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SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO- SAMAE 

CNPJ: 06.068.089/0001-04 

Autarquia Municipal criada pela Lei Nº 2.100, 
de 29 de dezembro de 2003. 

 
 

 “PROPORCIONANDO QUALIDADE DE VIDA À POPULAÇÃO”. 

 

EDITAL COMPLEMENTAR Nº 004/2016   
PROCESSO SELETIVO Nº 001/2016 

 
O Município de Tangará da Serra/MT, através do Prefeito Municipal, Senhor Fábio Martins Junqueira, e o Diretor Geral 
do SAMAE – Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto, Senhor Wesley Lopes Torres, no uso de suas atribuições 
legais, TORNAM PÚBLICO a RETIFICAÇÃO DO EDITAL DE ABERTURA DO PROCESSO SELETIVO Nº 01/2016, destinado ao 
preenchimento de vagas e formação de cadastro de reserva, para o exercício funcional temporário no SAMAE – Serviço 
Autônomo Municipal de Água e Esgoto. 
 
RESOLVE: 
 
          1.Retificar o Edital de Abertura para incluir as descrições dos cargos, constantes no Anexo I, da Lei nº 3.739, de 16 
de fevereiro de 2012 e suas alterações posteriores, a serem preenchidos através da realização do Processo Seletivo 
Simplificado, quais sejam:   
 

Setor: SAMAE - Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto 

Titulo: Operador de ETA – Estação de Tratamento de Água 

Subordinação: Gerência Técnica    

Descrição Sumária: 
Operar a ETA (Estação de Tratamento de Água, com sistema de captação, floculação, decantação, filtração e adição de 
produtos químicos pós tratamento).   
Descrição Detalhada: 
Zelar pela limpeza e manutenção das bombas, filtros e demais equipamentos da ETA, e dos acessórios e ferramentas, que 
utiliza na execução de suas tarefas, fazer a manutenção preventiva dos equipamentos; Verificar a dosagem correta dos 
produtos químicos; Manter as bombas dosadoras em perfeito funcionamento; Zelar pela limpeza e manutenção da ETA. 
Realizar a preparação das dosagens de produtos químicos e fiscalizar sua utilização e distribuição; Manter o controle de 
qualidade da água destinada ao abastecimento público; Acionar e desligar o sistema de bombeamento, abertura e 
fechamento de registro, bem como auxiliar na manutenção dos mesmos; Elaborar rotineiramente, relatórios de controle 
de qualidade da água destinada ao abastecimento público; Zelar pelo programa de gestão da qualidade implementado 
pelo SAMAE. 
 
ANÁLISE DO CARGO 
Requisitos Mentais: 
Escolaridade Mínima: Ensino Médio Completo 
Formação complementar: não é necessário 
Tempo de experiência anterior: não é necessário 
Conhecimentos necessários: pertinentes ao cargo 
Complexidade da tarefa: Normal   
 
Requisitos Físicos: 
Idade: Acima de 18 
Esforço físico: Normal  
Esforço Mental: Normal   
Responsabilidades envolvidas: 
Por erros: aplicação inadequada de produtos químicos, deixar de vistoriar o sistema elétrico e hidráulico da ETA; 
Por contatos: Com equipe e demais funcionários, exigindo tato nas relações interpessoais.  
Por máquinas ou equipamentos: todos os que estiverem sob sua utilização.  
Por subordinados: não  
Por Decisões: Comunicar à chefia os problemas e impasses de toda natureza do setor  
Por dados confidenciais: todo e qualquer assunto de trabalho é de cunho restrito ao ambiente de trabalho.  
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Setor: Diversos Setores do SAMAE – Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto   

Titulo: Agente Administrativo II 

Subordinação: Chefia de Departamento   

DESCRIÇÃO DO CARGO:  
Descrição Sumária:  
Executam serviços de apoio sob supervisão direta nas áreas de administração, finanças e logísticas, conforme suas 
demandas de trabalho.  
Descrição Detalhada:  
Tratar documentos: Registrar a entrada e saída de documentos; Conferir notas fiscais e faturas de pagamentos; Triagem 
de documentos; Distribuição de documentos aos remetentes; Conferir dados e datas; Verificar documentos conforme 
normas; Identificar irregularidades nos documentos emitidos e corrigi-los; Conferir cálculos; Submeter pareceres para 
apreciação de chefia; Classificar documentos, segundo critérios pré-estabelecidos; Arquivar documentos conforme 
procedimentos específicos da Secretaria.  
Preencher documentos: Digitar textos e planilhas; Preencher formulários; Digitar notas de lançamentos contábeis; Emitir 
cartas convite nos processos de compras e serviços. Preparar relatórios, formulários e planilhas: Coletar dados; Verificar 
índices econômicos e financeiros; Elaborar planilhas de cálculos; Efetuar cálculos; Redigir atas; Elaborar correspondência. 
Acompanhar processos e contratos administrativos: Verificar prazos estabelecidos; Localizar processos; Acompanhar 
notificações de não conformidade; Encaminhar protocolos internos; Atualizar cadastros; Atualizar dados. 
Atendimento ao público: Fornecer informações sobre serviços; Identificar natureza das solicitações do munícipe ou 
servidor; Atender fornecedores; Registrar reclamações dos munícipes.   
Executar rotinas de apoio na área de recursos humanos: Auxiliar a assessoria nas rotinas de admissão e demissão de 
pessoal; Orientar sob supervisão funcionários sobre direitos e deveres; Controlar freqüência dos funcionários: Auxiliar na 
elaboração da folha de pagamento; Controlar recepção e distribuição de benefícios. Atualizar dados dos funcionários. 
Prestar apoio logístico: Controlar material de expediente; Levantar a necessidade de material; Requisitar materiais; 
Solicitar compra de material ao departamento competente; Conferir material solicitado; Providenciar devolução de 
material fora de especificação; Distribuir material de expediente; Controlar expedição de malotes e recebimentos; 
Controlar execução de serviços gerais (Limpeza, transporte, vigilância); Pesquisar preços.  
Comunicar-se: Expressar-se oralmente; Demonstrar habilidade de redação; Demonstrar precisão de linguagem. 
Demonstrar competências pessoais: Demonstrar iniciativa; Trabalhar em equipe; Relacionar-se com flexibilidade; 
Demonstrar capacidade de organização. Outras atividades correlatas.   
 
ANÁLISES DO CARGO:  
Requisitos mentais:  
Escolaridade Mínima: Ensino Médio Completo. 
Formação Complementar: não é necessário 
Tempo de Experiência: não é necessário  
Conhecimentos Necessários: pertinentes ao cargo 
Complexidade da Tarefa: Mediano.  
 
Requisitos Físicos: 
Idade: A partir de 18 anos.  
Esforço Físico: Mínimo. 
Esforço Mental: Constante.  
 
Responsabilidades Envolvidas:  
Por Erros: Trabalho exige planejamento operacional, que se cometidos erros, podem atrapalhar andamento das 
atividades da Secretaria e consequentemente do Município;  
Por Contatos: contatos freqüentes com clientela interna e externa, exigindo tato nas relações interpessoais para levar a 
termo os planejamentos de tipos variados de sua área de atuação e das outras com as quais mantenha contato;  
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Por Máquinas ou Equipamentos: É responsável por todas as máquinas e equipamentos sob custódia de seu setor: 
computador, fax, internet, legislação e manuais, máquina de calcular, material de escritório, telefone;  
Por Subordinados: Não;  
Por Decisões: Comunicar à chefia os problemas e impasses de toda natureza do setor;  
Por Dados Confidenciais: Todos os assuntos relativos ao trabalho são de cunho confidencial. 
 

Setor: SAMAE - Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto 

Titulo: Técnico em Informática   

Subordinação: Gerente Administrativo e Financeiro   

Descrição Sumária: 
Executar serviços de programação de computadores, processamento de dados, dando suporte técnico e orientar os 
usuários para utilização dos softwares e hardwares.   
Descrição Detalhada: 
Elaborar programas de computador, conforme definição do analista de informática; Instalar e configurar softwares e 
hardwares, orientando os usuários nas especificações e comandos necessários para sua utilização; 
Organizar e controlar os materiais necessários para a execução das tarefas de operação, ordem de serviço, resultados dos 
processamentos, suprimentos bibliografias, etc;   
Operar equipamentos de processamento automatizados de dados, mantendo ativa toda a malha de dispositivos 
conectados; 
Interpretar as mensagens exibidas no monitor, adotando as medidas necessárias;  
Notificar e informar aos usuários do sistema ou ao analista de informática, sobre qualquer falha ocorrida; 
Executar e controlar os serviços de processamento de dados nos equipamentos que opera;  
Executar o suporte técnico necessário para garantir o bom funcionamento dos equipamentos com substituição, 
configuração e instalação de módulos, partes e componentes;  
Administrar cópias de segurança, impressão e segurança dos equipamentos em sua área de atuação;  
Executar o controle de fluxos de atividades, preparação e acompanhamento da fase de processamento dos serviços e/ou 
monitoramento do funcionamento de redes de computadores;  
Participar de programa de treinamento, quando convocado;  
Controlar e zelar pela correta utilização dos equipamentos;  
Ministrar treinamento em área de seu conhecimento;  
Auxiliar na execução de planos de manutenção, dos equipamentos, dos programas, das redes de computadores e dos 
sistemas operacionais;  
Elaborar, atualizar e manter a documentação técnica necessária para a operação e manutenção das redes de 
computadores;  
Executar outras tarefas compatíveis com as exigências para o exercício da função.   
 
