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EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA A PROVA PRÁTICA 

 
O Superintendente do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Capivari (SAAE), com a supervisão da Comissão de 
Concurso especialmente nomeada pela Portaria N° 082/2018 de 19/09/2018, usando das atribuições legais: 

 
I. CONVOCA os candidatos abaixo relacionados, para a realização da Prova Prática, no Município de Capivari/SP, 
obedecendo à data, horário e local a seguir: 
 

PROVA PRÁTICA – DATA: 27/01/2019 – PERÍODO: MANHÃ 
Abertura dos Portões: 08h30min.  

Cargo/ Candidato Local 

1.02 – Operador de Máquinas - Do 1º ao 31º colocado 

1º a 11º – 09h00 

12º a 21º – 10h00 

22º a 31º – 11h00 

ALMOXARIFADO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE 

 ÁGUA E ESGOTO – SAAE  

End.: Rua Luis Armelin, s/n (final da rua),                                
Vila Benjamin (Estação) – Capivari/SP 

 
II. CONDIÇÕES GERAIS PARA A REALIZAÇÃO DA PROVA PRÁTICA 
Somente será admitido para realizar a prova o candidato que estiver da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) 
Categoria “D”; O referido documento deverá ser apresentado no original e estar dentro do prazo de validade e é 
imprescindível para a condução do veículo em que será efetuada a avaliação. O candidato que deixar de apresentar 
o referido documento ou apresentá-lo de forma diversa do estabelecido neste Edital, será impedido de realizar a 
Prova Prática e, portanto, DESCLASSIFICADO do Concurso Público. 
 
Possíveis alterações referentes aos dados ora divulgados que mereçam correções, inclusões e/ou exclusões, 
deverão ser realizadas pelo candidato, detalhando e informando a retificação a ser procedida, no prazo de até 48 
(quarenta e oito) horas da data da publicação, através do e-mail contato@integribrasil.com.br e/ou telefone (11) 
4022-7166. 
 
 
Para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, é expedido o presente edital, que 
fica à disposição por afixação nos locais de costume do SAAE – CAPIVARI/SP e pela Internet nos endereços 
www.integribrasil.com.br ou www.saaecapivari.com.br; visando atender ao restrito interesse público. 
 
 
Capivari/SP, 18 de janeiro de 2019. 

 
 

JOSÉ LUIZ CABRAL 
Superintendente do SAAE 
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