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Recurso Administrativo nº. 0777/2016 
 
Recorrente: THAISA DIAS DE CASTRO GOULART 
        RG Nº. MG-16.120.808 
                   Inscrição Nº. 297021 
 

 
Relativo ao resultado do gabarito da questão número 11 da Prova Objetiva para o cargo de 

ESPECIALISTA EM SANEAMENTO ENGENHARIA SANITÁRIA 

A Comissão do Concurso Público do Município, nomeada pela Portaria nº Portaria nº 226, 

de 07 de dezembro de 2015, neste ato representada pelo seu Presidente, no uso de suas atribuições 

e nos termos do que dispõe o item 9 do EDITAL COMPLETO DE ABERTURA DAS INSCRIÇÕES Nº 01/2016, 

vem, respeitosamente, divulgar o resultado do julgamento do Recurso Administrativo identificado em 

epígrafe, no sentido de que o mesmo foi IMPROVIDO, posto que a questão está fundamentada 

corretamente. 

De fato, não há referência na questão se a captação é de águas superficiais ou de águas 

subterrâneas, de acordo com a alegação da própria recorrente: “... este pode se remeter tanto a 

captação de águas superficiais como a captação de água subterrâneas”. O enunciado, é claro e exige 

que o candidato identifique os itens que são necessários para elaboração do projeto de captação, neste 

caso, a NBR 12.212 é restritiva a forma de captação, então, o item I da questão não pode ser 

considerado correto uma vez que não há como afirmar certamente que o projeto será elaborado de 

acordo com a NBR 12.212. 
 

 
 
 
Relativo ao resultado do gabarito da questão número 30 da Prova Objetiva para o cargo de 

ESPECIALISTA EM SANEAMENTO ENGENHARIA SANITÁRIA 

A Comissão do Concurso Público do Município, nomeada pela Portaria nº Portaria nº 226, 

de 07 de dezembro de 2015, neste ato representada pelo seu Presidente, no uso de suas atribuições 

e nos termos do que dispõe o item 9 do EDITAL COMPLETO DE ABERTURA DAS INSCRIÇÕES Nº 01/2016, 

vem, respeitosamente, divulgar o resultado do julgamento do Recurso Administrativo identificado em 

epígrafe, no sentido de que o mesmo foi IMPROVIDO, posto que a questão está fundamentada 

corretamente. 

ABNT NBR 12209/2011 - Elaboração de projetos hidráulico-sanitários de estações de 

tratamento de esgotos sanitários estabelece: 
“6. Tratamento da fase líquida 
6.1 Remoção de sólidos grosseiros 

6.2 Remoção de areia 
6.3 Decantação primária 
6.4 Tratamento anaeróbio com reator do tipo UASB (reator anaeróbio de fluxo ascendente e 

manta de lodo)”. 
 
 
 

Relativo ao resultado do gabarito da questão número 34 da Prova Objetiva para o cargo de 
ESPECIALISTA EM SANEAMENTO ENGENHARIA SANITÁRIA 

A Comissão do Concurso Público do Município, nomeada pela Portaria nº Portaria nº 226, 

de 07 de dezembro de 2015, neste ato representada pelo seu Presidente, no uso de suas atribuições 

e nos termos do que dispõe o item 9 do EDITAL COMPLETO DE ABERTURA DAS INSCRIÇÕES Nº 01/2016, 

vem, respeitosamente, divulgar o resultado do julgamento do Recurso Administrativo identificado em 

epígrafe, no sentido de que o mesmo foi IMPROVIDO, posto que a questão está fundamentada 

corretamente. 

O único item que contempla as mais conhecidas formas de processamento e disposição final 

aplicáveis ao lixo urbano é o item I. O enunciado da questão não solicita que o candidato identifique a 

ordem que ocorrem conceitos apresentados. 
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Referencia: Cartilha de Limpeza Urbana - Centro de Estudos e Pesquisas Urbanas do 
IBAM em convênio com a Secretaria Nacional de Saneamento – SNS - do Ministério da Ação Social - 
MAS. – “Capitulo 6 – Tratamento e disposição final do lixo” – pag. 46 

 

 

 

 

 

 

 

Amparo, 23 de março de 2016. 

