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DO EDITAL Nº 01/2011

ANEXO I 
DOS CÓDIGOS, CARGOS, VAGAS, VAGAS PARA PORTADORES DE DEFICIÊNCIA, REQUISITOS, 

SALÁRIO, CARGA HORÁRIA E TAXA DE INSCRIÇÃO. 

 
VIII – DA PRESTAÇÃO DAS PROVAS 

                    

SAAE – SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE 
GUARULHOS 
EDITAL DE RETIFICAÇÃO 002/2011 
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 Anexo I: Retificação do Edital nº 01/2011 publicado no dia 19 de Agosto no que diz respeito ao 
Anexo I,  para poder constar: 
 
 
 
 
 
 

CÓD CARGOS Vagas 
Vagas de  

Portadores 
de Deficiência

Requisitos 
Salário 

(alterado) 

Carga  
Horária  
Semanal 

Taxa de  
Inscrição 

05 
AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO 
TRABALHO 

1 ‐ 

‐ Diploma ou Certificado de Conclusão do 
Curso  de Auxiliar de Enfermagem  com 
especialização em Enfermagem do Trabalho.
‐ Registro profissional no respectivo 
Conselho e comprovante de regularidade 
junto ao Conselho.  

R$ 1.547,70 40h R$ 18,00 

 

Item VIII: Retificação do Edital nº 01/2011 publicado no dia 19 de Agosto no que diz respeito ao item VIII,  
para poder constar: 
 
 

 
 
 
 

22.2. Em caso de necessidade de amamentação durante a prova objetiva, e tão somente nesse caso, a 
candidata deverá levar um acompanhante, que ficará em local reservado para tal finalidade e será 
responsável pela guarda da criança. 
22.3. No momento da amamentação, a candidata deverá ser acompanhada por uma fiscal. 
22.4. Não haverá compensação do tempo de amamentação à duração da prova da candidata. 
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ANEXO VI 
DA CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

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 ENGENHEIROS 
 
CONHECIMENTOS BÁSICOS:  
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 

NOÇÕES BÁSICAS DE INFORMÁTICA ‐ (Windows, Word e Excel). 
INGLÊS ‐ Compreensão de texto técnico 
 
08 ENGENHEIRO I – DE SEGURANÇA NO TRABALHO 

Conhecimentos Específicos: Higiene do trabalho: Riscos ambientais; Avaliação e controle de agentes 
ambientais; Insalubridade. Ventilação industrial; Riscos químicos; Gases; Vapores orgânicos e inorgânicos;   
Aerodispersoides; Poeiras; Fumos metálicos; Riscos biológicos; NR‐15; Riscos físicos; Radiações não 
ionizantes;   Radiações ionizantes;   Infra‐som; Ultra‐som. Pressões anormais; Temperaturas extremas; 
Ruído; Vibração; Iluminação; PPRA; Técnicas de uso de equipamentos de medições: 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; Tecnologia e prevenção no combate a sinistro: 
Propriedade físico‐química do fogo; O incêndio e suas causas; Classes de incêndio; Métodos de extinção; 
Agentes e aparelhos extintores; Extintores de incêndio; Sistemas de prevenção e combate a incêndios; 
Brigadas de incêndio; Planos de emergência e auxílio mútuo; NR‐23; NR‐26. Segurança do trabalho: 
Legislação e normatização; Acidentes de trabalho; Conceito técnico e legal; taxas de freqüência e 
gravidade, Causas dos acidentes do trabalho; Análise de acidentes; Custos dos acidentes; Cadastro de 
acidentes; Comunicação e registro de acidentes; Definições de atos e condições ambientais de 
insegurança; Investigação das causas dos acidentes; Estatísticas de acidentes; Equipamento de Proteção 
Individual (EPI); Equipamento de Proteção Coletiva (EPC); Inspeção de segurança; NR‐5; NR‐4. Medicina do 
trabalho: Toxicologia. Doenças profissionais. Agentes causadores de doenças: Físicos – Biológicos – 
Químicos. Primeiros Socorros. PCMSO – Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional – NR‐7. 
Ergonomia: Princípios da ergonomia. A aplicabilidade da ergonomia. Influência na ergonomia da 
iluminação, cores, clima etc. Espaços de trabalho. Sistemas de controle. Atividades musculares. Ergonomia 
e prevenção de acidentes.  Segurança em processamento de dados.  NR 10 – Instalações elétricas, NR 11‐ 
Transporte, armazenamento, NR 12 Máquinas e equipamentos, NR 13 – vasos de pressão, NR 8 –
edificações, movimentação e manuseio de materiais. NR 15 e 16 atividades, operações insalubres e 
perigosas, NR‐17 – ergonomia. NR 18 Condições e meio ambiente na Indústria da Construção 
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(escoramentos de valas), NR 20 – Líquidos combustíveis e inflamáveis, NR 21 – Trabalho a céu aberto, NR 
24 – Condições sanitárias e conforto, NR 25 – Resíduos industriais, NR 26 – Sinalização de segurança, NR 28 
– Fiscalização e penalidades, NR 32‐ Segurança e saúde no trabalho, NR 33 – Espaço confinado. Prevenção 
e controle de perdas: Conceitos gerais. Estudo de riscos. Mapeamento de riscos. Planos e brigadas de 
emergência. Análise de riscos. Técnicas de análise. Programa de prevenção e controle de perdas em 
empresas. Controle de acidentes com danos à propriedade.  Elementos básicos para um programa de 
segurança. Inspeção de segurança. Sistema de registro de acidentes. Controle de identificação das causas 
dos acidentes. Responsabilidade civil e criminal. 6.17 Controle de perdas e perícias trabalhistas. 
Administração e legislação aplicada:  Todas Normas Regulamentadoras (NR). Portaria n.° 3.214, de 8 de 
junho de 1978. Portaria n.° 3.067, de 12 de abril de 1988. Legislação trabalhista específica. Consolidação 
das Leis do Trabalho. Lei n.° 6.514, de 22 de dezembro de 1977. Atribuições do técnico de segurança do 
trabalho. Decreto n.° 7.410 de 27 de novembro de 1985. Decreto n.° 92.530 de 9 de abril de 1986. Portaria 
n.° 3.275 de 21 de setembro de 1989. NR‐27 – Registro do Técnico de Segurança no Ministério do 
Trabalho. Ética profissional. Projetos de instalação de segurança. Gestão de segurança e saúde do trabalho 
na Empresa. BS‐8800 (Norma inglesa de gerenciamento de segurança ocupacional). OHSAS 18.001 (Norma 
mundial que certifica empresas que investem em saúde do trabalhador). Comissão interna de prevenção 
de acidentes (CIPA). Desenvolvimento da CIPA. Estrutura. Funcionamento. Resultados. O processo de 
eleição.  
 

Guarulhos, 02 de Setembro de 2011. 
 
 

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE GUARULHOS 
 
 

_____________________________________________________ 
Engº AFRÂNIO DE PAULA SOBRINHO 

SUPERINTENDENTE 
Realização:                    