ANÁLISE DO CARGO 
Requisitos Mentais:  
Escolaridade Mínima: Ensino Médio Completo 
Formação complementar: experiência prática comprovada 
Tempo de experiência anterior: não é necessário 
Conhecimentos necessários: não é necessário  
Complexidade da tarefa: pertinentes ao cargo  
Requisitos Físicos: 
Idade: Acima de 18 
Esforço físico: Normal 
Esforço Mental: constante   
 
Responsabilidades envolvidas: 
Por erros: aqueles que possam provocar qualquer dano ao erário;  
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Por contatos: Com equipe e demais funcionários, exigindo tato nas relações interpessoais;  
Por máquinas ou equipamentos: todos os que estiverem sob sua utilização;  
Por subordinados: não;  
Por Decisões: Comunicar à chefia os problemas e impasses de toda natureza do setor;  
Por dados confidenciais: todo e qualquer assunto de trabalho é de cunho restrito ao ambiente de trabalho.    
 

Setor: SAMAE - Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto 

Titulo: Instalador de rede 

Subordinação: Gerente Operacional   

DESCRIÇÃO DO CARGO:  
Descrição sumária: 
Instalação de novas ligações prediais de água e esgoto, religações de ramais e rede, implantações de novas redes de 
distribuição de água, escavações, redistribuição, conserto e outros serviços relacionados à função, utilizando-se de 
ferramentas e equipamentos ou máquinas necessárias para execução deste.   
Principais Atividades: Fazer a instalação de redes adutoras e de distribuição, instalação cavaletes em novos pontos de 
distribuição, instalação de hidrômetro, religações, cortes, remanejo, vistorias, reparos hidráulicos diversos, manutenção 
de rede de distribuição de água e esgoto; Cuidar dos acessórios e ferramentas que utiliza na execução de suas tarefas.   
 
ANÁLISE DO CARGO 
Requisitos Mentais:   
Escolaridade Mínima: Ensino Fundamental Completo.  
Formação complementar: não é necessário 
Tempo de experiência anterior: não é necessário 
Conhecimentos necessários: pertinentes ao cargo 
Complexidade da tarefa: Normal   
Requisitos Físicos 
Idade: Acima de 18  
Esforço físico: Normal  
Esforço Mental: Normal   
 
Responsabilidades envolvidas: 
Por erros: localização das redes adutoras, serviços mal executados;  
Por contatos: Com equipe e demais funcionários, exigindo tato nas relações interpessoais;  
Por máquinas ou equipamentos: todos os que estiverem sob sua utilização;  
Por subordinados: não;  
Por Decisões: Comunicar à chefia os problemas e impasses de toda natureza do setor;  
Por dados confidenciais: todo e qualquer assunto de trabalho é de cunho restrito ao ambiente de trabalho.    
 
 

SETOR: SAMAE – Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto   

TÍTULO: Operador de Elevatória para Esgoto 

SUBORDINAÇÃO: Gerente Operacional   

DESCRIÇÃO DO CARGO  
Descrição sumária:  
Opera o sistema de coleta e recepção de esgoto, verificando e acompanhando o funcionamento das bombas, motores e 
quadros de comando elétricos; inspeciona os poços de recebimento de resíduos domiciliares.  
Descrição Detalhada: 
Zelar pelo perfeito funcionamento da estação elevatória de esgoto, cuidar dos acessórios e ferramentas que forem 
utilizar na execução de suas tarefas, fazer a manutenção preventiva dos equipamentos, acionar a manutenção quando 
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necessário; Zelar pela limpeza e manutenção das bombas, filtros e demais equipamentos da estação elevatória de esgoto, 
dos acessórios e ferramentas, que utiliza na execução de suas tarefas, fazer a manutenção preventiva dos equipamentos; 
Manter as bombas em perfeito funcionamento; Zelar pela limpeza e manutenção da estação; Auxiliar na manutenção das 
tubulações, vistorias e manutenção periódica no sistema; Responsável pela preservação do local onde é captado e 
armazenado o esgoto; Zelar pelo meio ambiente em que a estação está inserida.   
 
ANÁLISE DO CARGO  
Requisitos Mentais:   
Escolaridade Mínima: Ensino Fundamental Completo  
Formação complementar: não é necessário  
Tempo de experiência anterior: não é necessário  
Conhecimentos necessários: pertinentes ao cargo  
Complexidade da tarefa: Normal   
 
Requisitos Físicos:  
Idade: Acima 18 anos  
Esforço físico: Normal  
Esforço Mental: Normal   
 
Responsabilidades envolvidas:  
Por erros: deixar de vistoriar rotineiramente o sistema de captação e elevação de esgoto (bombas, motores, quadros de 
comandos e outros);  
Por contatos: Contatos freqüentes com publico interno e externo exigindo tato nas relações interpessoais;  
Por máquinas ou equipamentos: todos os que estiverem sob sua utilização;  
Por subordinados: comunicar à chefia os problemas e impasses de toda natureza de setor;  
Por Decisões: Comunicar à chefia os problemas e impasses de toda natureza do setor; 
Por dados confidenciais: todo e qualquer assunto de trabalho é cunho restrito ao ambiente de trabalho. 
 
 

Setor: Diversos Setores do SAMAE – Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto 

Titulo: Motorista 

Subordinação: Chefia Imediata   

DESCRIÇÃO DO CARGO:  
Descrição sumária:  
Dirigir e manobrar veículos, transportar pessoas, cargas ou valores. Realizar verificações e manutenções básicas do 
veículo. Possuir carteira de Habilitação no mínimo Categoria “D”.   
 
Principais atividades: Dirigir veículos: Checar indicações dos instrumentos do painel; Ajustar bancos e retrovisores; 
Detectar problemas mecânicos; Identificar sinais sonoros, luminosos e visuais; Buscar local seguro em caso de perigo; 
conduzir veículo com problemas mecânicos com autorização superior; Desviar de buracos; Evitar paradas bruscas; Reduzir 
velocidade em caso de chuva ou neblina; Isolar veículo em caso de emergência ou situações anormais; Destravar portas 
do veículo apenas em local seguro; Verificar proximidade da escola;  
Transportar pessoas, cargas ou valores: Cumprir ordem de serviço; Devolver objetos esquecidos no interior do veículo; 
Calcular distância do local de destino; Aplicar procedimentos de primeiros socorros; Liberar embarque e desembarque 
em local seguro e permitido; Alterar itinerário em caso de situações de risco ou emergência; Elaborar itinerários; Calcular 
tempo de chegada ao destino; Consultar guias e mapas; Acondicionar carga no veículo; Verificar condições físicas da 
carga; Acomodar ocupantes no veículo; Embarcar produtos embalados; Manusear cargas; Retirar objetos do 
compartimento de bagagem; Conferir quantidades dos bens a serem transportados; Selecionar o veículo de acordo com 
capacidade licenciada;  
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Realizar verificações e manutenções básicas do veículo: Identificar avarias no veículo; Verificar nível do combustível; 
Abastecer veículo; Limpar a parte interna e externa do veículo; Verificar estado dos pneus; Testar sistema de freios; 
Conferir equipamentos obrigatórios do veículo; Trocar óleos; Acompanhar prazos ou quilometragem para revisões 
periódicas; providenciar revisões periódicas; Trocar pneus; Climatizar veículo; Executar pequenos reparos mecânicos de 
emergência; Verificar suspensão do veículo;  
Manobrar veículos: Localizar vaga para estacionamento; Identificar obstáculos ao redor do veículo; Controlar velocidade 
de manobra; Estacionar veículo; Localizar veículo no pátio de estacionamento; Sinalizar local em caso de estacionamento 
emergencial;  
Usar equipamentos e dispositivos especiais: Colocar disco de tacógrafo; Verificar funcionamento de sinalização sonora e 
luminosa; utilizar equipamento de proteção individual (EPI); Identificar veículo com carga perigosa; Verificar equipamento 
de comunicação; 
Efetuar entregas: Conferir dados para entrega de mercadorias e execução de serviços; Recolher assinatura do recebedor 
da mercadoria ou serviço sempre que necessário;  
Comunicar-se: Preencher relatório de controle de serviços; Utilizar telefones ou rádios somente com o veiculo 
estacionado; Informar à central de atendimento sobre a composição da equipe de plantão; Afixar no veículo autorizações 
legais para exercício da função; Relatar ocorrências durante a realização do trabalho; Notificar autoridades em casos de 
emergências e situações; Informar ao responsável sobre problemas mecânicos no veículo; Solicitar socorro mecânico; 
Relatar problemas mecânicos do veículo; Portar identificação individual ou funcional em local visível; Relatar atrasos; 
Transmitir informações através de gestos; Acionar sinais luminosos e sonoros; Avisar extravios, furtos ou avarias de carga; 
Acionar dispositivos de segurança em caso de assalto (luminosos, sonoros); Prestar informações gerais aos passageiros. 
Competências pessoais: Agir com ética; Zelar pelo material transportado; Manter-se atualizado; Zelar pela segurança dos 
ocupantes dos veículos; Trabalhar em equipe; Agir com criatividade; Cumprir horários e escalas de trabalho; Demonstrar 
capacidade visual espacial; Tratar público com polidez; Trabalhar sob pressão; Respeitar leis de trânsito; Dirigir 
defensivamente; Manter-se calmo; Demonstrar noções básicas de mecânica de veículos; Efetuar matemáticos básicos. 
 
 
ANÁLISE DO CARGO:  
Requisitos mentais: 
Escolaridade Mínima: ensino fundamental completo, com Carteira Nacional de Habilitação no mínimo categoria D; 
Formação Complementar: não é necessário  
Tempo de Experiência Anterior: não é necessário  
Conhecimentos Necessários: pertinentes ao cargo  
Complexidade da tarefa: Mediano. 
 
Requisitos físicos:  
Idade: a partir de 18 anos.  
Esforço Físico: Mínimo.  
Esforço Mental: Constante.   
 
