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DO EDITAL Nº 01/2011 

VI. INSCRIÇÃO COM ISENÇÃO DE TAXA

                    

SAAE – SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE 
GUARULHOS 
EDITAL DE RETIFICAÇÃO 001/2011 
CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS PARA PREENCHIMENTO DE VAGAS 
 

O SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE GUARULHOS 
no uso de suas atribuições e prerrogativas legais e considerando o que consta nos, 
art. 37, inciso II da Constituição Federal de 1.988, art. 79 inciso II da Lei Orgânica do 
Município de Guarulhos e Capitulo III art 9 da Lei n. 6.718 de 2010 torna público a 

Retificação do Edital nº 01/2011 que fará realizar, sob responsabilidade da GSA – Consultoria em 
Instituições Públicas,  CONCURSO PÚBLICO objetivando o preenchimento de vagas, em regime Jurídico dos 
Funcionários Públicos Municipais (Lei Municipal n. 1.429/68), publicado no dia 19 de agosto de 2011 no 
que diz respeito aos itens para constar o correto:  

 
 
 

 
Item VI: Retificação do Edital nº 01/2011 publicado no dia 19 de Agosto no que diz respeito aos itens 15, 
15.1, 15.1.1 e 15.1.2 para poder constar: 
 
 
 
 
15. A Lei Municipal nº  6.888 de 08 de Agosto, altera o artigo 1º da Lei nº 6.289, de 15 de outubro de 
2007, que dispõe sobre isenção para os trabalhadores desempregados do pagamento de taxa de 
inscrição em concursos públicos. 
 
 Art. 1º O art. 1º da Lei Municipal nº 6.289, de 15 de outubro de 2007, passa a ter a seguinte redação:  
“Art. 1º Ficam isentos do pagamento de taxas de inscrição em concursos públicos para o preenchimento de 
cargos na Prefeitura, Serviço Autônomo de Água e Esgoto, PROGUARU e Câmara Municipal de Guarulhos:  
I ‐ os alunos de cursos preparatórios comunitários;  
II ‐ os beneficiários dos programas sociais do Bolsa Família e do Programa Oportunidade ao Jovem ‐ POJ;  
III ‐ os desempregados;  
IV ‐ os candidatos que comprovarem renda familiar de até três salários mínimos.  
§ 1º O curso preparatório comunitário a que se refere a presente Lei deverá estar regularmente 
constituído, sob a forma de associação ou de entidade congênere sem fins lucrativos.  
§ 2º Por desempregados compreendem‐se as pessoas que comprovem não manter vínculo empregatício 
até a data da inscrição no concurso público. 
15.1.  O requerimento para obtenção de isenção de taxa de inscrição será recebido e analisado, junto com 
a documentação que o acompanha, pela GSA – Concursos, no período prorrogado de 26 de Agosto a 02 de 
Setembro de 2011, das 9h às 16h no Posto de Recebimento de Inscrições, sito à: Luiz Faccini, nº 593 – 
Centro – Guarulhos ‐ Unidade de Atendimento Fácil. 
15.1.1. Serão publicadas, no dia 9 de setembro de 2011, no site www.gsaconcursos.com.br , na página do 
concurso, as listas dos candidatos cujas inscrições foram deferidas como isentas de pagamento de taxa de 
inscrição e cujas inscrições foram indeferidas como isentas de pagamento de taxa de inscrição. 
15.1.2. Os candidatos cujos requerimentos de isenção de pagamento de taxa de inscrição foram 
indeferidos poderão participar do certame, se assim o desejarem, mediante realização de inscrição no 
período prorrogado de 12 a 23 de setembro de 2011. 
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ANEXO II 
DOS CARGOS, DAS PROVAS OBJETIVAS E DO NÚMERO DE QUESTÕES 

ANEXO VI 
DO CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 
Item ANEXO II: Retificação do Edital nº 01/2011 publicado no dia 19 de Agosto no que diz respeito ao 
Anexo II para poder constar: 

 

 

 

 

 

 

 

CÓDIGOS E CARGOS PROVAS Nº DE QUESTÕES

TÉCNICO I  
18 – MECÂNICO e/ou EDIFICAÇÕES e/ou ELETROTÉCNICO 
 

Prova Objetiva   

• Língua Portuguesa 10

• Matemática 10

• Raciocínio Lógico 10

• Atualidades (Meio Ambiente) 05

• Noções de Informática 05

 

Item ANEXO VI: Retificação do Edital nº 01/2011 publicado no dia 19 de Agosto no que diz respeito ao 
Anexo VI para poder constar: 
 
 
 
 
 
 
 

CONHECIMENTOS BÁSICOS PARA TODOS OS TÉCNICOS I: 
 