 

 

 

 

 

MARIA RAQUEL MARTINS DA SILVA ALTHEMAN 

PRESIDENTE DA COMISSÃO DE CONCURSO 
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Recurso Administrativo nº. 0779/2016 
 
Recorrente: ANDERSON RODRIGO ANTONELLI 
        RG Nº. 32.990.376-7 
                   Inscrição Nº. 293883 
 

 
Relativo ao resultado do gabarito da questão número 34 da Prova Objetiva para o cargo de 

ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS. 

A Comissão do Concurso Público do Município, nomeada pela Portaria nº Portaria nº 226, 

de 07 de dezembro de 2015, neste ato representada pelo seu Presidente, no uso de suas atribuições 

e nos termos do que dispõe o item 9 do EDITAL COMPLETO DE ABERTURA DAS INSCRIÇÕES Nº 01/2016, 

vem, respeitosamente, divulgar o resultado do julgamento do Recurso Administrativo identificado em 

epígrafe, no sentido de que o mesmo foi PROVIDO, posto que por erro material foi divulgado no 

gabarito oficial como alternativa correta a letra “d”, quando deveria ser a letra “c” 

Por esta razão fica alterado, para o cargo de ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS, o gabarito 
da questão 34 para a alternativa de letra “c”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amparo, 23 de março de 2016. 

 

 

 

 

 

MARIA RAQUEL MARTINS DA SILVA ALTHEMAN 

PRESIDENTE DA COMISSÃO DE CONCURSO 
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Recurso Administrativo nº. 0780/2016 
 
Recorrente: VALÉRIA BERTHOLDO DALARMI 
        RG Nº. 21.342.188-4 
                   Inscrição Nº. 301433 
 

 
Relativo ao resultado do gabarito da questão número 08 da Prova Objetiva para o cargo de 

TÉCNICO – DESENHO. 

A Comissão do Concurso Público do Município, nomeada pela Portaria nº Portaria nº 226, 

de 07 de dezembro de 2015, neste ato representada pelo seu Presidente, no uso de suas atribuições 

e nos termos do que dispõe o item 9 do EDITAL COMPLETO DE ABERTURA DAS INSCRIÇÕES Nº 01/2016, 

vem, respeitosamente, divulgar o resultado do julgamento do Recurso Administrativo identificado em 

epígrafe, no sentido de que o mesmo foi IMPROVIDO, posto que a questão está fundamentada 

corretamente. 

A norma NBR 6492/1994 estabelece:  

“3.1 Planta de situação 

Planta que compreende o partido arquitetônico como um todo, em seus múltiplos aspectos. 
Pode conter informações específicas em função do tipo e porte do programa, assim como para a 
finalidade a que se destina”. 

“3.2 Planta de locação (ou implantação) 

Planta que compreende o projeto como um todo, contendo, além do projeto de arquitetura, 

as informações necessárias dos projetos complementares, tais como movimento de terra, arruamento, 
redes hidráulica, elétrica e de drenagem, entre outros”. 

Obs.: O domínio conceitual de um assunto independe da citação de norma. 

 

Relativo ao resultado do gabarito da questão número 18 da Prova Objetiva para o cargo de 
TÉCNICO – DESENHO. 

A Comissão do Concurso Público do Município, nomeada pela Portaria nº Portaria nº 226, 

de 07 de dezembro de 2015, neste ato representada pelo seu Presidente, no uso de suas atribuições 

e nos termos do que dispõe o item 9 do EDITAL COMPLETO DE ABERTURA DAS INSCRIÇÕES Nº 01/2016, 

vem, respeitosamente, divulgar o resultado do julgamento do Recurso Administrativo identificado em 

epígrafe, no sentido de que o mesmo foi IMPROVIDO, posto que a questão está fundamentada 

corretamente. 