Responsabilidade envolvida:  
Por erros: não seguir as leis de transito vigente, por imperícia, negligência, imprudência e incapacidade técnica que 
possam causar danos ao erário;  
Por contatos e equipamentos: Carro; Celular. Disco de tacógrafo; Manual de segurança; Carteira de habilitação; 
Uniformes; Kit de segurança; Jogo de ferramentas; Uniforme;  
Por máquinas ou equipamentos: Responsável pelo veículo e equipamentos sob sua custódia;  
Por subordinados: não;  
Por decisões: ocasionalmente;  
Por dados confidenciais: todo e qualquer assunto de trabalho é de cunho restrito ao ambiente de trabalho.   
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Setor: SAMAE – Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto 

Titulo: Operador de Máquinas 

Subordinação: Gerente Operacional    

DESCRIÇÃO DO CARGO:  
Descrição sumária: Executar diversas tarefas na unidade em que trabalha, operando retro-escavadeira, moto-niveladora, 
rolo compactador, trator de esteira, obedecendo às leis de trânsito em vigência, auxiliar no transporte ou reparos 
executados pelo SAMAE. Possuir carteira de Habilitação no mínimo Categoria “D”.   
 
Principais atividades: Operar máquinas e equipamentos: Regular assento e encosto do banco das máquinas e 
equipamentos; Ajustar comandos e apoios das máquinas e equipamentos; Posicionar máquinas e equipamentos para 
operação; Travar máquinas e equipamentos; Acionar movimentos das máquinas, equipamentos e acessórios conforme 
procedimentos operacionais; Conferir capacidade de máquinas e equipamentos; Interpretar recomendações dos 
fabricantes para a operação de máquinas e equipamentos; Nivelar máquinas e equipamentos.  
Avaliar condições de funcionamento das máquinas e equipamentos: Interpretar painel de instrumentos de medição; 
Verificar fonte de alimentação do equipamento (elétrica e combustível); Testar comandos de acionamento; Testar 
deslocamento e frenagem das máquinas e equipamentos (rotação, vertical, horizontal); Verificar condições e conservação 
de acessórios (gancho, mangueira, sinalizadores, friso de roda); Inspecionar nível, alinhamento e verticalidade de cabos 
de aços e correias transportadoras; Inspecionar dispositivos de segurança; Vistoriar máquinas e equipamentos de 
elevação; Solicitar manutenção das máquinas e equipamentos.  
Preparar área para operação de equipamentos: Conferir autorização de serviço; Definir equipamentos de transporte e 
movimentação conforme capacidade; Conferir o peso de cargas; Selecionar acessórios conforme o tipo de carga e 
descarga; Utilizar acessórios compatíveis com a carga (cabo, cinta); Cumprir ordem de serviço; Movimentar pessoas e 
materiais através de máquinas e equipamentos.  
Trabalhar com segurança: Obedecer a normas de segurança do trabalho; Solicitar equipamentos de segurança (EPI e EPC); 
Utilizar equipamentos de segurança (EPI e EPC); Identificar situações de risco; Sinalizar área de trabalho; Acionar 
dispositivos sonoros para a retirada de pessoas do local de trabalho; Interpretar sinalização de elevação e transportes de 
cargas; Respeitar sinais e comunicações de trânsito; Selecionar máquinas e equipamentos de acordo com as 
características do trabalho e ambiente; Realizar transporte e movimentação de cargas perigosas conforme instruções dos 
fabricantes; Realizar intervalos periódicos de descanso face aos esforços repetitivos da ocupação.  
Demonstrar competências pessoais: Demonstrar auto-organização; Manter atenção concentrada; Comunicar-se com 
eficiência; Relacionar-se com superiores e subordinados; Demonstrar autocontrole; Evidenciar coordenação motora; 
Demonstrar responsabilidade; Adaptar-se a novos trabalhos e situações; Demonstrar autocrítica.   
 
ANÁLISE DO CARGO: 
Requisitos mentais:  
Escolaridade Mínima: ensino fundamental completo, com Carteira Nacional de Habilitação no mínimo categoria D; 
Formação Complementar: não é necessário  
Tempo de Experiência Anterior: não é necessário  
Conhecimentos Necessários: pertinentes ao cargo  
Complexidade da tarefa: Mediano.   
 
Requisitos físicos: 
Idade: a partir de 18 anos.  
Esforço Físico: Mediano.  
Esforço Mental: Mediano.   
Responsabilidade envolvida:  
Por erros: qualquer erro que comprometa o andamento das atividades, ou incorra em perdas para a Autarquia; 
Por contatos: contatos frequentes com clientela interna e externa. Exigindo tato nas relações interpessoais para levar a 
termo os planejamentos de tipos variados de sua área de atuação e das outras áreas com as quais mantenha contato;  
Por máquinas ou equipamentos: é responsável por todas as máquinas e equipamentos sob sua custódia; 
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Por subordinados: não;  
Por decisões: comunicar à chefia os problemas e impasses de toda natureza do setor;  
Por dados confidenciais: todo e qualquer assunto de trabalho é de cunho restrito ao ambiente de trabalho; 
 

Setor: Diversos Setores do SAMAE – Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto 

Titulo: Trabalhador Braçal 

Subordinação: Chefia Imediata   

DESCRIÇÃO DO CARGO:  
Descrição sumária:  
Efetuam serviços de limpeza, capina, poda, serviços de jardinagem e demais necessários para a organização e limpeza das 
vias públicas, dos prédios públicos, bem como carregar e descarregar veículos, auxiliar no transporte de materiais, 
atendendo demanda específica de onde estiver lotado.  
 
Principais atividades: 
Conservar áreas externas: Efetuar limpezas externas, de lotes, de prédios públicos, escolas, etc.; Amontoar detritos e 
fragmentos; Capinar vegetação; Recolher o lixo em latões ou sacos plásticos; Pintar guias, sarjetas e alambrados; Fazer 
manutenção de jardins públicos; Remover o lixo para depósitos e descarga; Retirar detritos das margens de rio;   
Efetuar serviços diversos: Auxiliar em carregamentos e descarregamentos; proceder abertura de valas; limpezas de 
fossas; auxiliar em construções e pavimentações; auxiliar em lavagens; manejar ferramentas e instrumentos de lavoura e 
jardim; auxiliar na aplicação de fungicidas e inseticidas; executar faxinas; auxiliar o pedreiro em serviços diversos de 
alvenaria, carpintaria e outros; auxiliar na carga e descarga de material no almoxarifado, bem como nos demais setores 
do Samae; ajudar o eletromecânico na remoção, manutenção e instalação de bombas d ‘água e motores.  
Comunicar-se: Relatar problemas a superior; Solicitar a compra de produtos de limpeza ao setor competente; Justificar 
sua ausência ao supervisor; Comunicar ausência ao superior; Comunicar ao superior, defeitos nos equipamentos de 
trabalho; transmitir recados.  
Demonstrar competências pessoais: Demonstrar destreza manual; Demonstrar educação no trato com pessoas; Dar 
provas de organização profissional; Tratar pessoas sem discriminação; Agir honestamente; Demonstrar senso de 
responsabilidade; Demonstrar atenção; Utilizar equipamento de proteção individual; Dar provas de equilíbrio físico; 
Demonstrar espírito de equipe; Demonstrar presteza; Acatar ordens superiores.   
 
ANÁLISE DO CARGO:  
Requisitos mentais:  
Escolaridade Mínima: alfabetizado   
Formação Complementar: não é necessário  
Tempo de Experiência Anterior: não é necessário  
Conhecimentos necessários: pertinentes ao cargo  
Complexidade da tarefa: As tarefas são rotineiras.   
 
Requisitos físicos: 
Idade: a partir de 18 anos.  
Esforço Físico: Mediano.  
Esforço Mental: Mediano.   
Responsabilidade envolvida:  
Por erros: evitar desperdício de materiais de consumo, que possam onerar a autarquia;  
Por contatos: contatos frequentes com chefias e público em geral, exigindo tato nas relações interpessoais;  
Por máquinas ou equipamentos: Luvas, EPI’s, vassoura, foice, enxada, vanga e demais equipamentos, maquinas e 
ferramentas de trabalho;  
Por subordinados: não;  
Por decisões: não;  
Por dados confidenciais: todo e qualquer assunto de trabalho é de cunho restrito ao ambiente de trabalho.   
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Setor: Diversos Setores do SAMAE – Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto 

Título: Ajudante de Serviços Gerais 

Subordinação: Chefia Setorial   

DESCRIÇÃO DO CARGO:  
Descrição Sumária:  
Fazer arrumação ou faxina dos locais de trabalho, devendo ainda cuidar de plantas do ambiente interno.    
 
Principais Atividades:  
Dar assistência aos servidores lotados no mesmo setor ou secretaria, conforme orientações prévias: Preparar chá e café, 
e sempre que necessário servir aos demais colaboradores de Setor, e eventuais visitantes de Gabinetes; Conservar a 
limpeza da Cozinha; Organizar a geladeira; Atender público interno e externo; Repassar lista de compras para responsável 
no setor; Receber mercadorias e armazená-las em local adequado.  
Fazer arrumação dos locais de trabalho: Recolher jornais, revistas e correspondências entregar para responsável no Setor 
que faz a distribuição; Limpar objetos; Arrumar salas; Conservar a limpeza do banheiro; Trocar toalhas; Conservar a 
limpeza de parapeitos e varandas; Limpar pisos (varrer e passar pano); Passar pano úmido para tirar o pó dos móveis; 
Higienizar os telefones; Selecionar produtos de limpeza; Selecionar utensílios e equipamentos de limpeza; Selecionar 
panos de limpeza; faxinar banheiros; Limpar lustres; Limpar portas, janelas e vidros; Limpar paredes; 
Limpar tapetes; Limpar móveis; limpar pisos e rodapés (lavar, encerar e lustrar); Faxinar a cozinha; Limpar a parte externa 
do Setor; Lavar panos de limpeza; Colocar a roupa para secar; Passar roupas; Recolher o lixo das salas e dos banheiros 
sempre que necessário; Molhar as plantas do ambiente interno; Limpeza de área externa dos prédios públicos. 
Demonstrar competências pessoais: Organizar-se conforme as regras pré-determinadas; Manter higiene e aparência 
pessoal; Usar equipamentos e roupas de proteção; Cumprir orientações; Manusear adequadamente equipamentos de 
limpeza.   
 
