
        SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS DE LENÇÓIS PAULISTA – SAAE
                    EDITAL DE PROCESSO SELETIVO PARA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA Nº 01/2016 

O SAAE, em cumprimento à Portaria nº 14/2016,  INFORMA a abertura de processo seletivo para 
contratação temporária para o cargo de Leiturista de Hidrômetro:

I – DADOS GERAIS 
1) Cargo: Leiturista de Hidrômetro
2) Vagas: 2
3) Carga horária: 40 (quarenta) horas semanais.
4) Remuneração mensal: R$ 1.320,00
5) Duração do contrato: 90 dias (prorrogável por igual período)

II – PRÉ-REQUISITOS
1) Escolaridade: Ensino Fundamental Completo

III – DA INSCRIÇÃO
1) Valor da inscrição: Isento.
2) O período de inscrição será do dia 08/03/2016 a 10/03/2016.
3) As inscrições serão realizadas na Sede Administrativa do Serviço Autônomo de Água e Esgoto – SAAE, sita 
na Rua XV de Novembro, 1.111 – Vila Santa Cecília, das 08h00 às 17h30.
Para inscrever-se, o candidato deverá informar seus dados de forma correta, de acordo com o que a ficha de 
inscrição exigir. As informações prestadas na ficha de inscrição são de inteira responsabilidade do candidato, 
cabendo à Comissão Municipal de Serviço Civil a faculdade de excluir aquele que os preencher com dados 
incorretos ou que prestar informações inverídicas ou, ainda, que não satisfaça todas as condições estabelecidas 
neste edital. Verificadas quaisquer dessas hipóteses, será cancelada a inscrição do candidato, sendo, em 
consequência, anulados todos os atos decorrentes, mesmo que aprovado nas provas e exames, ainda que o fato 
seja constatado posteriormente.
Após às 17h30 do dia 10 de março de 2016 não serão aceitas quaisquer inscrições.
4)  Poderá  tomar  posse  no  cargo  o  candidato  devidamente  habilitado  para  o  exercício  da  função  acima 
discriminada.

 
IV – DA SELEÇÃO
1) A seleção do candidato se dará por processo seletivo simplificado que constará de prova escrita versando 
sobre língua portuguesa, contendo 7 (sete) questões, matemática, contendo 7 (sete) questões e conhecimentos 
gerais, contendo 6 (seis) questões.
2) A prova terá caráter objetivo e valerá 20 (vinte) pontos, sendo 1 (um) ponto para cada questão.
3) A classificação do candidato será definida através da soma dos pontos obtidos na prova.

V – INSTRUÇÕES GERAIS
1) A prova escrita será realizada no dia 20 de Março de 2016, sendo que o local e horário serão divulgados em 
Jornal Oficial e no site www.saaelp.sp.gov.br, após a apuração da quantidade de candidatos inscritos. 
2) Não serão fornecidas informações via telefone. O candidato deve acompanhar as edições do jornal contratado 
atualmente pela Prefeitura para divulgações de atos oficiais.
3) Os candidatos deverão se apresentar no local de provas com 30 (trinta) minutos de antecedência do horário 
previsto.
4) Documentos: O candidato deverá apresentar documento de identidade com foto para admissão à prova.
5) Material: O candidato deverá portar lápis, caneta azul ou preta e borracha.
6)  Não será  admitido no local  da  prova o candidato que não se  apresentar  no horário determinado ou  sem 
documento de identificação.
7) Não será permitido o uso de qualquer aparelho de comunicação durante a prova, sob pena de exclusão do 
processo seletivo.
8) A prova terá duração de duas horas (a permanência mínima em sala será de 30 minutos).
9) Outras instruções serão transmitidas no momento da prova.
10) Em havendo apenas um candidato inscrito para o cargo e,  constatado pela  Comissão que o mesmo se 
encontra  devidamente  habilitado,  será  suspensa  a  realização  da  prova  e  o  candidato  será  sumariamente 
classificado para a vaga.
11) Não havendo candidato inscrito no período determinado neste edital, será contratado o primeiro interessado 
pela vaga que comprovar ser devidamente habilitado.