A norma NBR 8196/1999 estabelece:  

“5.2 A escala a ser escolhida para um desenho depende da complexidade do objeto ou 

elemento a ser representado e da finalidade da representação. Em todos os casos, a escala selecionada 

deve ser suficiente para permitir uma interpretação fácil e clara da informação representada. A escala 

e o tamanho do objeto ou elemento em questão são parâmetros para a escolha do formato da folha de 

desenho”.  

Obs.: Nem sempre é possível representar o objeto ou elemento em uma única folha 

de papel, então é comum utilizar uma escala em função das dimensões do papel disponível. 

 

 

 

Amparo, 23 de março de 2016. 

 

 

 

 

MARIA RAQUEL MARTINS DA SILVA ALTHEMAN 

PRESIDENTE DA COMISSÃO DE CONCURSO 
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Recurso Administrativo nº. 0781/2016 
 
Recorrente: MARCEL BONJUANI FABRINI 
        RG Nº. 26.769.847-1 
                   Inscrição Nº. 291341 
 

 
Relativo ao resultado do gabarito da questão número 16 da Prova Objetiva para o cargo de 

TÉCNICO – ADMINISTRAÇÃO GERAL. 

A Comissão do Concurso Público do Município, nomeada pela Portaria nº Portaria nº 226, 

de 07 de dezembro de 2015, neste ato representada pelo seu Presidente, no uso de suas atribuições 

e nos termos do que dispõe o item 9 do EDITAL COMPLETO DE ABERTURA DAS INSCRIÇÕES Nº 01/2016, 

vem, respeitosamente, divulgar o resultado do julgamento do Recurso Administrativo identificado em 

epígrafe, no sentido de que o mesmo foi PROVIDO, posto que a questão está fundamentada 

incorretamente. De fato, o enunciado ao solicitar comportamentos que devem ser evitados gera 

confusão na análise das alternativa. 

Por esta razão, fica anulada a questão 16 para o cargo de TÉCNICO – ADMINISTRAÇÃO 

GERAL. 

 

Relativo ao resultado do gabarito da questão número 23 da Prova Objetiva para o cargo de 

TÉCNICO – ADMINISTRAÇÃO GERAL 

A Comissão do Concurso Público do Município, nomeada pela Portaria nº Portaria nº 226, 

de 07 de dezembro de 2015, neste ato representada pelo seu Presidente, no uso de suas atribuições 

e nos termos do que dispõe o item 9 do EDITAL COMPLETO DE ABERTURA DAS INSCRIÇÕES Nº 01/2016, 

vem, respeitosamente, divulgar o resultado do julgamento do Recurso Administrativo identificado em 

epígrafe, no sentido de que o mesmo foi PROVIDO, posto que por erro material foi divulgado no 

gabarito oficial como alternativa correta a letra “d”, quando deveria ser a letra “c” 

Por esta razão fica alterado, para o cargo de TÉCNICO – ADMINISTRAÇÃO GERAL, o gabarito 
da questão 23 para a alternativa de letra “c”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amparo, 23 de março de 2016. 

 

 

 

 

 

MARIA RAQUEL MARTINS DA SILVA ALTHEMAN 

PRESIDENTE DA COMISSÃO DE CONCURSO 
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Recurso Administrativo nº. 0783/2016 
 
Recorrente: LUIS PAULO FAJONATO 
        RG Nº. 47.580.037-0 
                   Inscrição Nº. 298861 
 

 
Relativo ao resultado do gabarito da questão número 23 da Prova Objetiva para o cargo de 

TÉCNICO – ADMINISTRAÇÃO GERAL 

A Comissão do Concurso Público do Município, nomeada pela Portaria nº Portaria nº 226, 

de 07 de dezembro de 2015, neste ato representada pelo seu Presidente, no uso de suas atribuições 

e nos termos do que dispõe o item 9 do EDITAL COMPLETO DE ABERTURA DAS INSCRIÇÕES Nº 01/2016, 

vem, respeitosamente, divulgar o resultado do julgamento do Recurso Administrativo identificado em 

epígrafe, no sentido de que o mesmo foi PROVIDO, posto que por erro material foi divulgado no 

gabarito oficial como alternativa correta a letra “d”, quando deveria ser a letra “c” 

Por esta razão fica alterado, para o cargo de TÉCNICO – ADMINISTRAÇÃO GERAL, o gabarito 
da questão 23 para a alternativa de letra “c”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amparo, 23 de março de 2016. 