ANÁLISE DO CARGO:  
Requisitos Mentais:  
Escolaridade Mínima: alfabetizado;  
Formação Complementar: não é necessário  
Tempo de Experiência Anterior: não é necessário  
Conhecimentos necessários: pertinentes ao cargo  
Complexidade da tarefa: As tarefas são rotineiras com algumas variações que seguem normas definidas pelo Setor e 
outras que não são padronizadas, mas são especificadas.   
 
Requisitos Físicos:  
Idade: a partir de 18 anos;  
Esforço Físico: Mediano.  
Esforço Mental: Constante.   
 
Responsabilidades envolvidas:  
Por erros: evitar desperdício de materiais de consumo, que possam onerar gastos da Secretaria;  
Por contatos: contatos freqüentes com demais servidores, chefias e público em geral, exigindo tato nas relações 
interpessoais;  
Por máquina ou equipamentos: por enceradeiras, ferro de passar, aspirador de pó, aparelho de limpeza a vapor, escada, 
máquina de lavar e secar e demais utensílios necessários às suas atividades, também utensílios de cozinha, máscaras, 
luvas, botas e aventais, panos de limpeza, estopa, esponjas, produtos de limpeza, vassouras, rodos, escovas, rastelo, 
desentupidor;  
Por subordinados: não;  
Por decisões: não; 
Por dados confidenciais: todo e qualquer assunto de trabalho é de cunho restrito ao ambiente de trabalho.   
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Setor: Diversos Setores do SAMAE – Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto. 

Título: Vigia 

Subordinação: Chefia Setorial   

DESCRIÇÃO DO CARGO:  
Descrição Sumária: Zelam pela guarda do patrimônio e exercem a vigilância da autarquia - Samae, percorrendo-os 
sistematicamente e inspecionando suas dependências, para evitar incêndios, roubos, entrada de pessoas estranhas e 
outras anormalidades; Controlam fluxo de pessoas, identificando, orientando e encaminhando-as para lugares desejados; 
zela pelo programa de gestão da qualidade implementado pelo SAMAE 
 
Principais Atividades:  
Zelar pela guarda do patrimônio: Rondar as dependências do Setor; Verificar portas e janelas; Observar movimentação 
das pessoas pela redondeza; Registrar a passagem pelos pontos de ronda; Relatar avarias nas instalações; Inspecionar os 
veículos no estacionamento; Prevenir incêndios.  
Controlar fluxo de pessoas: Identificar as pessoas; Encaminhar as pessoas; Acompanhar o visitante; Controlar a 
movimentação das pessoas; Acionar o 190 da PM e 193 do Corpo de Bombeiros.  
Orientar pessoas: Orientar visitantes.  
Receber materiais e equipamentos: Abordar o entregador; Receber volumes e correspondências e encaminhar aos 
setores correspondentes. 
Fazer manutenção simples; Solicitar reparos; Ligar e apagar luzes; Trocar Lâmpadas; Irrigar jardim.  
Comunicar-se: Falar e atender ao telefone sempre que necessário no seu expediente de trabalho; Comunicar-se por 
sinais; Transmitir recados; Lidar com o público. 
Demonstrar competências pessoais: Demonstrar educação; Manter a postura; Demonstrar honestidade; Aplicar os 
ensinamentos do treinamento; Demonstrar asseio; Demonstrar atenção; Demonstrar espírito de equipe; Demonstrar 
paciência; Manter o auto controle; Organizar-se; Ter capacidade de tomar decisões; Demonstrar prestatividade; Ter 
destreza manual; Administrar seu próprio tempo; Dirigir autos e motos; Aceitar idéias; Estar atualizado; Ser desinibido; 
Demonstrar senso de responsabilidade.   
 
ANÁLISE DO CARGO:  
Requisitos Mentais:  
Escolaridade Mínima: alfabetizado;  
Formação Complementar: não é necessário  
Tempo de Experiência Anterior: não é necessário  
Conhecimentos necessários: pertinentes ao cargo  
Complexidade da tarefa: As tarefas são rotineiras com algumas variações que seguem normas definidas pelo Setor e 
outras que não são padronizadas, mas são especificadas.    
 
Requisitos Físicos:  
Idade: a partir de 18 anos;  
Esforço Físico: Mediano.  
Esforço Mental: Constante.   
 
Responsabilidades envolvidas:  
Por erros: Desatenção que possa causar danos ao patrimônio público;  
Por contatos: contatos freqüentes com demais servidores, chefias e público em geral, exigindo tato nas relações 
interpessoais;  
Por máquina ou equipamentos: sim;  
Por subordinados: não; 
Por decisões: sim;  
Por dados confidenciais: todo e qualquer assunto de trabalho é de cunho restrito ao ambiente de trabalho. 
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          2. Retificar o item 2. do Edital de Abertura do Processo Seletivo nº 01/2016 - Das Vagas, Cargos, Formação, Carga 
Horária e Vencimentos, para acrescentar 01 (uma) vaga para o cargo de Operador de Elevações de Esgoto, passando o 
total para 02 (duas) vagas.  
 
 3. Retificar o item 6.4 do Edital de Abertura do Processo Seletivo nº 01/2016, passando a ter a seguinte redação: 

“6.4 Os locais e horários de prova serão divulgados no site www.samaetga.com.br e 
www.diariomunicipal.com.br/amm-mt a partir do dia 22 de junho de 2016.” 

 
 4. Retificar o ANEXO V – Cronograma de Execução do Edital de Abertura do Processo Seletivo nº 01/2016, passando 
a ter a seguinte redação: 
 

ANEXO V 
CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO 

Data provável Evento 

08/06/2016 Publicação do Edital de Abertura 

08 à 10/06/2016 Prazo de impugnação ao edital de abertura (anexo IV) 

08 à 17/06/2016 Período de Realização das inscrições 

08 a 17/06/2016 Período de solicitação de prova especial (anexo II). 

08 e 10/06/2016 Período de solicitação de isenção de taxa de inscrição (anexo III) 

13/06/2016 Divulgação dos pedidos de isenção de taxa (deferidos e indeferidos) 

14/06/2016 
Período para interposição de recurso contra indeferimento do pedido de isenção de taxa 
(anexo IV) 

15/06/2016 Divulgação do resultado dos recursos da isenção de taxa 

20/06/2016 Homologação das inscrições deferidas e indeferidas  

20 e 21/06/2016 Período para interposição de recurso contra indeferimento da inscrição (anexo IV) 

22/06/2016 Homologação das inscrições e Divulgação dos locais de realização das provas 

26/06/2016 Realização da prova objetiva 

26/06/2016 Divulgação do gabarito preliminar 

 27/06/2016 
Período para interposição de recurso contra gabarito preliminar com fundamentação 
(anexo IV) 

28/06/2016 Divulgação do gabarito definitivo 

28/06/2016 Divulgação da classificação preliminar  

28 e 29/06/2016 Período para interposição de recurso contra classificação (anexo IV) 

30/06/2016 Divulgação do Resultado Geral para Homologação do executivo 

 
          5. Permanecem inalterados os demais itens e anexos do Edital do Processo Seletivo nº 01/2016. 
  

                                                                                                                                         Tangará da Serra, 14 de junho de 2016 
 

Prof. Fábio Martins Junqueira 
Prefeito Municipal  

 
 

Wesley Lopes Torres 
Diretor Geral 
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EDITAL DE PROCESSO SELETIVO N.º 001/2016  O Município de Tangará da Serra/MT, através do Prefeito Municipal, Senhor Fábio Martins Junqueira, e o Diretor Geral do SAMAE – Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto, Senhor Wesley Lopes Torres, no uso de suas atribuições legais, TORNAM PÚBLICO a abertura e as normas estabelecidas para a realização de Processo Seletivo, destinado ao preenchimento de vagas e formação de cadastro de reserva, para o exercício funcional temporário no SAMAE – Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto.  
1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 1.1 O Processo Seletivo Simplificado realizar-se-á sob a responsabilidade do SAMAE – Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto, para os casos previstos na Lei Complementar nº. Lei Complementar nº 103/2006 de 09 de março de 2006. 1.2 O Processo Seletivo destina-se à contratação por tempo determinado de profissionais para atuarem no SAMAE – Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto e formação de cadastro de reserva de profissionais para substituir servidores efetivos nos casos de vacância do cargo, com o fim de suprir a deficiência dada a essencialidades dos serviços prestados pelo SAMAE – Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto, e demais concessões previstas nas Leis nº 006, de 21 de junho de 1994, nº 3.739, de 16 de fevereiro de 2012, alterada pela Lei nº 4.582, de 14 de abril de 2016. 1.3 A seleção que trata este Edital compreenderá exame intelectual, para aferir conhecimentos e habilidades, mediante aplicação de prova objetiva em caráter classificatório e eliminatório para os cargos/função. 1.4 Por cadastro de reserva entendem-se o conjunto de candidatos aprovados e classificados relacionados na listagem que contém o resultado final da seleção. O cadastro de reserva somente será aproveitado mediante a abertura de novas vagas, ou substituições, nos respectivos cargos. 1.5 Os horários mencionados no presente edital e nos demais a serem publicados para a seleção, obedecerão ao horário oficial local. 1.6 O presente processo terá validade de 01 (um) ano, podendo ser prorrogado por igual período.  
2. DAS VAGAS, CARGOS, FORMAÇÃO, CARGA HORÁRIA E VENCIMENTOS 

Vag
as 

Am
pla

 
PNE

 

Car
go 

For
ma

ção
 

Zon
a 

Car
ga H

orá
ria 

Ven
cim

ent
os  

R$ 

CR - - Operador de ETA Ensino Médio Completo Urbana 12x36 1.337,93 
CR - - Agente Administrativo Ensino Médio Completo Urbana 40h 1.337,93 
CR - - Técnico em Informática Ensino Médio Completo Urbana 40h 1.337,93 
01 01 - Instalador de Rede Ensino Fundamental Completo Urbana 40h 1.025,81 
01 01 - Operador de Elevações de Esgoto Ensino Fundamental Completo Urbana 40h 1.025,81 
02 02 - Motorista Ensino Fundamental Completo  CNH - categoria D Urbana 40h 1.025,81 
CR - - Operador de máquina Ensino Fundamental Completo CNH - categoria D Urbana 40h 1.025,81 
CR - - Trabalhador Braçal Alfabetizado  Urbana 40h 997,86 
02 02 - Ajudante de Serviços Gerais Alfabetizado  Urbana 40h 997,86 
02 02 - Vigia Alfabetizado  Urbana 40h 997,86 Vencimento, mais acréscimo de Adicional de Insalubridade, caso o ambiente de trabalho for insalubre de acordo com o Laudo Técnico de Condições de Ambiente de Trabalho – LTCAT.  



