SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE SALTO/SP
Concurso Público de Provas e Títulos CP Nº 01/2018

EDITAL DE HOMOLOGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES
O Superintendente do SAAE – Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Salto/SP, com a supervisão da Comissão
de Acompanhamento deste Concurso Público especialmente nomeada pela Portaria nº 144/2018 de 23/08/2018
sendo retificada pelas Portarias 153/2018 de 06/09/2018 e 155/2018 14/09/2018, usando das atribuições legais,
DIVULGA a Relação dos Candidatos Inscritos e a Relação dos Candidatos com Deficiência, no presente
CONCURSO PÚBLICO, cujas inscrições foram consideradas DEFERIDAS e homologadas.
Comunicamos, ainda, que os candidatos: “IGOR GABRIEL MARTINS PEREIRA” e “GIULIA DE SOUZA”, ambos
inscritos ao emprego “3.02 - ASSISTENTE TÉCNICO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS” foram isentos do
pagamento do valor da inscrição por se enquadrarem no item 4.2.2 do Edital completo.
As Listagens se encontram separadas por Emprego, seguidas de ordem ALFABÉTICA e estão disponíveis para
consulta por afixação nos locais de costume do SAAE de Salto/SP e pela Internet no endereço
www.directacarreiras.com.br.
Possíveis alterações referentes aos dados ora divulgados que mereçam correções, inclusões e/ou exclusões,
deverão ser realizadas pelo candidato, detalhando e informando a retificação a ser procedida no prazo de 02 (dois)
dias úteis da data da publicação, através do e-mail contato@directacarreiras.com.br e/ou telefone (11) 2715-7166.
Possíveis recursos contra a Relação de Inscritos deverão ser protocolados nos moldes do Edital Supra, no prazo
de 72 (setenta e duas) horas, desde que versem, exclusivamente, sobre questões de legalidade.
Para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, é expedido o presente edital, que
fica à disposição por afixação nos locais de costume do SAAE de Salto/SP, pela Internet no endereço
www.directacarreiras.com.br, no DIÁRIO OFICIAL DE SALTO (https://www.imprensaoficialmunicipal.com.br/salto).
SALTO/SP, 26 de outubro de 2018.
Pérsio Augusto de Paula
SUPERINTENDENTE
SAAE - SALTO/SP

Concurso Público de Provas e Títulos Nº 01/2018

SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO de SALTO/SP - Página 1