 

 

 

 

 

MARIA RAQUEL MARTINS DA SILVA ALTHEMAN 

PRESIDENTE DA COMISSÃO DE CONCURSO 
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Recurso Administrativo nº. 0786/2016 
 
Recorrente: RAFAEL DOS SANTOS FERRER 
        RG Nº. 33.242.990-8 
                   Inscrição Nº. 296552 
 

 
Relativo ao resultado do gabarito da questão número 28 da Prova Objetiva para o cargo de 

ESPECIALISTA EM SANEAMENTO ENGENHARIA AMBIENTAL 

A Comissão do Concurso Público do Município, nomeada pela Portaria nº Portaria nº 226, de 

07 de dezembro de 2015, neste ato representada pelo seu Presidente, no uso de suas atribuições e nos 
termos do que dispõe o item 9 do EDITAL COMPLETO DE ABERTURA DAS INSCRIÇÕES Nº 01/2016, 
vem, respeitosamente, divulgar o resultado do julgamento do Recurso Administrativo identificado em 

epígrafe, no sentido de que o mesmo foi IMPROVIDO, posto que a questão está fundamentada 
corretamente. 

Conforme consta no livro “Introdução à Engenharia Ambiental – O desafio do 
desenvolvimento sustentável” – Benedito Braga e Outros – Pearson Prentice Hall, pag. 120:  

“Os esgotos sanitários e o meio ambiente 
É importante conhecer os esgotos sanitários, tanto no que diz respeito à sua composição 

quantitativa quanto à sua composição qualitativa. 

A quantidade de esgoto sanitário produzido diariamente pode variar bastante não só de uma 
comunidade para outra, como também dentro de uma mesma comunidade em função de: 

 I - hábitos e condições socioeconómicas da população; 
 II - existência ou não de ligações clandestinas de águas pluviais na rede de esgoto; 

 III - construção, estado de conservação e manutenção das redes de esgoto, que 
implicam  uma maior ou menor infiltração; 

 IV - clima;  
 V - custo e medição da água distribuída; 
 VI - pressão e qualidade da água distribuída na rede de água; e 
 VII - estado de conservação dos aparelhos sanitários e vazamentos. 
Além das variações quantitativas, as características dos esgotos sanitários variam 

qualitativamente em função da composição da água de abastecimento e dos diversos usos dessa água. 
De um modo geral, podemos dizer que, não ocorrendo grande contribuição de despejos industriais, os 

esgotos sanitários constituem-se, aproximadamente, de 99,9% de líquido e 0,1% de sólido, em peso”. 

 

Relativo ao resultado do gabarito da questão número 29 da Prova Objetiva para o cargo de 
ESPECIALISTA EM SANEAMENTO ENGENHARIA AMBIENTAL 

A Comissão do Concurso Público do Município, nomeada pela Portaria nº Portaria nº 226, de 

07 de dezembro de 2015, neste ato representada pelo seu Presidente, no uso de suas atribuições e nos 

termos do que dispõe o item 9 do EDITAL COMPLETO DE ABERTURA DAS INSCRIÇÕES Nº 01/2016, 

vem, respeitosamente, divulgar o resultado do julgamento do Recurso Administrativo identificado em 

epígrafe, no sentido de que o mesmo foi PROVIDO, posto que por erro material foi divulgado no 

gabarito oficial como alternativa correta a letra “d”, quando deveria ser a letra “b” 

Por esta razão fica alterado, para o cargo de ESPECIALISTA EM SANEAMENTO ENGENHARIA 
AMBIENTAL, o gabarito da questão 29 para a alternativa de letra “b”. 