 
 
 
 
   

 
 

 
  

 
 

2

SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO- SAMAE 
CNPJ: 06.068.089/0001-04 

Autarquia Municipal criada pela Lei Nº 2.100, 
de 29 de dezembro de 2003. 

 
 “PROPORCIONANDO QUALIDADE DE VIDA À POPULAÇÃO”. 

3. DAS CONDIÇÕES PARA INSCRIÇÃO 
 3.1. Para se inscrever o candidato deverá ler o Edital em sua íntegra, preencher as condições para inscrição especificadas a seguir e cumprir as determinações deste Edital: a) Ter na data de convocação idade igual ou superior a 18 (dezoito) anos; b) No caso do sexo masculino, estar em dia com o Serviço Militar; c) Estar quite com a Justiça Eleitoral; d) Possuir no ato da contratação, a habilitação exigida para o cargo conforme o item 2 e a documentação comprobatória determinada no item “DA CONTRATAÇÃO” constante neste edital; e) Não ter respondido a processo criminal com condenação e sentença transitadas em julgado; f) Não ter sofrido sanções disciplinares nos últimos 05 (cinco) anos, mediante processo administrativo devidamente instaurado, caso o mesmo já tenha servido ao Executivo Municipal em alguma função; g) Ter aptidão física e mental para o exercício das atribuições do cargo.  
4. DAS INSCRIÇÕES 

 4.1 A inscrição do Candidato implicará em conhecimento prévio e na tácita aceitação das normas estabelecidas neste Edital.  4.2 A taxa de inscrição terá o valor discriminado na tabela abaixo:  
NÍVEL DE ESCOLARIDADE VALOR DA INSCRIÇÃO R$ 

Cargos de Nível Alfabetizado R$ 20,00 (vinte reais) 
Cargos de Nível Ensino Fundamental R$ 20,00 (vinte reais) 
Cargos de Nível Ensino Médio R$ 30,00 (trinta reais) 

 4.3 As inscrições serão efetuadas exclusivamente pela internet, no site www.samaetga.com.br, durante o período das 09:00h do dia 08 de junho de 2016, até às 14:00h do dia 17 de junho de 2016, com vencimento do DAM – Documento de Arrecadação Municipal até o dia 17 de junho de 2016 que poderá ser pago em qualquer agência bancária. 4.4 Após o horário de encerramento das inscrições citado no subitem anterior, a ficha de inscrição e o DAM não estarão mais disponíveis no site.  4.5 Na impossibilidade de acesso particular à internet, o candidato poderá efetuar sua inscrição no terminal disponibilizado, no local e horários informados abaixo:  
LOCAL ENDEREÇO HORÁRIO 

Biblioteca Municipal Avenida Brasil nº 376-E Centro, Tangará da Serra – MT. 09:00 às 17:00 Segunda a Sexta-feira 
 4.5.1 É vedada a inscrição condicional, fora do prazo de inscrições, via postal, via fax e/ou via correio eletrônico. 4.6 Para efetuar a inscrição, o candidato deverá:  a) Acessar o site www.samaetga.com.br, durante o período de inscrição; b) Localizar no site o “link” correlato à Seleção (Processo Seletivo); c) Ler atentamente o respectivo Edital e preencher corretamente a ficha de inscrição nos moldes previstos neste Edital;  d) Imprimir o DAM – Documento de Arrecadação Municipal e efetuar o pagamento da taxa de inscrição em qualquer agência bancária. 4.7 As inscrições efetuadas somente serão acatadas após a comprovação de pagamento da taxa de inscrição. 
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4.8 O candidato inscrito não deverá enviar cópia de documento de identidade, sendo de sua exclusiva responsabilidade a correção e a veracidade dos dados cadastrais informados no ato da inscrição, sob as penas da lei. 4.9 A Administração não se responsabilizará 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 de ordem técnica que impossibilitem a transferência de dados. 4.10 O Candidato poderá inscrever-se somente para um cargo. 4.11 Havendo inscrições do mesmo candidato em mais de um cargo será validada a última inscrição realizada no valor da taxa de inscrição efetivamente paga.  
5. DA ISENÇÃO DE TAXA DE INSCRIÇÃO 
 5.1 Estarão isentos da taxa de inscrição os candidatos que: a)  Estiver desempregado, conformei Lei 8.795/2008 ou receber até 1 e ½ salário mínimo vigente, conforme Lei 8.795/2008. 5.2 Para ter direito à isenção da taxa de inscrição o candidato deverá: a) efetuar a inscrição via internet no site da organizadora: www.samaetga.com.br; b) imprimir a ficha de inscrição; c) preencher requerimento de isenção de taxa constante no Anexo III; d) apresentar documentação comprobatória conforme item 5.3, no período de 08 à 10 de junho de 2016, no local e horários informados abaixo:  

LOCAL ENDEREÇO HORÁRIO/DIA 
Setor Administrativo do SAMAE – Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto   Av. Brasil nº. 2350-N Jardim Europa - Tangará da Serra –MT - Anexo 

07h30h às 10:30h 13:30h às 16:30h Segunda a Sexta-feira 
 5.3 São admitidos como documentos hábeis à isenção de taxa de inscrição: 5.3.1 Aqueles que atenderem à condição do item 5.1– estiver desempregado, conformei Lei 8.795/2008 ou receber até 1 e ½ salário mínimo vigente, conforme Lei 8.795/2008, devem apresentar: a) se empregados de empresas privadas: cópia do documento oficial de identidade; cópia do Cadastro de Pessoa Física – CPF; cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS), sendo das páginas que contenham fotografia, da página de identificação e anotações do último contrato de trabalho (com as alterações salariais), e da primeira página subsequente a que é em branco e cópia do contracheque referente ao mês de Abril/2016.  b) se servidores públicos: cópia do documento oficial de identidade; cópia do Cadastro de Pessoa Física – CPF, e cópia do contracheque referente ao mês de Abril/2016. c) se pensionistas: cópia do documento oficial de identidade; cópia do Cadastro de Pessoa Física – CPF; cópia do Comprovante de Crédito atual do benefício fornecido pela Instituição pagadora; cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) – páginas que contenham fotografia, identificação, anotação do último contrato de trabalho e da primeira página subsequente à que é em branco e com correspondente data de saída da anotação do último contrato de trabalho.  d) se estagiários: cópia do documento oficial de identidade; cópia do Cadastro de Pessoa Física – CPF; cópia do Contrato de Estágio; cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) – páginas que contenham fotografia, identificação, anotação do último contrato de trabalho e da primeira página subsequente à que é em branco e com correspondente data de saída da anotação do último contrato de trabalho.  e) se autônomos: cópia do documento oficial de identidade; cópia do Cadastro de Pessoa Física – CPF; declaração dos rendimentos correspondentes a contratos de prestação de serviço e/ou original ou cópia de contrato de prestação de serviços e de recibo de pagamento autônomo (RPA); e cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) – páginas 
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que contenham fotografia, identificação, anotação do último contrato e da primeira página subsequente à que é em branco e com correspondente data de saída da anotação do último contrato de trabalho. f) se desempregados: cópia do documento oficial de identidade; cópia do Cadastro de Pessoa Física – CPF; declaração de que está desempregado, não exerce atividade como autônomo, não participa de sociedade profissional e que a sua situação econômica não lhe permite arcar com o valor da inscrição, sem prejuízo do sustento próprio ou de sua família, respondendo civil e criminalmente pelo inteiro teor das afirmativas; cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) – páginas que contenham fotografia, identificação e anotação do último contrato de trabalho, da primeira página subsequente à que é em branco e com correspondente data de saída da anotação do último contrato de trabalho.  g) se empregado de pessoa física: cópia do documento oficial de identidade; cópia do Cadastro de Pessoa Física – CPF; cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) – páginas que contenham fotografia; identificação e anotações do último contrato de trabalho (com as alterações salariais), e da primeira página subsequente à que é em branco. 5.4 A cópia dos documentos comprobatórios relacionados no subitem anterior, deverão ser entregues no local e horário estabelecidos no item 5.2. d) pessoalmente ou por terceiro mediante procuração com firma reconhecida em cartório, até o último dia do período para o pedido de isenção da taxa de inscrição previsto no item 5.2, letra d. 5.4.1 Não haverá prorrogação do período para a entrega ou envio da documentação.  5.5 A relação contendo os pedidos de isenção de taxa deferidos e indeferidos será publicada no site www.samaetga.com.br e www.diariomunicipal.com.br/amm-mt, no dia 15 de junho de 2016.  
6.  DA CONFIRMAÇÃO DA INSCRIÇÃO E LOCAL DE PROVA 
 6.1 O candidato deverá acessar o site www.samaetga.com.br, a partir do dia 20 de junho de 2016, para consultar a confirmação de sua inscrição mediante a publicação do Edital de Homologação das inscrições deferidas e indeferidas.  6.2 O valor referente ao pagamento da taxa de inscrição não será devolvido em hipótese alguma. 6.3 Considera-se indeferida a inscrição preliminar do candidato que: a) não efetuar o pagamento da taxa de inscrição;  b) prestar informações inverídicas quando do preenchimento da ficha de inscrição; c) omitir dados ou preencher incorretamente a ficha de inscrição; d) efetuar o pagamento do DAM após o prazo estabelecido.    6.4 Os locais e horários de prova serão divulgados no site www.samaetga.com.br e  www.diariomunicipal.com.br/amm-mt a partir do dia 20 de junho de 2016.  
7.  DAS DISPOSIÇÕES GERAIS SOBRE AS INSCRIÇÕES 
 7.1 Da inscrição para Portador de Necessidades Especiais 7.1.1 Os portadores de necessidades especiais, resguardadas as condições especiais previstas na legislação própria, participarão da Seleção em igualdade de condições com os demais candidatos, no que se refere às provas aplicadas, ao conteúdo das mesmas, à avaliação e aos critérios de aprovação, ao horário e local de aplicação das provas e à nota mínima exigida para todos os demais candidatos. 7.1.2 O candidato Portador de Necessidades Especiais poderá requerer  no ato de inscrição, tratamento diferenciado para os dias de aplicação das provas, indicando as condições de que necessita para a sua realização, conforme previsto no artigo 40, parágrafos 1° e 2°, do Decreto n.° 3.298, de 20 de dezembro de 1999, publicado no Diário Oficial da União de 21 de dezembro de 1999 e alterado pelo Decreto n.° 5.296, de 2 de dezembro de 2004, publicado no Diário Oficial da União de 3 de dezembro de 2004. 7.1.3 Os Candidatos que necessitarem de qualquer tipo de atendimento diferenciado para a realização da prova, deverão solicitá-lo e preencher o Anexo II indicando a necessidade específica, encaminhando juntamente com o requerimento, a documentação necessária que comprove a necessidade, pessoalmente ou por procurador, até às 14h00 do dia 17 de junho de 2016. 
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7.2 O requerimento deve constar solicitação detalhada da condição especial, com expressa referência ao código correspondente da Classificação Internacional de Doença – CID, quando for o caso, bem como a qualificação completa do candidato e especificação do cargo para o qual está concorrendo. 7.3 Os candidatos que não fizerem a solicitação da condição especial até o término das inscrições, seja qual for o motivo alegado, não terão a condição atendida. 7.4 A solicitação de condições especiais será atendida obedecendo a critérios de viabilidade, razoabilidade e prévia comunicação.  
8.  DAS FASES DO PROCESSO SELETIVO 
 8.1 Para a seleção que trata este Edital compreenderá exame intelectual, para aferir conhecimentos e habilidades, mediante aplicação de prova objetiva em caráter classificatório abrangendo os conteúdos programáticos constantes do Anexo I deste edital, e eliminatório.  

