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EDITAL DE DESOMOLOGAÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO - INCLUSÃO DE LISTAGEM PARA PREENCHIMENTO DE FUTURAS 
VAGAS PARA COTA DE AFRODESCENDENTE E HOMOLOGAÇÃO DO CONCURSO 

 
 

O Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto – SAMAE Tietê, através da Comissão de Concurso Público 
especialmente nomeada pela Portaria nº 13/2015 de 06 de abril de 2015, usando das atribuições legais, considerando tudo que 
consta nos autos e nos termos da legislação em vigor, especialmente dos Princípios Constitucionais da Legalidade, 
Impessoalidade, Moralidade, etc.., previstos no art. 37 da constituição Federal, e pelo poder-dever da própria Administração em 
exercer o controle de seus atos, no que se denomina auto-tutela administrativa ou princípio da auto-tutela, resolve por 
unanimidade, no exercício deste poder-dever de ofício reapreciar os atos produzidos em seu âmbito diante de sua conformidade 
com os fatos e com direito, especialmente para o que Segue: 
 
I -  CANCELAR a Homologação referente aos Cargos Constantes do Certame em tela, ora publicada em 31/07/2015.  
 
II - ACRESCENTAR, em obediência ao disposto na alínea “b” do item 2.5.1 do Edital completo, a listagem contendo a classificação 

para futura contratação de candidatos inscritos no sistema de cotas para Afrodescentes, desde que, haja o aproveitamento de 
maior número de vagas além daquelas dispostas no edital completo, e chamamentos correspondentes dentro do período de 
validade do Concurso. 

 Além do estabelecido no item 2.5.1, as demais regras para futuras convocações e nomeações ocorrerão em conformidade com o 
descrito no capítulo 5 do Edital completo, não cabendo qualquer alteração ou inclusão futura que não esteja em consonância com 
o mesmo Edital. 

 
III -  DIVULGAR a listagem contendo a relação de inscritos e a classificação para futura contratação de candidatos no sistema de 

cotas para Afrodescentes, não alterando a posição da antiga classificação dos demais candidatos. As listagens encontram-se por 
ordem de classificação e estão disponíveis no site www.integribrasil.com.br e afixadas nos locais de praxes do SAMAE Tietê. 

 
IV –  CONSOLIDAR E HOMOLOGAR o resultado para o provimento dos Cargos referentes ao Concurso em tela, em conformidade 

com os Editais publicados, no JORNAL DESTAQUE NEWS, disponibilizados através da Internet nos endereços: 
www.integribrasil.com.br e www.samae.sp.gov.br, conforme disposto no Edital do Concurso Público Nº CP 01/2015. 

 
 

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 SAMAE, pela Internet nos endereços www.integribrasil.com.br e 
www.samae.sp.gov.br e no JORNAL DESTAQUE NEWS, visando atender ao restrito interesse público. 

 
 
  
Tietê/SP, 07 de Agosto de 2015. 
 
 

 
DAVID LUIZ PEREIRA BERLANDI 
DIRETOR – SUPERINTENDENTE 
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