 

Relativo ao resultado do gabarito da questão número 32 da Prova Objetiva para o cargo de 
ESPECIALISTA EM SANEAMENTO ENGENHARIA AMBIENTAL 

A Comissão do Concurso Público do Município, nomeada pela Portaria nº Portaria nº 226, de 
07 de dezembro de 2015, neste ato representada pelo seu Presidente, no uso de suas atribuições e nos 
termos do que dispõe o item 9 do EDITAL COMPLETO DE ABERTURA DAS INSCRIÇÕES Nº 01/2016, 
vem, respeitosamente, divulgar o resultado do julgamento do Recurso Administrativo identificado em 

epígrafe, no sentido de que o mesmo foi IMPROVIDO, posto que a questão está fundamentada 
corretamente. 

A questão 32 tratava especificamente das diretrizes gerais que devem ser obedecidas pelo 
Estudo de Impacto Ambiental (EIA), conforme citado pelo próprio candidato: 
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“Artigo 5º - O estudo de impacto ambiental, além de atender à legislação, em especial os 
princípios e objetivos expressos na Lei de Política Nacional do Meio Ambiente, obedecerá às seguintes 
diretrizes gerais: 

I - Contemplar todas as alternativas tecnológicas e de localização de projeto, confrontando-
as com a hipótese de não execução do projeto; 

II - Identificar e avaliar sistematicamente os impactos ambientais gerados nas fases de 

implantação e operação da atividade ; 

III - Definir os limites da área geográfica a ser direta ou indiretamente afetada pelos 
impactos, denominada área de influência do projeto, considerando, em todos os casos, a bacia 

hidrográfica na qual se localiza; 

lV - Considerar os planos e programas governamentais, propostos e em implantação na área 
de influência do projeto, e sua compatibilidade”.(CONAMA 01/86).  

Portanto o item “V – Elaborar o programa de acompanhamento e monitoramento dos 

impactos”, não faz parte das diretrizes gerais.  
 

 

 

 

 

Amparo, 23 de março de 2016. 

 

 

 

 

 

MARIA RAQUEL MARTINS DA SILVA ALTHEMAN 

PRESIDENTE DA COMISSÃO DE CONCURSO 
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Recurso Administrativo nº. 0792/2016 
 
Recorrente: THAIS DE PAULA MARTELETO 
        RG Nº. 47.104.137-3 
                   Inscrição Nº. 292435 
 

 
Relativo ao resultado do gabarito da questão número 29 da Prova Objetiva para o cargo de 

ESPECIALISTA EM SANEAMENTO ENGENHARIA AMBIENTAL. 

A Comissão do Concurso Público do Município, nomeada pela Portaria nº Portaria nº 226, 

de 07 de dezembro de 2015, neste ato representada pelo seu Presidente, no uso de suas atribuições 

e nos termos do que dispõe o item 9 do EDITAL COMPLETO DE ABERTURA DAS INSCRIÇÕES Nº 01/2016, 

vem, respeitosamente, divulgar o resultado do julgamento do Recurso Administrativo identificado em 

epígrafe, no sentido de que o mesmo foi PROVIDO, posto que por erro material foi divulgado no 

gabarito oficial como alternativa correta a letra “d”, quando deveria ser a letra “b” 

Por esta razão fica alterado, para o cargo de ESPECIALISTA EM SANEAMENTO ENGENHARIA 
AMBIENTAL, o gabarito da questão 29 para a alternativa de letra “b”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amparo, 23 de março de 2016. 

 

 

 

 

 

MARIA RAQUEL MARTINS DA SILVA ALTHEMAN 

PRESIDENTE DA COMISSÃO DE CONCURSO 
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Recurso Administrativo nº. 0793/2016 
 
Recorrente: BARBARA RODRIGUES OLIVEIRA 
        RG Nº. 47.945.069-9 
                   Inscrição Nº. 300581 
 

 
Relativo ao resultado do gabarito da questão número 21 da Prova Objetiva para o cargo de 

ESPECIALISTA EM SANEAMENTO FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL. 