Prova Objetiva Eliminatória Total 
100 pontos 100 pontos 

 8.1.2 DA PROVA OBJETIVA, de caráter classificatório e eliminatório, terá 25 (vinte e cinco) questões de múltipla escolha que versarão sobre o Conteúdo Programático constante no Anexo II deste Edital, sendo 15 (quinze) questões de Conhecimentos Específicos, valendo 4,0 (quatro) pontos cada questão e 05 (cinco) questões de Português, valendo 4,0 (quatro) pontos cada questão e 05 (cinco) questões de matemática, valendo 4,0 (quatro) pontos cada questão, totalizando 100 (cem) pontos.  8.2 DA PROVA OBJETIVA. 8.2.1 Em cada questão de múltipla escolha constarão 04 (quatro) alternativas dentre as quais somente 01 (uma) estará correta. 8.2.2 O tempo de duração da Prova Objetiva será de 03 (três) horas para todos os cargos, já incluído o tempo para preenchimento da folha de resposta. 8.2.3 Caso haja questão anulada, será concedida a pontuação da referida questão a todos os candidatos. 8.2.4 Serão considerados classificados os candidatos que atingirem 50% de acertos na Prova Objetiva. 8.2.5 A prova Objetiva será realizada no dia 26 de junho de 2016, com início às 08h00 e término às 11h00 (horário local), em locais que serão divulgados a partir do dia 22 de junho de 2016 na internet, no site: www.samaetga.com.br e www.diariomunicipal.com.br/amm-mt e Mural da Sede Administrativa do SAMAE – Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto. 8.2.6 Será vedada a realização das provas fora do local designado. 8.2.7 Não será permitido o ingresso de candidatos no estabelecimento após o fechamento dos portões. 8.2.8 O candidato poderá comparecer ao local designado para as provas com antecedência de meia hora, pois deverá estar dentro da sala de realização da prova no horário indicado no item 8.3.5, munido de: a) ficha de inscrição ou cópia do comprovante de pagamento da taxa; b) original de documento de identidade pessoal, com foto; c) caneta esferográfica de tinta preta ou azul. 8.2.9 São considerados documentos de identidade as carteiras e/ou cédulas de identidade expedidas pelas Secretarias de Segurança, Forças Armadas, Ministério das Relações Exteriores e pela Polícia Militar; Passaporte brasileiro; Identidade para Estrangeiros; Carteiras Profissionais expedidas por órgãos ou Conselhos de Classe que, por Lei Federal, valem como documento de identidade, Carteira de Trabalho, bem como a Carteira Nacional de Habilitação (com fotografia na forma da Lei nº 9.503/97). 8.2.10 A ficha de inscrição não terá validade como documento de identidade. 8.2.11 Não serão aceitos protocolos, nem cópias dos documentos citados, ainda que autenticados, ou quaisquer outros documentos diferentes dos acima definidos. 
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8.2.12 Os documentos apresentados deverão estar em perfeitas condições, de forma a permitir a identificação do candidato com clareza. 8.2.13 Não será permitida, durante a realização das provas, a comunicação entre os candidatos nem a utilização de máquinas calculadoras e/ou similares, livros, anotações, réguas de cálculo, impressos ou qualquer outro material de consulta. 8.2.14 No dia de aplicação das provas, não será permitido ao candidato entrar e/ou permanecer nos locais das provas, com armas ou aparelhos eletrônicos (bip, telefone celular, relógio do tipo data bank, agenda eletrônica, notebook, palmtop, receptor, gravador e outros). Caso o candidato leve alguma arma e/ou algum aparelho eletrônico, estes deverão ser entregues à Coordenação/Fiscais de sala. O descumprimento da presente instrução implicará na eliminação do candidato, constituindo tentativa de fraude. 8.2.15 A Administração não se responsabilizará por perdas ou extravios de objetos ou de equipamentos eletrônicos ocorridos durante a realização das provas, nem por danos neles causados. 8.2.16 Não haverá segunda chamada, seja qual for o motivo alegado para justificar o atraso ou a ausência do candidato. 8.2.17 No dia da realização das provas, na hipótese de o candidato não constar nas listagens oficiais relativas aos locais de prova, a Comissão procederá à inclusão do referido candidato, com a apresentação de documento de identificação pessoal, e do comprovante de pagamento original. 8.2.18 Poderá ser admitido o ingresso de Candidato que não esteja portando o comprovante de inscrição no local de realização das Provas, apenas quando o seu nome constar devidamente na relação de Candidatos afixada na entrada do local de Provas. Nestes casos, o candidato deverá apresentar, obrigatoriamente, um documento de identificação.  8.2.19 Sem a apresentação do documento de identificação o candidato não poderá realizar sua prova mesmo que seu nome conste na relação oficial de inscritos na seleção e apresente o comprovante de inscrição. 8.2.20 O candidato deverá assinalar as respostas das questões objetivas na folha de respostas, preenchendo os alvéolos, com caneta esferográfica de tinta preta ou azul. O preenchimento da folha de respostas, único documento válido para a correção da prova objetiva, será de inteira responsabilidade do candidato, que deverá proceder em conformidade com as instruções especificadas, contidas na capa do caderno de prova e na folha de respostas. 8.2.21 Em nenhuma hipótese haverá substituição da folha de resposta por erro do candidato. 8.2.22 Os prejuízos advindos de marcações, feitas incorretamente na folha de respostas, serão de inteira responsabilidade do candidato. 8.2.23 Não serão computadas questões não respondidas, nem questões que contenham mais de uma resposta (mesmo que uma delas esteja correta), emenda ou rasura, ainda que legível. 8.2.24 Não será permitido que as marcações no cartão de respostas sejam feitas por outras pessoas, salvo em caso de candidato que tenha solicitado atendimento especial para esse fim. Nesse caso, se necessário, o candidato será acompanhado por um fiscal devidamente treinado. 8.2.25 Iniciadas as provas, o candidato somente poderá retirar-se da sala após decorridos 01 (uma) hora do tempo da prova Objetiva, levando  consigo o caderno de prova. 8.2.26 Os três últimos candidatos deverão permanecer na sala de prova e somente poderão sair juntos do recinto, após a aposição em Ata de suas respectivas assinaturas.  8.2.27 Será automaticamente excluído da Seleção o candidato que: a) apresentar-se após o fechamento dos portões ou fora dos locais predeterminados; b) não apresentar o documento de identidade exigido no subitem 8.3.9 deste Edital; c) não comparecer para a realização da prova, seja qual for o motivo alegado; d) ausentar-se da sala de prova sem o acompanhamento do fiscal; e) for surpreendido em comunicação com outro candidato ou terceiros, verbalmente, por escrito ou por qualquer outro meio de comunicação, sobre a prova que estiver sendo realizada, ou estiver utilizando livros, notas, impressos não permitidos e calculadoras; f) estiver portando durante as provas qualquer tipo de equipamento eletrônico de comunicação; g) lançar mão de meios ilícitos para executar as provas, seja qual for; h) não devolver a folha de respostas;  i) perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos ou ser descortês com qualquer dos examinadores, executores e seus auxiliares ou autoridades presentes; 
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j) fizer anotação de informações relativas às suas respostas em qualquer outro meio que não o permitido neste Edital. 8.2.28 No dia de realização das provas, não serão fornecidas, por qualquer membro da equipe de aplicação destas e/ou pelas autoridades presentes, informações referentes ao seu conteúdo e/ou aos critérios de avaliação e de classificação. 8.2.29 É proibido a utilização de aparelho celular e permanência do candidato nos locais de prova após o término e entrega do cartão de resposta.  8.2.30 O gabarito da prova objetiva será divulgado a partir do dia 26 de junho de 2016, no mural da Sede Administrativa do SAMAE – Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto e nos sites www.samaetga.com.br e www.diariomunicipal.com.br/amm-mt. 8.2.31 A divulgação do gabarito definitivo será divulgada a partir do dia 28 de junho de 2016, no Edital de Classificação, publicado no mural da Sede Administrativa do SAMAE– Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto e nos sites www.samaetga.com.br e www.diariomunicipal.com.br/amm-mt.  
9.  DO DESEMPATE 
 9.1 Em caso de empate, a Comissão de Processo Seletivo deverá decidir levando-se em conta os critérios de acordo com a ordem abaixo relacionada: a) Maior idade (ano, mês, dia).  
10. DO RESULTADO FINAL 
 10.1 O Resultado Final e Homologação do Processo Seletivo, será publicado a partir do dia 30 de junho de 2016, no site www.samaetga.com.br e www.diariomunicipal.com.br/amm-mt e em jornal de circulação diária.  
11.  DOS RECURSOS 
 11.1 É assegurado ao candidato o direito a recursos quanto a homologação do edital, das inscrições, da taxa de isenção, do gabarito da prova objetiva e edital de classificação. 11.2 Os recursos deverão ser protocolados com o preenchimento do formulário para interposição de recurso conforme Anexo IV, com as devidas fundamentações, no setor de Protocolo Geral na sede Administrativa do SAMAE – Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto, situada à Avenida Brasil nº 2350-N, Anexo, Jardim Europa, das 07h30 às 10h30 e das 13h30 às 16h30. 11.3 O prazo recursal será de 01 (um) dia útil, respeitando o horário de atendimento previsto no item 11.2, a contar da publicação do edital do fato gerador do recurso.  
12. DA CONVOCAÇÃO 
  12.1 Os candidatos aprovados no Processo Seletivo serão convocados de acordo com sua classificação, através de Edital de Convocação, a ser divulgado no site www.samaetga.com.br e www.diariomunicipal.com.br/amm-mt.  12.2 O candidato que não comparecer no prazo estipulado de 02 (dois) dias úteis em Edital de Convocação, será automaticamente desclassificado. 12.3 É de responsabilidade do candidato o acompanhamento das publicações dos Editais de Convocação.  
13.  DA CONTRATAÇÃO 
  13.1 Existindo desistência/eliminação do candidato ou criação de novas vagas, o SAMAE – Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto promoverá tantas convocações e contratações quanto forem necessárias. 13.2 No ato da contratação o candidato deverá comparecer pessoalmente ou por terceiro mediante apresentação de procuração original com firma reconhecida em cartório;  13.3 No ato da contratação o candidato deverá apresentar os documentos (originais e cópias) abaixo relacionados: 
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a) Comprovante de Escolaridade;  b) Atestado Pré-admissional (aptidão física e mental), expedido por uma Clínica de Medicina do Trabalho;  c) Cédula de Identidade (RG) e Cadastro de Pessoa Física (CPF);  d) Título de Eleitor e Certidão de Quitação Eleitoral;  e) Certidão de Reservista, (quando do sexo-masculino);  f) Certidão de Casamento ou Nascimento (conforme o caso);  g) Comprovante de residência;  h) Cópia da Carteira de trabalho na página da foto e verso e Extrato do PIS/PASEP (emitido pela Caixa Econômica Federal ou Ministério do Trabalho);  i) Declarações: de não acúmulo de cargo público, de bens, de parentesco e de ficha limpa conforme modelo disponibilizado pelo site www.samaetga.com.br; j) Certidão de nascimento de filhos menores de 21 anos, (se dependente);  k) Atestado de Vacinação dos filhos menores de 05 anos, (se for o caso);  l) Frequência escolar dos filhos menores de 14 anos;  m) CPF dos filhos maiores de 14 anos, do pai, mãe e cônjuge; n) Certidão Negativa fornecida pelo Cartório Distribuidor da comarca de Tangará da Serra-MT, relativo a existência ou inexistência de ações cíveis e criminais, (com trânsito em julgado);  o) Cópia do cartão da Caixa Econômica Federal ou cópia de documento que especifique número da conta naquela Instituição Financeira;  p) Declaração de Imposto de Renda (ano base 2015); q) Certidão fornecida pela Prefeitura Municipal de Tangará da Serra, relativo a existência ou inexistência de débitos municipais (Setor de Tributação); r) Declaração emitida pela UPSPA – Unidade Permanente de Sindicância e Processo Administrativo Disciplinar, que não sofreu sanções disciplinares nos últimos 5 (cinco) anos, mediante processo administrativo devidamente instaurado, caso o mesmo já tenha servido ao Executivo Municipal em alguma função; s) Carteira Nacional de Habilitação – CNH categoria D, para o cargo de motorista; t) Atestado de Vacinação; u) Experiência comprovada, no caso do cargo de Técnico de Informática.   13.4 No caso de inexecução contratual por responsabilidade do contratado este ficará impedido de participar de qualquer Processo Seletivo realizado pelo SAMAE – Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto e municipalidade durante dois anos.  13.5 O Pessoal contratado submeter-se-á ao regime jurídico administrativo – Processo Seletivo e ao Regime Geral de Previdência Social.     
14. DA RESCISÃO CONTRATUAL 
  14.1 O Contrato Temporário poderá ser extinto antecipadamente nas seguintes hipóteses: a) Quando o contratado der justo motivo para sua rescisão, devidamente justificado pelo ordenador da despesa; b) A pedido do contratado, por escrito, com antecedência mínima de 30 dias; c) Pelo contratante quando insubsistente os motivos que fundamentaram a contratação ou na hipótese de inadimplemento da cláusula ou condição contratual; d) Na falta de 03 (três) dias consecutivos ou 05 (cinco) dias alternados, exceto nos casos previstos em lei; e) Com o retorno de servidor efetivo afastado/licenciado ou convocação de candidato aprovado em concurso público; f) Pelo término do prazo contratual; 
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g) Qualquer ato de inexecução contratual praticado pelo candidato, este ficará impedido de participar de qualquer processo seletivo realizado por esta municipalidade durante 02 (dois) anos.  
15. DOS CASOS OMISSOS 