VI – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
1) No momento da posse o candidato deverá apresentar todos os documentos exigidos para admissão.
2) O critério para desempate na classificação será o de maior idade.
3) O contrato de trabalho poderá ser interrompido caso o desempenho das funções demonstre-se insatisfatório.

1



4) Situações omissas no presente Edital serão resolvidas pela Comissão Municipal de Serviço Civil.
5) O contrato de trabalho será regido pela C.L.T., sua duração será definida no momento da contratação. 
6) Sobre o salário incidirão os descontos previdenciários e de imposto de renda nos termos da legislação.
7) Devido à imprevisibilidade da quantidade de candidatos inscritos, a data prevista para a realização da prova 
escrita poderá ser alterada, devendo o candidato acompanhar as publicações feitas em Jornal Oficial.

VII – DOS EXAMES ADMISSIONAIS
1) Homologada a classificação final, os candidatos aprovados, quando da convocação para preenchimento de 
vaga, serão submetidos ao exame admissional que será agendado pelo Setor de Medicina do Trabalho da 
Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista.
2) O exame admissional tem objetivo de constatar a aptidão do candidato para o cargo pretendido, e visa o 
cumprimento do princípio da eficiência no serviço público municipal, conforme artigo 37 da Constituição 
Federal.
3) O candidato que não comparecer no dia agendado para avaliação psicológica ou exame médico deverá, no 
prazo de 02 (dois) dias úteis a contar da data agendada, apresentar requerimento e/ou justificativa para sua ausên-
cia e solicitar novo agendamento.
4) O reagendamento nos termos do item 3 será deferido uma única vez e o não comparecimento implicará na eli-
minação do candidato. 
5) O exame admissional do candidato será composto por exame médico para verificar as condições plenas de 
saúde física e mental e de avaliação psicológica para verificar as características inerentes ao perfil 
profissiográfico do cargo, conforme as disposições do inciso VI do artigo 7º, c/c § 1º do art. 10 c/c inciso III do 
art. 16 da Lei Municipal nº. 3660/06 (Estatuto dos Funcionários Públicos) bem como suas alterações.
6) O candidato será notificado dos resultados do exame admissional previsto no item 5.
7) A avaliação psicológica será conduzida por Psicólogo Organizacional, que aplicará instrumentos validados e 
aprovados pelo Conselho Federal de Psicologia, nos termos das Resoluções n.º CFP – 001/2002 e 02/2003.
8) A avaliação psicológica será composta por uma bateria de testes cognitivos e de personalidade, bem como en-
trevista psicológica, considerando as exigências do cargo, efetivando-se de forma padronizada, neutra e igualitá-
ria para todos os candidatos.
9) A avaliação psicológica empregará um conjunto de técnicas para identificação, de forma objetiva e padroniza-
da, capazes de aferir os aspectos psicológicos do candidato, para fins de prognóstico do desempenho das ativida-
des relativas ao cargo pretendido. Para tanto, serão utilizados testes psicológicos comercializados em que serão 
observados os parâmetros cientificamente reconhecidos para cada instrumento técnico bem como sua indicação 
técnica para avaliar o fator definido no perfil.
10) A entrevista psicológica será utilizada para agregar dados da história de vida do candidato que são importan-
tes para análise, não possuindo, por si só, caráter eliminatório. De acordo com os dados da entrevista psicológica, 
poderá o Psicólogo Organizacional validar as informações junto aos órgãos e/ou empresas que o candidato já te-
nha atuado e também as informações disponíveis nas mídias sociais.
11) O candidato deverá informar, no início da avaliação, qualquer condição física ou emocional excepcional que 
possa de alguma maneira influenciar o resultado do mesmo. Qualquer alegação com este fundamento após a rea-
lização da avaliação não será considerada.
12) Sendo constatado pelo Psicólogo durante a avaliação, a ocorrência de fato com potencial de influenciar o re-
sultado da mesma, a avaliação deverá ser interrompida e retomada em momento oportuno a ser definido pelo 
examinador.
13) A análise técnica global de todo o material produzido pelo candidato, observará estritamente as orientações e 
parâmetros contidos nos respectivos manuais de cada instrumento, e indicará o resultado final da avaliação que 
deverá, de forma conclusiva, ser considerado como Apto ou Inapto. 
14) Os níveis de referência para os fatores avaliados que indicarão o resultado final da avaliação psicológica se 
classificarão nas seguintes categorias para todos os instrumentos utilizados:

