ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUÁ DO SUL
SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO

EDITAL DE PROCESSO SELETIVO PÚBLICO SIMPLIFICADO
Nº 002/2021
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O Diretor Presidente do Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Jaraguá do Sul Samae, no uso de suas atribuições estabelecidas na Lei Complementar Nº 220 de 21 de
novembro de 2018, torna público a realização de PROCESSO SELETIVO PÚBLICO
SIMPLIFICADO, v i s a n d o a contratação por tempo determinado, para atendimento de
necessidades de excepcional interesse público, nos termos do art. 37, inciso IX da Constituição
Federal de 1988, da Lei Municipal Lei Complementar nº 102 de 12 de novembro de 2010,
alterada pela Lei Complementar nº 190/2017 de 22 de março de 2017, bem como nas
condições e prazos previstos neste Edital.
1 - DO OBJETO
1.1 O presente Edital tem como objeto a deflagração de Processo Seletivo Público Simplificado para a seleção
de profissionais para atuar nas atividades operacionais do Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de
Jaraguá do Sul.
1.2 A Coordenação e acompanhamento de todas as etapas do processo seletivo público simplificado, inclusive o
julgamento de quaisquer recursos, será de responsabilidade da Comissão Especial designada pela
Portaria SAMAEJSU N° 238/2021 de 05 de abril de 2021 do Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto.
1.3 O candidato aprovado para o cargo de Agente de Operação Hidráulica, observada a sua inscrição e a ordem
de classificação, poderá ser convocado para atuar em caráter temporário nas atividades operacionais vinculadas
as Diretoria de Obras, Diretoria Técnica e/ou Diretoria de Manejo de Resíduos Sólidos e Drenagem;
1.4 O candidato aprovado para o cargo de Operador de Máquinas, observada a sua inscrição e a ordem de
classificação, poderá ser convocado para atuar em caráter temporário nas atividades operacionais vinculas as
Diretoria de Obras, Diretoria Técnica e/ou Diretoria de Manejo de Resíduos Sólidos e Drenagem;
1.5 As contratações temporárias previstas no presente Edital serão adotadas nas hipóteses previstas no inciso VII
e X da Lei Complementar nº 102 de 12 de novembro de 2010, alterada pela Lei Complementar nº 190/2017 de
22 de março de 2017.
2 - DOS CARGOS
CARGO
Agente
de
Operação
Hidráulica

Nº DE
VAGAS
01

VENCIMENTO
BÁSICO
R$ 2.330,02

DESCRIÇÃO SUMÁRIA DO CARGO

Implantar, operar e manter estações de
medição de controle e outras atividades
visando a redução das perdas de água;
instalar e consertar redes de distribuição,
adutoras, registros, conexões, válvulas e
equipamentos
hidráulicos,
ligações
domiciliares de água e esgoto. *
Operador
R$ 2.842,60 Operar e manter em condições de
de Máquinas
01
funcionamento máquinas retroescavadeiras,
pás-carregadeiras, caminhão hidro jato,
caminhão valeteiro, caminhão munk e demais
máquinas da Autarquia. *
* Fonte: Lei Complementar Municipal Nº 7805 de 21 de novembro de 2018 e suas alterações.