A Comissão do Concurso Público do Município, nomeada pela Portaria nº Portaria nº 226, 

de 07 de dezembro de 2015, neste ato representada pelo seu Presidente, no uso de suas atribuições 

e nos termos do que dispõe o item 9 do EDITAL COMPLETO DE ABERTURA DAS INSCRIÇÕES Nº 01/2016, 

vem, respeitosamente, divulgar o resultado do julgamento do Recurso Administrativo identificado em 

epígrafe, no sentido de que o mesmo foi IMPROVIDO, posto que a questão está fundamentada 

corretamente. 

“- Aterro (sanitário e controlado):  

A rigor, é o único método de disposição final propriamente dito. Consiste basicamente em: 

a) compactação dos resíduos em camadas sobre o solo, empregando-se, por exemplo, um 

trator de esteira; 

b) o seu recobrimento com uma camada de terra ou outro material inerte; 

c) adoção de procedimentos para proteção do meio ambiente”. 

Referência: Cartilha de Limpeza Urbana - Centro de Estudos e Pesquisas Urbanas do 

IBAM em convênio com a Secretaria Nacional de Saneamento – SNS - do Ministério da Ação Social - 

MAS. – “Capitulo 6 – Tratamento e disposição final do lixo” – pag. 46 

 
Relativo ao resultado do gabarito da questão número 22 da Prova Objetiva para o cargo de 

ESPECIALISTA EM SANEAMENTO FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL. 

A Comissão do Concurso Público do Município, nomeada pela Portaria nº Portaria nº 226, 

de 07 de dezembro de 2015, neste ato representada pelo seu Presidente, no uso de suas atribuições 

e nos termos do que dispõe o item 9 do EDITAL COMPLETO DE ABERTURA DAS INSCRIÇÕES Nº 01/2016, 

vem, respeitosamente, divulgar o resultado do julgamento do Recurso Administrativo identificado em 

epígrafe, no sentido de que o mesmo foi PROVIDO, posto que por erro material a alternativa 

considerada como correta possui um erro de digitação. A alternativa “d” deveria apresentar como texto 

“auto de infração” ao invés de “auto de inflação”. 

Por esta razão, fica anulada a questão 22 para o cargo de ESPECIALISTA EM SANEAMENTO 

FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL. 
 

 

 

 

 

 

 

Amparo, 23 de março de 2016. 

 

 

 

 

 

MARIA RAQUEL MARTINS DA SILVA ALTHEMAN 

PRESIDENTE DA COMISSÃO DE CONCURSO 

 
 

http://www.saaeamparo.sp.gov.br/


SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS 
Rua José Bonifácio, 300 – Amparo/SP – CEP 13.900-320 
Fone: (19) 3808-8400 Fax: (19) 3807-2536 - CNPJ: 
43.467.992/0001-74   
Site: www.saaeamparo.sp.gov.br 

 

 

Recurso Administrativo nº. 0794/2016 
 
Recorrente: FERNANDA KELLI FERROLI 
        RG Nº. 32.355.485-4 
                   Inscrição Nº. 295129 
 

 
Relativo ao resultado do gabarito das questões número 24 e 25 da Prova Objetiva para o 

cargo de TÉCNICO – ADMINISTRAÇÃO GERAL 

A Comissão do Concurso Público do Município, nomeada pela Portaria nº Portaria nº 226, 

de 07 de dezembro de 2015, neste ato representada pelo seu Presidente, no uso de suas atribuições 

e nos termos do que dispõe o item 9 do EDITAL COMPLETO DE ABERTURA DAS INSCRIÇÕES Nº 01/2016, 

vem, respeitosamente, divulgar o resultado do julgamento do Recurso Administrativo identificado em 

epígrafe, no sentido de que o mesmo foi IMPROVIDO, posto que a impressão da prova era legível e 

tornava possível responder às questões supracitadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amparo, 23 de março de 2016. 