Elevado acima dos padrões 

Adequado dentro dos padrões 

Inadequado abaixo dos padrões 

15) A aptidão do candidato se dará quando o resultado da avaliação psicológica enquadrar-se nos níveis espera-
dos, de acordo com o perfil profissiográfico estabelecido no Anexo IV do presente edital.
16) A inaptidão do candidato se dará quando qualquer fator observado no perfil profissiográfico enquadrar-se no 
nível “Inadequado”, ou seja, por não apresentar as características cognitivas e/ou de personalidade favoráveis 
para o desempenho adequado das atividades.
17) A inaptidão constatada na avaliação psicológica não significa a pressuposição da existência de transtornos 
mentais; indica apenas que o candidato não atende aos parâmetros exigidos para o exercício das funções ineren-
tes ao cargo estabelecidos no Anexo II – Descrição de Cargo.
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18) Após ser notificado do resultado, fica facultado ao candidato reprovado na avaliação psicológica, solicitar o 
agendamento da entrevista devolutiva no período de 02 dias a partir da ciência do resultado, através de requeri-
mento protocolado no Balcão de Atendimento da Prefeitura.
19) A entrevista devolutiva é um procedimento técnico que se dará de forma verbal apenas ao candidato, seguido 
da entrega do Relatório Psicológico, que contará com a descrição dos instrumentos utilizados, explicações dos 
resultados obtidos e os motivos da inadequação do candidato quanto aos requisitos exigidos no perfil profissio-
gráfico estabelecidos no Anexo IV do presente edital. 
20) É facultado ao candidato contratar um psicólogo inscrito no Conselho Regional de Psicologia (CRP) para 
acompanhá-lo na entrevista devolutiva. Neste caso deverá informar, no requerimento de agendamento, os seguin-
tes dados do psicólogo contratado: nome, número de registro junto ao (CRP), número de telefone e endereço 
completo.
21) Não será permitido ao candidato, nem ao psicólogo que o acompanhará na entrevista devolutiva, gravar e 
nem retirar, copiar e/ou reproduzir informações relativas aos testes psicológicos e folhas respostas de acordo com 
o Artigo 8º da Resolução 001/2002 do CFP. Todas as informações pertinentes constarão no relatório psicológico.
22) Não haverá reagendamento da entrevista devolutiva quando do não comparecimento do candidato, ou do psi-
cólogo para acompanhá-lo, ficando disponível o relatório psicológico, o qual será entregue exclusivamente ao 
candidato. 
23) Caso o candidato não concorde com o relatório psicológico, poderá no prazo de 02 (dois) dias úteis após a 
realização da entrevista devolutiva, interpor recurso, devidamente fundamentado, a ser protocolado no Balcão de 
Atendimento da Prefeitura.
24) Serão desconsiderados os recursos interpostos fora do prazo, via postal, fax ou meio eletrônico (e-mail) ou os 
recursos com simples discordância do resultado.
25) Os recursos referentes à avaliação psicológica serão analisados no prazo de 30 dias, sendo o candidato notifi-
cado da decisão final.
26) O exame médico será conduzido por Médico com especialidade em Medicina do Trabalho, que avaliará as 
condições plenas de saúde física e mental, que poderá solicitar laudos de outros profissionais especialistas.
27) Para avaliação das condições plenas de saúde, serão verificadas as características globais e específicas indi-
cadoras de aptidão física e mental do candidato ao serviço público. Havendo constatação da existência de condi-
ções que predispõe a possibilidade de desenvolvimento de patologias ou que indicam o estágio inicial de patolo-