PRÉ
REQUISITO
Ensino Médio,
CNH AB

Ensino Médio,
CNH C

2.1 O candidato deve tomar conhecimento das atribuições e pré requisitos do respectivo cargo (anexo II)
3 - CONDIÇÃO DE PARTICIPAÇÃO E CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA
3.1 São requisitos para participação no Processo Seletivo Público Simplificado e/ou para firmar o competente
contrato temporário:
I - Nacionalidade brasileira;
II - Idade mínima de dezoito anos;
III - Quitação com as obrigações militares e eleitorais;
IV - Aptidão física e mental;
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V - Nível de escolaridade exigido para o exercício do cargo/função pública;
VI – CNH exigida para o exercício do cargo/função pública.
2
3.2 É vedada a celebração do contrato sem o preenchimento dos requisitos estabelecidos no em 3.1 observando
ainda, a vedação de cumulação de cargos públicos, o período de interrupção do contrato de trabalho e a
inexistência de aplicação de penalidade de demissão ou perda de cargo público.
4 – DAS INSCRIÇÕES
4.1 O candidato deverá conhecer, antes de efetuar a inscrição, os termos deste Edital e certificar-se de que
preenche todos os requisitos exigidos para o exercício das atribuições dos cargos.
4.2 As inscrições serão gratuitas e deverão ser realizadas, impreterivelmente, a partir da 13h do dia 30 de
novembro de 2021, até às 23h59 do dia 09 de dezembro de 2021, horário de Brasília/DF, exclusivamente via
internet, por meio da Plataforma do Processo Seletivo Simplificado SAMAE 2021/02, no site oficial do Samae no
endereço eletrônico www.samaejs.com.br.
4.3 Verificando, a qualquer tempo, o recebimento de inscrição que não atenda a todos os requisitos deste Edital,
esta será esta indeferida.
4.4 Cada candidato poderá efetuar somente uma inscrição neste Processo Seletivo Público Simplificado nº
002/2021.
4.5 Havendo mais de uma inscrição em desacordo com o item 4.4, será considerada válida a mais recente.
4.6 Uma vez efetuada a inscrição, não serão aceitos pedidos de alteração quanto à identificação do candidato.
4.7 Observando a Portaria Federal Nº 188/2020 de 03 de fevereiro de 2020 e suas alterações; e o Decreto
Estadual Nº 525/2020 de 23 de março de 2020 e suas alterações, relacionados a pandemia da COVID-19, pode
haver necessidade de alteração da data das provas, com previa comunicação no Site Oficial do Samae no
endereço eletrônico www.samaejs.com.br.
5 - DO PROCESSO SELETIVO, DAS PROVAS E DA CLASSIFICAÇÃO
5.1 O Processo Seletivo Público Simplificado para o cargo de Agente de Operações Hidráulicas regido por este
Edital dar-se-á através de:
a) prova escrita objetiva compatível com a descrição do cargo a ser preenchido e,
b) prova prática, que terá como objetivo avaliar o conhecimento e as habilidades do candidato em leitura de
projetos, identificação de peças, equipamentos e materiais relacionados à hidráulica;
5.2 A prova escrita objetiva será realizada no dia 14 de dezembro de 2021, com horário e local a confirmar pelo
site oficial do Samae no endereço eletrônico www.samaejs.com.br, devendo o candidato estar no local com pelo
menos 15 (quinze) minutos de antecedência, observando o item 4.7.
5.3 A prova objetiva será avaliada na escala de 0(zero) a 10(dez) e somente será classificado o candidato que
atingir nota igual ou superior a 6,0 (seis) pontos.
5.4 A prova objetiva para o cargo de Agente de Operações Hidráulicas será composta de 20 questões, conforme
conteúdo descrito no Anexo IV, sendo:
a) 02 questões de Conhecimentos Gerais
b) 10 questões de Conhecimentos Específicos
c) 04 questões de Matemática
d) 04 questões de Língua Portuguesa
5.4.1 A prova escrita terá duração máxima de 2h (duas horas). Não será concedido tempo adicional seja qual for o
motivo alegado.
5.4.2 Os candidatos somente poderão se retirar do local das provas objetivas, após 30 (trinta) minutos do início
das mesmas;
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5.4.3 O candidato somente poderá retirar-se do local de realização da prova levando o Caderno de Questões
quando faltarem menos de 15 (quinze) minutos para o término das mesmas;
3
5.4.4 Os 3 (três) últimos candidatos de cada sala de prova somente poderão entregar as respectivas provas e se
retirarem do local, simultaneamente.
5.5 A prova prática será realizada no dia 17 de dezembro de 2021, com horário e local a confirmar pelo site
oficial do Samae no endereço eletrônico www.samaejs.com.br, devendo o candidato estar no local com pelo
menos 15 (quinze) minutos de antecedência, observando o item 4.7.