PORTUGUÊS: 1.Interpretação de texto. 2. Acentuação gráfica. 3.Ortografia. 4.Divisão silábica. 5.Pontuação. 
6. Porque, por que, por quê, porquê.mal/mau. onde/aonde. a cerca de/acerca de. afim/a fim. 
há/a(preposição)/a(artigo). 7.Adjetivos e substantivos (flexão). 8.Verbos (tempos, modos e vozes). 
9.Pronome (emprego e colocação). 10.Crase. 11.Concordância verbal e nominal. 12.Regência verbal e 
nominal. 13.Estrutura e formação das palavras. 14.Sintaxe: termos essenciais, integrantes e acessórios da 
oração. 13.Significação das palavras: sinônimos, antônimos, parônimos e homônimos.  
MATEMÁTICA: 1.Conjunto dos números naturais, inteiros, racionais e reais: operações e problemas. 
2.Equações de 1º e 2º graus e sistemas: resolução de problemas. 3.Razão e proporção e números 
proporcionais. 4.Regra de 3 simples e composta. 5.Porcentagem e juro simples e composto. 6.Teoria dos 
conjuntos. 7.Probabilidade. 8.Medidas de comprimento, superfície, volume e massa. 9.Medida de tempo. 
10.Sistema monetário brasileiro. 
 
18       TÉCNICO I – MECÂNICO e/ou EDIFICAÇÕES e/ou ELETROTÉCNICO 
Raciocínio Lógico, Atualidades (Meio Ambiente) 
 
 
 
19 TÉCNICO I – EDIFICAÇÕES 
Conhecimentos Específicos: 
Conhecimento de projetos e fiscalização, medição, administração de obras e custos operacionais.  
Conhecimento de instalação e reparos de rede de água e esgoto. Concretagem, terraplenagem, 
escavações/escoramentos, compactação de solos e assentamento de tubulações. Interpretações de 
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desenhos e plantas hidráulicas/sanitárias. Cálculo de áreas e volumes. Noções Básicas de Informática 
(Windows: Word e Excel). 
 
20 TÉCNICO I – Segurança no Trabalho 
Conhecimentos Específicos: Acidente do trabalho: Conceito técnico e legal; Causas e conseqüências dos 
acidentes; Taxas de freqüência e gravidade; Estatísticas de acidentes; Custos dos acidentes; Comunicação e 
registro de acidentes; Investigação e análise de acidentes; Princípios de Prevenção e controle de riscos em 
máquinas, equipamentos e instalações: Caldeiras e vasos de pressão; Movimentação de cargas; Instalações 
elétricas; Máquinas e ferramentas; Trabalhos a quente (soldagem corte e ferramentas abrasivas); Trabalho 
em espaços confinados; Construção civil; Trabalhos em altura; Elementos de Higiene Ocupacional: 
Programa de Prevenção de Riscos Ambientais; Gases e vapores; Aerodispersóides; Ficha de informação de 
segurança de produtos químicos; Exposição ao ruído; Exposição ao calor; Metodologias de avaliação 
ambiental  estabelecidas pela Fundacentro; Limites de tolerância e de exposição; Fundamentos de 
Proteção contra Incêndio: Sistemas fixos e portáteis de combate ao fogo; Armazenamento de produtos 
inflamáveis; Brigadas de incêndio; Plano de emergência e de auxílio mútuo; Princípios de análise, avaliação 
e gerenciamento de riscos: Inspeção de segurança; Técnicas de análise de risco; Princípios de Gestão de 
Segurança, Meio Ambiente e Saúde:Organização e atribuições do SESMT e da CIPA; Sistemas de Gestão de 
Segurança e Saúde Ocupacional;Diretrizes da OIT sobre Sistemas de Gestão da Segurança e Saúde no 
Trabalho; Noções de Desenvolvimento Sustentável; Ações de Saúde: Programa de Controle Médico de 
Saúde Ocupacional; Prevenção de Doenças Relacionadas ao Trabalho; Suporte Básico à Vida; Elementos de 
Ergonomia: Conforto ambiental; Organização do trabalho; Mobiliário e equipamentos dos postos de 
trabalho; Legislação e Normas Técnicas: Segurança e Saúde na Constituição Federal e na Consolidação das 
Leis do Trabalho; Normas Regulamentadoras de SST; Convenções da Organização Internacional do 
Trabalho; Benefícios previdenciários decorrentes de acidentes do trabalho; Perfil lProfissiográfico 
Previdenciário; Princípios de Planejamento e Resposta a Emergências: Plano Nacional de Prevenção, 
Preparação e Resposta Rápida a Emergências Ambientais com Produtos Químicos Perigosos. Todas as Nr’s, 
Tudo relacionado a Segurança e medicina do trabalho. Conhecimento em: Dosimetro de ruído; Medidor de 
vibrações ocupacionais para avaliar as vibrações transmitidas ao corpo inteiro e extremidades; Medidor de 
ruídos; Analisador de Gás; Bomba de Amostragem; Monitor de Stress Térmico; Termo‐Higro‐
Decibelímetro; Luxímetro. Bomba de Amostragem de Gases Diversos; Detector de Fadiga Ambiental; 
Explosímetro; Medidor e Calibrador de Nível Sonoro… Noções Básicas de Informática (Windows: Word e 
Excel). 
 
 
 

Guarulhos, 26 de Agosto de 2011. 
 
 

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE GUARULHOS 
 
 

_____________________________________________________ 
Engº AFRÂNIO DE PAULA SOBRINHO 

SUPERINTENDENTE 
Realização:                    


