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

O Superintendente do SAAE – Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Salto/SP, usando das atribuições
legais, 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, FAZ SABER que:
TENDO em vista a conclusão dos trabalhos de realização do Concurso Público de Provas e Títulos CP nº
01/2018 e não havendo pendências quanto a recursos depois de decorridos os prazos legais, referente aos
Empregos:
1.02 - Encanador de Rede de Água e Esgoto e 1.04 - Pedreiro de Rede de Água e Esgoto
RESOLVE RATIFICAR E HOMOLOGAR o Resultado Final do Concurso Público para o provimento dos
Empregos acima mencionados, em conformidade com os editais publicados, especialmente a Classificação
Final das Provas Práticas dos candidatos, devidamente divulgada em 19/01/2019 através da Internet nos
endereços:
DIÁRIO
OFICIAL
DE
SALTO
www.imprensaoficialmunicipal.com.br/salto
e
www.directacarreiras.com.br; conforme disposto no Edital do Concurso Público CP nº 01/2018.
A convocação dos candidatos habilitados e classificados será realizada mediante a publicação de edital, cuja
divulgação se dará através do site https://www.imprensaoficialmunicipal.com.br/salto e demais meios, desde
que comprovado o recebimento, que estabelecerá o prazo mínimo para comparecimento do candidato.
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 janeiro de 2019.
Pérsio Augusto de Paula
SUPERINTENDENTE
SAAE - SALTO/SP
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