5.6 Serão convocados para as provas práticas previstas no item 5.5, os 30 primeiros candidatos classificados
aprovados nas provas objetivas;
5.7 A Prova Prática terá duração de até 10 (dez) minutos para cada candidato. Ao término da Prova Prática, o
candidato será considerado APTO ou INAPTO.
5.8 Assinada a lista de presença e atendida a antecedência para o início da prova, o candidato deverá permanecer
no local e aguardar a orientação do representante da Comissão.
5.9 A classificação final dos candidatos será baseada no somatório de pontos obtidos na prova escrita objetiva e o
preenchimento da condição APTO na Prova Prática;
5.10 O Processo Seletivo Público Simplificado para o cargo de Operador de Máquinas regido por este Edital darse-á através de:
a) prova escrita objetiva compatível com a descrição do cargo a ser preenchido e,
b) prova prática, que terá como objetivo avaliar o conhecimento e as habilidades do candidato em leitura de
projetos, identificação de peças, equipamentos e materiais relacionados à hidráulica;
5.11 A prova escrita objetiva será realizada no dia 14 de dezembro de 2021, com horário e local a confirmar pelo
site oficial do Samae no endereço eletrônico www.samaejs.com.br, devendo o candidato estar no local com pelo
menos 15 (quinze) minutos de antecedência, observando o item 4.7.
5.12 A prova objetiva será avaliada na escala de 0(zero) a 10(dez) e somente será classificado o candidato que
atingir nota igual ou superior a 6,0 (seis) pontos.
5.13 A prova objetiva para o cargo de Operador de Máquinas será composta de 20 questões, conforme conteúdo
descrito no Anexo IV, sendo:
a) 02 questões de Conhecimentos Gerais
b) 10 questões de Conhecimentos Específicos
c) 04 questões de Matemática
d) 04 questões de Língua Portuguesa
5.13.1 A prova escrita terá duração máxima de 2h (duas horas). Não será concedido tempo adicional seja qual for
o motivo alegado.
5.13.2 Os candidatos somente poderão se retirar do local das provas objetivas, após 30 (trinta) minutos do início
das mesmas;
5.13.3 O candidato somente poderá retirar-se do local de realização da prova levando o Caderno de Questões
quando faltarem menos de 30 (trinta) minutos para o término das mesmas;
5.13.4 Os 3 (três) últimos candidatos de cada sala de prova somente poderão entregar as respectivas provas e se
retirarem do local, simultaneamente.
5.14 A prova prática será realizada no dia 17 de dezembro de 2021, com horário e local a confirmar pelo site
oficial do Samae no endereço eletrônico www.samaejs.com.br, devendo o candidato estar no local com pelo
menos 15 (quinze) minutos de antecedência, observando o item 4.7.
5.15 Serão convocados para as provas práticas previstas no item 5.14, os 30 primeiros candidatos classificados
aprovados nas provas objetivas;
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5.16 Assinada a lista de presença e atendida a antecedência para o início da prova, o candidato deverá
permanecer no local e aguardar a orientação do representante da Comissão.
5.17 A Prova Prática terá duração de até 10 (dez) minutos para cada candidato. Ao término da Prova Prática, o
candidato será considerado APTO ou INAPTO.
5.18 A classificação final dos candidatos será baseada no somatório de pontos obtidos na prova escrita objetiva e
o preenchimento da condição APTO na Prova Prática;
5.19 Os casos omissos em relação à prova prática serão deliberados pela Comissão Especial do Processo Seletivo.
5.20 Para entrada no local de prova, os candidatos deverão apresentar RG ou outro documento oficial de
identificação com foto.
5.21 O gabarito da prova será divulgado no dia seguinte a realização das provas no mural da sede do Serviço
Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Jaraguá do Sul – Samae e no site oficial do Samae www.samaejs.com.br.
5.22 O resultado final da classificação será divulgado no dia 22 de junho de 2021 no mural da sede do Serviço
Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Jaraguá do Sul – Samae e no site oficial do Samae www.samaejs.com.br.
6 - DO DESEMPATE
6.1 Na hipótese de igualdade de nota final entre os candidatos, serão aplicados os critérios de desempate, tendo
preferência, sucessivamente, o candidato que tiver:
a) o candidato que possuir maior assertivas nas questões específicas;
b) o candidato que possuir maior idade.
7 – DOS RECURSOS
7.1 Os candidatos poderão interpor recurso fundamentado e dirigido à Comissão Especial de Processo Seletivo, no
prazo de 02 (dois) dias úteis, a contar da divulgação da classificação final, na sede do Samae, direcionado a Comissão
