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PROCESSO DE SELEÇÃO DE ESTAGIÁRIOS 
EDITAL Nº 01/2022 

 
 
 
O Serviço Autônomo de Água e Esgotos do Município de Amparo/SP – SAAE, 
usando das atribuições e em conformidade com a Lei Federal de n.º 11.788/2008, 
Lei Municipal de nº 2.604/2000 e o Decreto Municipal 6.379/2021, torna pública a 
realização de processo seletivo para contratação e formação de cadastro reserva 
para estágio nos níveis Superior e Técnico, conforme quadro de vagas no item 1.1, 
de acordo com as seguintes instruções: 
 
1. DISPOSIÇÕES GERAIS 
1.1. O processo seletivo destina-se a contratação e formação do cadastro de 
reserva para Estagiários(as), para alunos(as) matriculados(as) nos seguintes 
cursos e semestres no ato da inscrição: 
 
Curso (s) - Nível Superior Semestres Vagas 

Administração A partir do 1º semestre 1 + CR* 
Direito A partir do 1º semestre 0 + CR* 
Gestão Pública A partir do 1º semestre 1 + CR* 
Superior em Tecnologia da Informação A partir do 1º semestre  1 + CR* 
* Cadastro reserva 

 
 
Curso (s) - Nível Técnico* Semestres Vagas 
Técnico em Administração A partir do 1º semestre 1 + CR** 
Técnico em Informática A partir do 1º semestre 0 + CR** 
Técnico em Química A partir do 1º semestre 1 + CR** 
* Escolas técnicas de nível médio 
** Cadastro reserva 

 
 
1.2. Os(as) estagiários(as) cumprirão, a critério do SAAE, 30 horas semanais, não 
excedendo 06 horas diárias. 
1.3. Os valores de Bolsa Auxílio por mês serão praticados conforme o Decreto 
Municipal nº 6.218/2021, sendo: 
 

NIVEL SUPERIOR 
NIVEL SUPERIOR SEMESTRE 20H SEMANAIS 30H SEMANAIS 
1º e 2º anos letivos 1º ao 4º R$477,00 R$715,00 
3º ano letivo 5º ao 6º  R$513,00 R$770,00 
4º e 5º anos letivos 7º ao 10º R$587,00 R$880,00 

 
 
 



 
 
 
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS 
Rua José Bonifácio, 300 – Amparo/SP – CEP 13.900-320 
Fone: (19) 3808-8400                           
CNPJ: 43.467.992/0001-74        I.E. 168.131.370.116 
Site: www.saaeamparo.sp.gov.br 
 

2 

 

NIVEL TÉCNICO 
NIVEL TÉCNICO* SEMESTRE 20H SEMANAIS 30H SEMANAIS 
 A partir do 1º 

semestre 
R$355,00 R$615,00 

*Escolas técnicas de nível médio 
 
1.4. O auxílio Transporte será fornecido, quando necessário e solicitado pelo 
estagiário, exclusivamente em forma de “passe ou cartão Vale Transporte”, não 
sendo fornecido valor em dinheiro in natura. 
 
2. DOS REQUISITOS 
2.1. O estágio destina-se exclusivamente, aos estudantes regularmente 
matriculados(as), com frequência efetiva nos cursos vinculados ao ensino público 
ou particular nas Instituições de Ensino de nível Técnico e Superior, para os cursos 
descritos no item 1.1 deste edital. O (a) candidato (a) deverá estar matriculado(a) e 
com frequência efetiva, observando política de Estágio de cada Instituição de 
Ensino e em consonância com a Lei 11.788/08, em especial o Art. 1º e 2º da 
mencionada legislação. 
2.2. Enquanto não vencido o prazo de validade deste processo seletivo, os (as) 
candidatos (as) classificados(as) e ainda não admitidos (as) poderão ser 
convocados (as). 
2.3. São requisitos para inscrição: 
2.3.1. Estar matriculado e cursando os cursos previstos no item 1.1 do ano vigente; 
2.4. São requisitos para contratação: 
2.4.1. Ser brasileiro(a) nato (a), naturalizado(a) ou estrangeiro(a) com permanência 
no país; 
2.4.2. Ter idade mínima de 16 (dezesseis) anos, até a data de posse;  
2.4.3. Não ter sido exonerado (a) a bem do serviço público; 
2.4.4. Estar em dia com as obrigações eleitorais, quando maior de 18 anos 
obrigações militares, quando do sexo masculino maior de 18 anos; 
2.4.5. Não ter feito estágio por período superior a dezoito meses (corridos ou 
intercalados) no SAAE de Amparo. 
 