gias que impeçam o exercício das funções inerentes ao cargo estabelecidos no Anexo II – Descrição de Cargos, o 
candidato será considerado Inapto.
28) O candidato convocado para o exame clínico geral deverá apresentar-se com roupa e calçado apropriados 
para a execução plena do exame, a exemplo: calção, bermuda, short, camiseta e tênis.
29) Na ocasião do exame médico, o candidato fará uma declaração pormenorizada de suas condições de saúde e 
fará o preenchimento da “anamnese” (técnica de entrevista que busca relembrar todos os fatos que se relacionam 
com alguma doença, se faz uso de medicação, ou ainda, se o candidato está ciente de alguma doença que possa 
impedir de realizar o trabalho).
30) O candidato será submetido ao exame clínico geral, exames laboratoriais e complementares, constantes no 
Anexo III do presente edital.
31) Quando da realização do exame clínico geral, poderá o Médico do Trabalho solicitar outros exames comple-
mentares que não constem no Anexo III, para melhor subsidiar seu parecer de Apto ou Inapto.
32) Para avaliação das condições plenas de saúde física dos candidatos ao cargo de Leiturista de Hidrômetro, de-
verá ser aplicado o Índice de Massa Corporal (IMC), enquanto método indicador de patologias que dificultem, 
restrinjam, ou impossibilitem a atuação nestes cargos, sendo este fator relevante para a aprovação ou reprovação 
do candidato.
33) Como referência para o previsto no item 32, será considerada a faixa classificada como aceitável, os casos 
entre 18,5 a 29,9. O índice é obtido pela fórmula: IMC = Kg/m² (onde o peso, em quilogramas, é dividido pela 
altura, em metros, sendo esta última elevada ao quadrado).
34) Na ocasião do exame médico, poderá o médico do trabalho encaminhar o candidato à especialista(s) para 
melhor investigação ou tratamento. Este encaminhamento não faz parte do exame admissional, mas medida pre-
ventiva para a saúde do candidato, não alterando o parecer de inaptidão expedida pelo médico do trabalho.
35) Caso o candidato não concorde com o resultado do exame médico, poderá no prazo de 02 (dois) dias úteis 
após a ciência do resultado, interpor recurso, devidamente fundamentado, a ser protocolado no Balcão de Atendi-
mento da Prefeitura.
36) Serão desconsiderados os recursos interpostos fora do prazo, via postal, fax ou meio eletrônico (e-mail) ou os 
recursos com simples discordância do resultado.
37) Os recursos referentes ao exame médico serão analisados no prazo de 30 dias, sendo o candidato notificado 
da decisão final.
38) Verificada, após a admissão, enfermidade preexistente à contratação e não identificada no exame admissio-
nal ou omitida na declaração e/ou na anamnese previstas no item 29, o candidato será exonerado, nos termos do 
artigo 28 da Lei Municipal nº. 3660/06.
39) Os exames médicos necessários para a admissão do cargo constam no Anexo III do presente edital e poderão 
ser acrescidos conforme item 31.
40) O perfil profissiográfico exigido para a admissão do cargo consta no Anexo IV do presente edital.
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41) No ato da contratação, o candidato deverá apresentar os documentos que comprovem os requisitos exigidos 
no presente edital e demais documentos legais, sob pena de desclassificação.
42) Faz parte do presente Edital:

Anexo I  – Conteúdo Programático.
           Anexo II – Descrição do Cargo.
           Anexo III – Quadro de exames médicos admissionais.
           Anexo IV – Perfil Profissiográfico para o exercício do cargo.

Lençóis Paulista, 03 de março de 2.016.