 15.1 Os casos não previstos neste Edital serão resolvidos conjuntamente pela Direção Geral e Comissão do Processo Seletivo definida pela Portaria nº 060/GD/2016.  15.2 É de responsabilidade exclusiva do Candidato o acompanhamento das etapas deste Processo Seletivo através dos meios de divulgação acima citados.     Tangará da Serra – MT, 07 de junho de 2016.        Prof. Fábio Martins Junqueira Prefeito Municipal          Wesley Lopes Torres Diretor Geral                 
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ANEXO I  CONTEÚDO PROGRAMÁTICO PARA PROVA OBJETIVA   1.1 CARGOS DE NÍVEL ENSINO MÉDIO COMPLETO – CONTEÚDO DE LÍNGUA PORTUGUESA Interpretação de Texto, Estrutura de Linguagem, Ortografia e Gramática, Concordância Verbal, Concordância Nominal, Regência Verbal, Crase, Verbos, Pontuação, Classes de Palavras, Ortografia, Encontros Vocálicos e consonantais e Acentuação Gráfica. MATEMÁTICA: NÚMEROS E OPERAÇÕES: Sistema de numeração decimal: Compreensão das regras do Sistema de Numeração Decimal. Números Naturais: Operações (Adição, subtração, multiplicação e divisão); Idéias, algoritmo e resolução de problemas. Números Racionais: Diferentes representações: fracionária, percentual e decimal; Diferentes significados de um número escrito na forma fracionária; Operações com números racionais. GRANDEZAS E MEDIDAS: Sistema de Medidas: Tempo, Comprimento, Massa, Capacidade, Superfície; Relações entre as unidades de medidas; Perímetro e Áreas. ESPAÇO E FORMA: Localização, movimentação de objetos em mapas croquis e outras representações gráficas. Sólidos Geométricos: Poliedros e Corpos redondos: Conceitos, características, propriedades e planificações. Figuras geométricas planas: Ampliação e Redução; Quadriláteros: conceitos, classificação e propriedades. TRATAMENTO DA INFORMAÇÃO: Leitura e interpretação de Tabelas e gráficos.   1.2 CARGOS DE NÍVEL ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO E NÍVEL ALFABETIZADO - CONTEÚDO DE LÍNGUA PORTUGUESA - Interpretação de Texto, Estrutura de Linguagem, Ortografia e Gramática, Crase, Verbos, Pontuação, Classes de Palavras, Ortografia e Acentuação Gráfica. MATEMÁTICA: NÚMEROS E OPERAÇÕES: Sistema de numeração decimal: Compreensão das regras do Sistema de Numeração Decimal. Números Naturais: Operações (Adição, subtração, multiplicação e divisão);  GRANDEZAS E MEDIDAS: Sistema de Medidas: Tempo, Comprimento, Massa, Capacidade, Superfície; Relações entre as unidades de medidas;   2 CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS  2.1 OPERADOR DE ETA: Rotinas administrativas e operacionais da área de atuação. Aplicativos e sistemas informatizados da área de atuação. Normas técnicas da área de atuação. Conhecimento de: elementos, átomos e compostos e ligações químicas. Nomenclatura química dos cátions, ânions, compostos orgânicos e inorgânicos. Conceito de mol e massas molares; determinação de fórmulas químicas; técnicas de separação de compostos inorgânicos e orgânicos; equações químicas, representação e balanceamento; soluções aquosas e precipitação; ácidos bases e reações redoxes; estequiometria de reação;equilíbrio químico; cinética química; preparação e padronização de soluções; fundamentos teóricos de análise qualitativa (aparelhagem e técnica);fundamentos teóricos da análise quantitativa inorgânica e orgânica; gravimetria;  titulometria; técnicas eletroanalíticas básicas; espectrofotometria;princípios de controle de qualidade em análise química inorgânica e orgânica; segurança em laboratório; conceitos gerais sobre esterilização e desinfecção de materiais de laboratório. Noções básicas de análises bacteriológicas (tubos múltiplos e membrana filtrante). Doenças de veiculação hídrica, Portaria 2.914/2011 - Ministério da Saúde. Noções de tratamento de água.  2.2 AGENTE ADMINISTRATIVO: Técnicas de Redação Oficial: ofícios, projetos de lei, leis, decretos, portarias, memorandos, conforme Manual de Redação da Presidência da República. Conhecimentos básicos sobre tributos municipais: tipos de impostos, taxas e contribuições, Fato gerador, lançamento, cobrança, fiscalização e arrecadação. Dívida Ativa Tributária. Noções gerais sobre licitações e contratos administrativos: Lei nº 8666/1993 e alterações. Noções básicas sobre a Lei de Responsabilidade Fiscal. Noções básicas sobre administração de recursos humanos. Conhecimentos gerais de informática.  2.3 TÉCNICO DE INFORMÁTICA: Noções de sistema operacional (Windows). Edição de textos, planilhas e apresentações (ambientes Microsoft). Redes de computadores. Conceitos básicos, ferramentas, aplicativos e procedimentos de Internet e intranet. Programas de navegação (Microsoft Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome e 
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similares). Programas de correio eletrônico Outlook Express, Mozilla Thunderbird e similares). Sítios de busca e pesquisa na Internet. Grupos de discussão. Redes sociais. Computação na nuvem (cloudcomputing). Conceitos de organização e de gerenciamento de informações, arquivos, pastas e programas. Segurança da informação. Procedimentos de segurança. Noções de vírus, wormse pragas virtuais. Aplicativos para segurança (antivírus, firewall, anti-spywareetc.). Procedimentos de backup. Armazenamento de dados na nuvem (cloudstorage).  2.4 INSTALADOR DE REDE: Tipos de tubulação; Tipos de conexão; Materiais utilizados; Equipamentos utilizados; Ligações de água; Ligações de esgoto; Válvulas; Registros; Hidrômetros; Tipos de Poços e Bombas d'água; Noções de motor de bombas; Segurança dos equipamentos; Prática de Direção Veicular: Condução de veículos da espécie em via pública; Manobras; Conhecimentos sobre os instrumentos do painel de comando; Manutenção do veículo; Direção e operação veicular.  2.5 OPERADOR DE ELEVAÇÕES DE ESGOTO: Conexões de tubulações - montagem e desmontagem. Conhecimentos de válvulas e registros - funcionamento, montagem e desmontagem. Montagem e desmontagem de bombas centrífugas. Alinhamento de conjuntos de moto bombas. Instrumentos de medição. Lubrificação. Conhecimentos básicos de química e biologia: análise físico química e bacteriológica. Manuseio de produtos químicos. Conhecimentos básicos de elétrica e mecânica. Conhecimentos elétricos e equipamentos eletrônicos. Conhecimentos de hidráulica.  2.6  MOTORISTA:  Legislação de Trânsito: classificação das vias, velocidade das vias, infrações do trânsito, pontuações, categorias de habilitações. Regras de Circulação: regras de preferência, veículos que gozam de preferência e livre circulação, manobras e conversões. Direção Defensiva: conceito e definição, classificação, o método preventivo, fatores que geram acidentes. Sinais de Trânsito.Primeiros Socorros.  2.7 OPERADOR DE MÁQUINA: Conhecimentos de operacionalização de máquinas pesadas de rodas ou esteiras, de lâminas, de escarificador e caçamba móvel; Escavação, remoção e carga de terra, pedra, areia e cascalho; Nivelamento de terrenos, estradas e pistas de aeroportos; Manutenção de máquinas; abastecimento; lubrificação e emprego de graxas; Registros necessários sobre maquinários pesados; Registro de horas de máquinas; quilometragem de veículos; número de viagens; distâncias de aplicação de materiais de empréstimo, jazido ou bota fora; Classificação quanto ao tipo de carga (ruim, média ou boa); Orientação e instrução de manobras de máquina e veículos; Defeitos simples do motor; Procedimentos corretos para economizar combustível; Cuidados necessários para conservar a máquina em boas condições mecânicas; sistema de freios; defeitos simples do sistema elétrico; Noções gerais de regras de circulação; regra de ultrapassagem; regra de mudança de direção; regra de preferência; velocidades permitidas; classificação das vias; deveres e proibições do condutor; Noção das infrações básicas para a apreensão de documento de habilitação de acordo com o Código de Trânsito Brasileiro e infrações básicas para a cassação do documento de habilitação; Principais crimes e contravenções no volante; Conhecimento de sinais sonoros e gestos de agente autoridade de trânsito; Tipos de sinalização; placas de regulamentação; advertência e indicação; sinais luminosos; Noções básicas de mecânica de veículo automotor e maquinários; Uso e cuidados com ferramentas, máquinas e equipamentos; Segurança no trabalho e prevenção de acidentes e incêndios.  2.8 TRABALHADOR BRAÇAL: Noções básicas de higiene: corporal, da habitação, dos hábitos. Primeiros socorros. Noções básicas do comportamento como servidor público. Noções básicas de segurança no trabalho. 05 - Serviços de carga e descarga de materiais e equipamentos. Serviços de capinagem, roçada, jardinagem, aceramento de cercas, podas de árvores. Auxílio nos trabalhos elementares de topografia, almoxarifado, patrimônio e outros. Uso adequado de equipamentos de proteção individual e coletiva.  2.9 VIGIA: Noções de segurança no trabalho: Equipamentos de Proteção Individual; Noções de higiene e limpeza; Regras de Segurança; Relações humanas no trabalho; Ética Profissional; Noções acerca das funções inerentes ao emprego, tais como: Técnicas e Métodos de Segurança e Vigilância; Prevenção de acidentes; Primeiros Socorros; Prevenção e combate à incêndio. Postura Profissional. 
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 2.10  SERVIÇOS GERAIS: Rotinas de limpeza; Higienização de ambientes; Conhecimento de materiais e produtos de limpeza específicos para cada ambiente/superfície; Utilização de EPI (Equipamentos de Proteção Individual); Utilização de placas sinalizadoras                        
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ANEXO II  REQUERIMENTO PARA SOLICITAÇÃO DE TRATAMENTO ESPECIAL PARA REALIZAÇÃO DAS PROVAS   No quadro a seguir, selecionar o tipo de prova e/ou o tratamento especial necessário(s).  

