REQUISITOS PARA O PROVIMENTO 

Conclusão do Ensino Fundamental 
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ENGENHEIRO CIVIL 

DESCRIÇÃO DO CARGO 

SUMÁRIO 

Assessorar a Direção e as divisões do SAAE no que se refere ao planejamento,  elaboração, aprovação,  aperfeiçoamento, 
orientação, acompanhamento e supervisão  das atividades relativas à projetos e obras, 

TAREFAS E RESPONSABILIDADES TÍPICAS  

 
1. Assessorar a Direção e Divisões nas decisões a serem tomadas no que se relaciona à execução de projetos e 

obras; 
2. Proceder os levantamentos de dados para a elaboração de estudos e projetos; 
3. Elaborar e aprovar estudos e projetos de obras civis e sanitárias de interesse do SAAE, fazendo os registros nos 

órgãos competentes e o recolhimento de taxas incidentes sobre estes;  
4. Efetuar os cálculos para elaboração de orçamentos bem como a estipulação de  prazos de execução, mão-de-obra 

e materiais  necessários para realização das obras; 
5. Orientar as equipes quanto ao correto manuseio de materiais e equipamentos de trabalho; 
6. Acompanhar, supervisionar e fiscalizar a execução dos projetos e obras determinando padrões de execução dos 

mesmos; 
7. Utilizar sempre os equipamentos de proteção e segurança exigidos para o exercício da função;  
8. Conduzir veículos do SAAE quando necessário, devidamente habilitado; 
9. Desempenhar outras atividades que lhe forem atribuídas pela chefia imediata, relacionadas à função que exerce. 

  
4.    REQUISITOS PARA PROVIMENTO 
 
Curso superior completo de Engenharia Civil e registro no CREA. 
 
 
QUIMICO 

 
DESCRIÇÃO DO CARGO 
 

SUMÁRIO: 

 
Assessorar a Direção e as Divisões do SAAE no que se refere ao planejamento, elaboração, aperfeiçoamento, orientação  e 
supervisão  das atividades relativas à qualidade da água do sistema. Responder pelo funcionamento do laboratório de 
análises de água e esgoto do SAAE bem como pelos controles de água dentro dos parâmetros de potabilidade 
estabelecidos, orientar os técnicos quanto aos problemas relativos a equipamentos, dificuldades de interpretação de 
resultados ou parâmetros de análises, controlar a validade e qualidade dos produtos químicos.  
 
TAREFAS RESPONSABILIDADES TÍPICAS: 

1. Assessorar a Direção  nas decisões a serem tomadas relacionadas ao planejamento, organização  e 
acompanhamento de  todas as atividades relativas ao controle de qualidade da água distribuída; 

2. Orientar, coordenar e supervisionar os Técnicos Químicos, Agentes de Produção e Operação,  nas diversas 
atividades diárias e dúvidas para assegurar a execução das mesmas dentro das normas e padrões estabelecidos; 

3. Verificar problemas relativos a equipamentos, dificuldades de interpretação de resultados ou parâmetros de 
análises, revisar resultados de análises; 

4. Controlar validade e quantidade das soluções e sais utilizados nas  análises;    
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5. Acompanhar as atividades de preparo de vidrarias e materiais de laboratório; 
6. Operar instrumentos sensíveis e sofisticados; 
7. Desenvolver e operacionalizar todas as metodologias envolvidas com o funcionamento de equipamentos do 

laboratório e dosadores de produtos químicos nas ETAS e ETES; 
8. Realizar vistorias  perícias a fim de  avaliar as atividades relacionadas às análises, tratamentos e distribuição de 

água bem como do esgoto, emitindo e assinando pareceres, boletins e laudos correspondentes;  
9. Coordenar a elaboração dos planos de coleta de amostras de água e esgoto para análise; 
10. Elaborar mapas com indicações dos pontos críticos do sistema para coleta de amostras de água e esgoto; 
11. Avaliar o desempenho dos técnicos quanto ao  ponto de vista analítico e instrumental; 
12. Especificar materiais, vidrarias, reagentes e equipamentos de análises; 
13. Pesquisar novas fontes de abastecimento de água na cidade e interior; 
14. Participar de  trabalhos visando a recuperação e melhoria ambiental dos cursos de água no âmbito do município; 
15. Orientar eventuais estágios que venham a ser realizados na Divisão e promover a divulgação técnica; 
16. Manipular soluções químicas, selecionar aparelhagem e material adequado, efetuar dosagens e preparar 

reagentes para obter os meios necessários às diversas análises laboratoriais; 
17. Utilizar sempre os equipamentos de proteção e segurança  exigidos para o exercício da função; 
18. Conduzir veículos do SAAE quando necessário, devidamente habilitado; 
19. Desempenhar outras atividades que lhe forem atribuídas pela chefia imediata, relacionadas à  função que exerce. 