 

 

 

 

 

MARIA RAQUEL MARTINS DA SILVA ALTHEMAN 

PRESIDENTE DA COMISSÃO DE CONCURSO 
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Recorrente: ANDREI ROSENTAL BUARQUE DE GUSMÃO 
        RG Nº. 35.774.672-7 
                   Inscrição Nº. 296816 

 

Tendo em vista que o recurso do candidato Andrei Rosental Buarque de Gusmão foi recebido 
e protocolado pelo Serviço Autônomo de Água e Esgoto do Município de Amparo – SAAE no dia 21 de 

março de 2016, o mesmo não foi conhecido pois foi interposto em dissonância com o prazo estabelecido 
nos itens 9.2, 9.2.1 e 9.3 do Edital de Abertura das Inscrições 01/2016 e pelo item 3 do Edital de 
Divulgação dos Gabaritos 06/2016, cujos teores são transcritos abaixo: 

Itens 9.2, 9.2.1 e 9.3 do Edital de Abertura das Inscrições 01/2016: 

“9.2. O prazo para interposição de recurso será de 2 (dois) dias úteis, contados da data da 
divulgação ou do fato que lhe deu origem. 

9.2.1. A contagem do prazo de interposição de recursos terá início sempre em dia útil, 

excluindo o dia da publicação e incluindo o dia do vencimento. 

9.3. O recurso deverá ser preenchido conforme modelo do ANEXO IV deste Edital, em duas 
vias (original e cópia) protocoladas na sede do SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DO 
MUNICÍPIO DE AMPARO SAAE, Setor de Protocolo (SAC), localizado na Rua José Bonifácio, 300, 
Centro, Amparo/SP”  

Item 3 do Edital de Divulgação dos Gabaritos 06/2016 

 “3. COMUNICA que, de acordo com o item 9 do Edital Completo de Abertura de 

Inscrição nº 01/2016, caberá recurso no prazo de 2 (dois) dias úteis (16 e 17 de março de 2016) 

contados da data da publicação oficial deste EDITAL DE DIVULGAÇÃO DOS GABARITO OFICIAL Nº 
06/2016.” 

 

 

 

 

Amparo, 23 março de 2016 
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Recorrente: FELIPE LEMES 
        RG Nº. 14.851.951 
                   Inscrição Nº. 297495 

 

Tendo em vista que o recurso do candidato Felipe Lemes foi recebido e protocolado pelo 
Serviço Autônomo de Água e Esgoto do Município de Amparo – SAAE no dia 18 de março de 2016, o 

mesmo não foi conhecido pois foi interposto em dissonância com o prazo estabelecido nos itens 9.2, 
9.2.1 e 9.3 do Edital de Abertura das Inscrições 01/2016 e pelo item 3 do Edital de Divulgação dos 
Gabaritos 06/2016,  

Itens 9.2, 9.2.1 e 9.3 do Edital de Abertura das Inscrições 01/2016: 

“9.2. O prazo para interposição de recurso será de 2 (dois) dias úteis, contados da data da 
divulgação ou do fato que lhe deu origem. 

9.2.1. A contagem do prazo de interposição de recursos terá início sempre em dia útil, 

excluindo o dia da publicação e incluindo o dia do vencimento. 

9.3. O recurso deverá ser preenchido conforme modelo do ANEXO IV deste Edital, em duas 
vias (original e cópia) protocoladas na sede do SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DO 
MUNICÍPIO DE AMPARO SAAE, Setor de Protocolo (SAC), localizado na Rua José Bonifácio, 300, 
Centro, Amparo/SP”  

Item 3 do Edital de Divulgação dos Gabaritos 06/2016 

 “3. COMUNICA que, de acordo com o item 9 do Edital Completo de Abertura de 

Inscrição nº 01/2016, caberá recurso no prazo de 2 (dois) dias úteis (16 e 17 de março de 2016) 

contados da data da publicação oficial deste EDITAL DE DIVULGAÇÃO DOS GABARITO OFICIAL Nº 
06/2016.” 
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