(          ) Outras ______________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    Tangará da Serra, _______ de ____________________de 2016.    ___________________________________________ Assinatura do candidato 
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ANEXO III   REQUERIMENTO PARA ISENÇÃO DE TAXA   Eu,__________________________________________________________________________, CPF nº _______________________, venho através deste, requerer Isenção da Taxa de Inscrição para o cargo de __________________________________________ referente ao Processo Seletivo nº 001/2016.     Tangará da Serra, _______ de ___________________de 2016.       _________________________________________________ Assinatura do candidato 
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ANEXO IV FORMULÁRIO PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO (RECONSIDERAÇÃO) CONTRA DECISÃO RELATIVA AO PROCESSO SELETIVO.  Eu ______________________________________________________________________, portador do CPF nº_______________________ inscrição de nº ____________________, para concorrer a uma vaga no cargo de _______________________________________________________, apresento pedido de reconsideração junto à Comissão do Processo Seleção. A decisão objeto de contestação é: _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ (explicitar a decisão que está contestando).  Os argumentos com os quais contesto a referida decisão são: __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Para fundamentar essa contestação, encaminho anexos os seguintes documentos:  ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Tangará da Serra, ________ de _____________________ de 2016.          _____________________________________________ Assinatura do candidato 
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ANEXO V   CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO   
Data provável Evento 

08/06/2016 Publicação do Edital de Abertura 
08 à 10/06/2016 Prazo de impugnação ao edital de abertura (anexo V) 
08 à 17/06/2016 Período de Realização das inscrições 
08 a 17/06/2016 Período de solicitação de prova especial (anexo III). 
08 e 10/06/2016 Período de solicitação de isenção de taxa de inscrição (anexo IV) 

13/06/2016 Divulgação dos pedidos de isenção de taxa (deferidos e indeferidos) 
14/06/2016 Período para interposição de recurso contra indeferimento do pedido de isenção de taxa (anexo V) 
15/06/2016 Divulgação do resultado dos recursos da isenção de taxa 
20/06/2016 Homologação das inscrições deferidas e indeferidas  

20 e 21/06/2016 Período para interposição de recurso contra indeferimento da inscrição (anexo V) 
22/06/2016 Homologação das inscrições e Divulgação dos locais de realização das provas 
26/06/2016 Realização da prova objetiva 
26/06/2016 Divulgação do gabarito preliminar 
 27/06/2016 Período para interposição de recurso contra gabarito preliminar com fundamentação (anexo V) 
28/06/2016 Divulgação do gabarito definitivo 
28/06/2016 Divulgação da classificação preliminar  

28 e 29/06/2016 Período para interposição de recurso contra classificação (anexo V) 
30/06/2016 Divulgação do Resultado Geral para Homologação do executivo 

 Tangará da Serra – MT, 07 de junho de 2016.       Prof. Fábio Martins Junqueira Prefeito Municipal       Wesley Lopes Torres Diretor Geral – SAMAE 