Especial, situada à Rua Erwino Menegotti, 478, Bairro Água Verde, Jaraguá do Sul – SC, no horário das 08h às 16h.
7.2 O Recurso será liminarmente indeferido, quando baseado em razões subjetivas, sem a devida comprovação.
7.3 O prazo para manifestação da Comissão sobre os Recursos será de 02 (dois) dias úteis após o recebimento deste.
7.4 A listagem com o resultado da análise dos Recursos será publicada no mural da sede do Serviço Autônomo
Municipal de Água e Esgoto de Jaraguá do Sul – Samae e no site oficial do Samae www.samaejs.com.br.
7.5 O Recurso interposto fora do respectivo prazo será considerado intempestivo.
8 - DA CONVOCAÇÃO E CONTRATAÇÃO
8.1 A convocação do candidato classificado será efetuada pelo Samae, devendo o mesmo apresentar-se em até 48
(quarenta e oito) horas após o recebimento da convocação.
8.2 O candidato classificado e convocado para assumir vaga e que não aceitar nenhuma das vagas oferecidas pelo
Samae, decairá do direito de preenchê-la.
8.3 As contratações em caráter temporário de que trata este Edital, dar-se-á mediante assinatura de contrato
administrativo.
8.4 No ato da posse, o candidato classificado e convocado deverá apresentar os seguintes documentos:
I declaração de não ter sido penalizado em Processo Administrativo Disciplinar no Serviço Publico;
II certidão negativa de antecedentes criminais fornecida pelas justiças Estadual e Federal;
III atestado médico de aptidão física, mental e laboral;
IV cópias e original dos seguintes documentos:
a. comprovante de escolaridade;
b. prova de identidade (RG);
c. certificado de reservista, para candidato do sexo masculino;
d. titulo de eleitor e comprovante de estar em dia com as obrigações eleitorais e criminal;
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e. CPF – cadastro de pessoa física;
f. CNH - carteira Nacional de Habilitação exigida para o cargo;
g. 01(uma) foto 3x4 recente;
h. certidão de nascimento ou casamento atualizada (emissão de até 6 meses).
V comprovante de residência (menor de 06 meses);
VI carteira de trabalho;
VII nº do Pis;
VIII declaração de Bens;
IX declaração de inexistência ou acumulação licita de cargo ou emprego público
8.5 A inexatidão de informações e/ou irregularidades de documentos, ainda que verificadas posteriormente a
contratação do candidato na insubsistência da inscrição no processo Seletivo Público Simplificado poderão levar
a sua nulidade e consequente rescisão unilateral por parte da Autarquia, sem prejuízo das cominações legais
aplicáveis.
9. DA RESCISÃO
9.1. Dar-se-á a rescisão do contrato temporário, no decorrer da vigência, nas seguintes situações:
I - A pedido, mediante aviso prévio e por escrito com 30 (trinta) dias de antecedência;
II - A título de penalidade, nos termos da legislação pertinente.
10. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS
10.1. O processo seletivo simplificado terá validade de 02 (dois) anos, contados a partir da data de homologação
do seu resultado, observando o interesse público.
10.2 A classificação do candidato no Processo Seletivo Público Simplificado não implica direito a contratação,
cabendo ao Município, exclusivamente, a decisão quanto à conveniência e oportunidade as convocações para
provimento das demandas verificadas.
10.3 Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Especial do presente Processo Seletivo Público
Simplificado, e em última instância, pelo Diretor Presidente do Samae, observando os princípios e normas que
regem a administração pública.
10.4 A inexatidão das afirmativas ou irregularidades de documentos, ainda que verificados posteriormente,
eliminará o candidato, anulando-se todos os atos anteriores.
10.5 A classificação do candidato no Processo Seletivo Público Simplificado não implica direito a contratação,
cabendo a autarquia, exclusivamente, a decisão quanto à conveniência e oportunidade as convocações para
provimento das demandas verificadas.
10.6 A simples efetuação da inscrição não gera qualquer direito ao candidato.
10.7. Toda a documentação entregue pelo candidato, conforme solicitado neste Edital, não será devolvida,
ficando arquivada nos autos do referido processo seletivo.
10.8. Fica eleito o foro da Comarca de Jaraguá do Sul para dirimir dúvidas relacionadas ao presente Processo
Seletivo Público Simplificado.
10.9 O presente Edital e os Anexos I, II, III e IV serão disponibilizados no site www.samaejs.com.br e, no quadro
de publicações do Samae.
10.10 Ficam revogadas as disposições em contrário.

Jaraguá do Sul, 29 de novembro de 2021.

ADEMIR IZIDORO
Diretor Presidente
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