3. DAS INSCRIÇÕES 
3.1. As inscrições só poderão ser realizadas para os cursos divulgados conforme o 
item 1.1 deste edital. 
3.2. As inscrições deverão ser realizadas exclusivamente pela internet no período 
de 08/08/2022 até às 12:00 horas do dia 31/08/2022. 
3.3. Para realizar as inscrições, o candidato (a) deverá preencher a ficha de 
inscrição que estará disponível através do site oficial do SAAE 
(https://saaeamparo.sp.gov.br/) no menu servidor na opção vagas de estágio. 
3.4. Será aceita somente uma única inscrição por candidato (a). 
3.5. As informações prestadas na ficha de inscrição serão de inteira 
responsabilidade do (a) candidato (a). 
3.6. É de inteira responsabilidade do (a) candidato (a) acompanhar a publicação de 
todos os atos, editais, comunicados, convocações e/ou qualquer divulgação 
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referente a este processo seletivo no site do SAAE 
https://www.saaeamparo.sp.gov.br/, no menu notícias, opção concursos. 
3.7. O SAAE poderá a qualquer tempo, verificar as informações fornecidas no ato 
da Inscrição, e tomarão as medidas judiciais cabíveis, podendo o (a) candidato (a) 
em caso de informações falsas ou inverídicas ser desclassificado (a) do presente 
processo. 
 