 

REQUISITOS PARA O PROVIMENTO 

Curso Superior em Química e registro no CRQ. 

 
TÉCNICO ADMINISTRATIVO 
 
DESCRIÇÃO DO CARGO: 

 
SUMÁRIO: 

Exercer suas atividades nas diversas Divisões do S.A.A.E. executando ações referentes à administração de pessoal, 
faturamento, projetos, orçamento, contabilidade e similares, de acordo com a legislação pertinente, regulamentos e 
normas. 
 
TAREFAS E RESPONSABILIDADES TÍPICAS: 

1. Participar de projetos ou planos de organização dos trabalhos administrativos a fim de garantir maior produtividade 
e eficiência dos serviços; 

2. Atuar na programação e na execução de atividades relativas a concursos, treinamento e aperfeiçoamento de 
pessoal; 

3. Executar atividades relativas a administração de pessoal tais como: registros, movimentação, pagamentos e 
outras, pautando-se nas normas, regulamentos e legislação vigente; 

4. Participar de estudos referentes as atribuições de cargos, funções e empregos e a organização de novos quadros 
de servidores uniformizando e tabulando dados, dando sugestões sobre aspectos relevantes, para possibilitar a 
respectiva classificação e redistribuição; 

5. Executar atividades relativas a emissão e cobrança de faturas  de acordo com dados recolhidos junto aos usuários, 
procedendo o atendimento ao usuário a fim de esclarecer dúvidas  existentes;   

6. Efetuar anotações das transações financeiras do SAAE fazendo os cálculos e lançamentos pertinentes; 
7. Operar microcomputadores e similares para a formação de cadastros,   emissão de faturas de água, controles de 

pessoal, compras, lançamentos contábeis, através de redação e digitação, elaboração de  relatórios, mapas, 
gráficos,  etc; 

8. Utilizar sempre os equipamentos de proteção e segurança exigidos para o exercício da função; 
9. Conduzir veículos  do SAAE. quando for necessário, devidamente habilitado; 
10. Desempenhar outras atividades que lhe forem atribuídas  pela  chefia imediata, relacionadas à função que exerce. 
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REQUISITOS PARA O PROVIMENTO 
 
Certificado de conclusão do Ensino Médio ou equivalente. 
 
 
VIGIA 
 
DESCRIÇÃO DO CARGO: 
 
SUMÁRIO: 
 
Exercer a vigilância dos edifícios do SAAE, percorrendo-os sistematicamente, inspecionando suas dependências, a fim de 
evitar roubos, entrada de pessoas estranhas e outras anormalidades. 
 
TAREFAS E RESPONSBILIDADES TÍPICAS: 
 
1. Executar rondas nas dependências dos edifícios do SAAE e áreas adjacentes, a fim de verificar se todas  portas, 

janelas, portões e outras vias de acesso estão fechadas corretamente; 
2. Examinar instalações hidráulicas e elétricas a fim de constatar irregularidades e proceder a tomada de providências 

necessárias no sentido de evitar roubos e prevenir incêndios e outros danos; 
3. Controlar a movimentação de pessoas, veículos e máquinas, fazendo os registros pertinentes; 
4. Zelar pela ordem e limpeza dos banheiros públicos junto às instalações do S.A.A.E.; fora do horário normal de 

expediente; 
5. Informar a chefia das ocorrências em seu redor, para permitir a tomada de providências adequadas a cada caso; 
6. Utilizar sempre os equipamentos de proteção e segurança exigidos para o exercício da função; 
7. Desempenhar outras atividades que lhe forem atribuídas pela  chefia imediata, relacionadas à  função que exerce. 