José Antonio Marise
Diretor do Serviço Autônomo de Água e Esgoto
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ANEXO I
Conteúdo Programático

Língua Portuguesa: Fonema e Sílaba; Ortografia; Estrutura e Formação das Palavras; Classificação e 
Flexão das  Palavras; Classes de  Palavras: tudo sobre substantivo,  adjetivo,  preposição,  conjunção,  advérbio, 
verbo,  pronome,  numeral,  interjeição  e  artigo;  Acentuação;  Concordância  nominal;  Concordância  Verbal; 
Regência Nominal; Regência Verbal; Sinais de Pontuação; Uso da Crase; Colocação dos pronomes nas frases; 
Termos Essenciais da Oração (Sujeito e Predicado); Análise e Interpretação de Textos.

Matemática: Conjunto  de  números:  naturais,  inteiros,  racionais,  irracionais,  reais,  operações,  expressões 
(cálculo), problemas, raiz quadrada; MDC e MMC – cálculo – problemas; Porcentagem; Juros Simples; Regras 
de três simples e composta; Sistema de medidas: comprimento, superfície, massa, capacidade, tempo, volume; 
Sistema  Monetário  Nacional  (Real);  Equações:  1º  e  2º  graus;  Expressões  Algébricas;  Fração  Algébrica; 
Geometria Plana. 

Conhecimentos Gerais: Cultura Geral (Nacional e Internacional); História e Geografia do Brasil; Atualidades 
Nacionais e  Internacionais; Meio Ambiente;  Cidadania; Direitos  Sociais – Individuais e  Coletivos;  Ciências 
Físicas e Biológicas – Ciência Hoje.  FONTES: Imprensa escrita, falada, televisiva e internet; Livros  diversos 
sobre História, Geografia, Estudos Sociais e Meio Ambiente.
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ANEXO II
Descrição do cargo

Leiturista de Hidrômetro
Descrição sintética: Realiza  a  leitura  e  inspeção  de  medidores  e  instalações,  observando  o  equipamento, 
registrando  o  consumo  e  constatando  irregularidades,  para  fornecer  informações  destinadas  ao  cálculo  do 
consumo e demais providências pertinentes.

Atribuições: Realizar a leitura e inspeção de medidores e instalações, observando o equipamento, registrando o 
consumo e constatando irregularidades, para fornecer informações destinadas ao cálculo do consumo e demais 
providências pertinentes. Entregar avisos ou material de caráter informativo. Executar outras tarefas correlatas 
determinadas pelo superior imediato.
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ANEXO III
Quadro de exames médicos admissionais

Nº CARGOS EXAMES BÁSICOS PARA ADMISSÃO

1 Leiturista de Hidrômetro Exame Clínico e Raio-X Coluna lombar, bem como aplicação do Índice de 
Massa Corporal (IMC)
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ANEXO IV
Perfil Profissiográfico 

LEITURISTA DE HIDRÔMETRO

FATORES DESCRIÇÃO DIMENSÃO

Controle Emocional 
Habilidade em reconhecer as próprias emoções diante de um estímulo, controlan-
do-as de forma que não interfiram em seu comportamento

Elevado

Relacionamento Interpessoal Capacidade de relacionar-se com os demais de maneira saudável e empática. Médio

Inciativa Capacidade de realização das atividades sem necessidade de influências externas Médio

Organização Capacidade de realização do trabalho com ordem, equilíbrio e coerência. Elevado

Comunicação
Capacidade de estar em contato com outras pessoas, seja para passar-lhes infor-
mações ou para recebê-las, através de relação de entendimento, conhecimento e 
respeito entre as partes

Médio

Produtividade Volume de trabalho realizado compatível com determinado espaço de tempo Elevado

Concentração 
Capacidade de manter a sua atenção concentrada no trabalho.

Elevado

Energia Vital Disposição para realização e manutenção da execução das tarefas; capacidade de 
reagir diante dos obstáculos, contrariedade e/ou situações difíceis Elevado

Adaptabilidade Capacidade de aceitar situações que fogem da rotina Elevado
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