 

REQUISITOS PARA O PROVIMENTO 

 
De 1ª a 4ª Série do Ensino Fundamental 
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CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2011 
EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 01.01/2011 

 
ANEXO III 

 
REQUERIMENTO DE ISENÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO 

 

Nome do candidato: 

 

Registro Geral (RG): 

Nº Órgão expedidor: 

CPF:  Telefone: (      )  

Cargo pretendido: 

 

Número de Identificação Social – NIS (atribuído pelo CadÚnico): 

 

 

Solicito isenção da taxa de inscrição no Concurso Público aberto pelo Edital nº 01.01/2011 e declaro que: 

 

a) Estou inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico), de que trata o Decreto nº 
6.135, de 26 de junho de 2007. 

b) Sou membro de família de baixa renda, nos termos do Decreto n.º 6.135, de 2007. 
 
Declaro, sob as penas da lei, serem verdadeiras as informações prestadas.  Estou ciente de que poderei ser 
responsabilizado criminalmente, caso as informações aqui prestadas não correspondam à verdade. 

 

 
_______ de ___________________________ de 2011. 

 
 
 
 

_________________________________________________ 
Assinatura 

 
 
 

Para uso exclusivo da Comissão de Concurso  
 

Marechal Cândido Rondon - PR, ______/ ______/ 2011   (  ) Deferido     (  ) Indeferido 
 
 
Assinatura do Presidente da Comissão de Concurso: _______________________________________ 
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CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2011 
EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 01.01/2011 

 
ANEXO IV  

 
 

REQUERIMENTO DE RESERVA DE VAGAS PARA CANDIDATOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS 
E/OU CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA REALIZAÇÃO DA PROVA 

 
 
À COMISSÃO ORGANIZADORA DE CONCURSOS 

IDENTIFICAÇÃO DO CANDIDATO 

Nome:   

Inscrição: Documento:  

Cargo Pretendido:  Fone:  

 

Deseja participar da reserva de vagas destinadas a candidatos portadores de deficiência, conforme previsto no Decreto 

Federal n.º 3.298/1999 

(     ) Não                     (     ) Sim 

Tipo da Deficiência: (     ) Física     (     ) Auditiva     (     ) Visual      (     ) Mental     (     ) Múltipla 

 

Necessita condições especiais para realização da(s) prova(s)? 

(     ) Não                     (     ) Sim 

Em caso positivo, especificar: _______________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

Marechal Cândido Rondon - PR, _____ de ___________________ de 2011. 

 
 
 
 

__________________________________________ 
Assinatura do candidato 
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CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2011 
 

EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO  Nº 01.01/2011 
 

Anexo V – Requerimento de recurso 

 
REQUERIMENTO DE RECURSO 

 
IDENTIFICAÇÃO DO CANDIDATO 

Nome:  

Inscrição:  R.G.:  

Cargo Pretendido:  Fone:  
 
À Comissão Organizadora do Concurso Público/ Fundação de Apoio a Universidade Estadual de Londrina - 
FAUEL 

 
O PRESENTE RECURSO REFERE-SE A : 
 JUSTIFICATIVA DO CANDIDATO: 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

_______________________, _____ de ________________  de 2012. 

 

_______________________________________ 
Assinatura do Candidato 

 
 

INSTRUÇÕES: 
− Somente serão analisados pela Comissão Organizadora  os recursos protocolados dentro dos prazos previstos e formulados de 
acordo com as normas estabelecidas no Edital de Abertura; 

− No caso de recurso às questões da prova escrita este deverá apresentar argumentação lógica e consistente, devendo, ainda, 
estar acompanhado de cópia da bibliografia pesquisada para fundamentação. 
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CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2011 

EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 01.01/2011 
 

Anexo VI 
 

CRONOGRAMA 
   

 
 

ETAPA OU ATIVIDADE DATAS 

Publicação do Edital 18/11/2011 

Período de Inscrição com isenção da taxa de inscrição 18 a  21/11/2011 

Período de Inscrição 18/11/2011 a  05/01/2012 

Último dia para pagamento do boleto bancário 06/01/2012 

Publicação da relação das inscrições homologadas e divulgação dos 
locais para realização das provas objetivas. 

11/01/2012 

Prazo para recurso quanto a homologação das inscrições  12 e 13/01/2012   

Prova escrita  22/01/2012 

Publicação do gabarito preliminar da prova objetiva 22/01/2012 às 21 horas. 

Recebimento de recurso contra gabarito preliminar 23 e 24/01/2012 

Publicação do resultado final da prova objetiva e Gabarito Oficial 31/01/2012 

Recebimento de recurso contra o resultado final da prova objetiva  01 e 02/02/2012 

Homologação do resultado final 07/02/2012   

 
 