4. DO PROCESSO SELETIVO 
4.1. As inscrições serão realizadas gratuitamente no período de 08/08/2022 até às 
12:00 horas do dia 31/08/2022. 
4.2. Encerrado o período de inscrição, os (as) candidatos (as) inscritos (as), serão 
convocados para realização da prova. 
4.3. A convocação para realização das provas será mediante aviso no site do 
SAAE (https://www.saaeamparo.sp.gov.br/), no menu notícias, opção concursos. 
4.4. A prova será composta de 12 questões de múltipla escolha, com 4 alternativas 
cada uma, sendo apenas uma correta, baseadas nos seguintes conteúdos 
programáticos: 
Português (4 questões) — Interpretação de texto. Ortografia. Acentuação. 
Pontuação. Emprego, classificação e flexão das palavras (substantivo, adjetivo, 
artigo, numeral, pronome, advérbio, preposição, conjunção, interjeição e verbo). 
Tempos e modos verbais. Colocação pronominal. Significação das palavras 
(antônimo, sinônimo, homônimo, parônimo). Concordância verbal e nominal. 
Regência verbal e nominal. Sintaxe. Figuras de linguagem. Crase. Coerência 
Textual. Plurais. 
Matemática (4 questões) — Resolução de situações-problema. Números Inteiros: 
Operações, Propriedades, Múltiplos e Divisores. Números Racionais: Operações e 
Propriedades. Razões e Proporções. Divisão Proporcional. Regra de três simples e 
composta. Porcentagem. Juros Simples. Equação de 1º e 2º grau. Relação entre 
grandezas: tabelas e gráficos. Raciocínio Lógico. Conjuntos 
numéricos. 
Conhecimentos Específicos (4 questões) – Na área do curso relativo ao estágio 
pretendido, Ensino Técnico e Superior, sendo: 
Tecnologia da Informação: Sistemas operacionais; microsoft windows 10 e linux; 
softwares aplicativos do microsoft office; navegadores da internet; conceitos 
básicos e fundamentais sobre processamento de dados; componentes funcionais 
(hardware e software) de computadores; periféricos e dispositivos de entrada; 
saída e armazenamento de dados; rede; programação. 
Administração: Teoria geral da administração; a evolução do pensamento em 
administração; administração pública: conceitos, elementos, poderes, organização 
e estrutura administrativa, órgãos públicos, agentes públicos; conceitos, definição e 
princípios de planejamento, natureza e importância do planejamento, tipos de 
planejamento e características, planejamento como processo e sistema, a 
organização e operacionalização do planejamento, métodos e técnicas de 
planejamento, conceitos e ferramentas da qualidade; ética nas organizações; 
inovação e sustentabilidade; 
Direito: Conceito e objeto do direito administrativo; Bases constitucionais; 
Princípios constitucionais e infraconstitucionais do direito administrativo; Ato 
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administrativo; Servidores públicos; Improbidade administrativa; Bens públicos; 
Poderes da administração pública; Controle judicial dos atos da administração 
pública; Concessões e Permissões de serviço público; Desapropriação; Requisição 
administrativa; Tombamento; Servidão; Organização administrativa; 
Responsabilidade civil da administração. 
Gestão Pública: Finanças Públicas e Legislação; Fundamentos de Economia e 
Responsabilidade Socioambiental; Fundamentos da Administração e de Liderança; 
Licitações e Contabilidade Pública; Administração de Conflitos e Comunicação; 
Ética no Serviço Público; Economia da Informação. 
Química: Química Geral e Inorgânica; Química Experimental; Química Orgânica; 
Princípios de Bioquímica e Microbiologia; Máquinas e Equipamentos Industriais; 
Tratamento de Efluentes e Rejeitos Industriais; Análises Microbiológicas. 
4.4.1. Para cada acerto será computado 01 (um) ponto, totalizando 12 pontos. 
4.4.2. Somente será classificado (a) o (a) candidato (a) que tiver nota igual ou 
superior a 33,33% no total da prova. 
4.4.3. Em caso de empate na classificação, o desempate será feito pelos seguintes 
critérios: 
Maior Idade 
Maior Nota de Português 
Maior Nota de Matemática 
Maior Nota de Conhecimentos Específicos 
Inscrição Mais Antiga 
 
5. DOS RECURSOS 
5.1. Serão admitidos recursos quanto ao gabarito da prova objetiva, que deverão 
ser encaminhados no seguinte e-mail: estagio@saaeamparo.sp.gov.br no prazo de 
até 01 (um) dia útil após a publicação do gabarito. 
5.2. Não serão aceitos recursos por via postal ou fac-símile, ou qualquer outro meio 
não previsto neste Edital. 
5.3. O recurso deverá ser individual, por questão, com a indicação do eventual 
prejuízo, devidamente fundamentado, comprovando as alegações com a juntada, 
sempre que possível, de cópia dos comprovantes e, ainda, exposição de motivos e 
argumentos. 
5.4. Não serão aceitos pedidos de recursos de recursos, revisão de recursos e/ou 
recurso do gabarito definitivo e resultado definitivo. 
 
6. DO RESULTADO 
6.1. A classificação definitiva será publicada no site do SAAE e Diário Oficial do 
Município de Amparo. 
 
7- DA CONVOCAÇÃO 
7.1. Os (as) candidatos (as) aprovados na prova escrita, serão convocados (as) 
para a entrevista com o responsável na respectiva área de atuação e obedecerá a 
ordem de classificação, não gerando, o fato dessa classificação, direito a 
contratação, que dependerá do resultado da entrevista, conveniência e 
necessidade da Administração Pública. 
7.1.1. A entrevista do candidato (a) tem caráter eliminatório. 
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7.2. Aprovado (a) na entrevista, o (a) candidato (a) terá 2 (dois) dias úteis para 
comparecer ao SAAE a fim de tomar ciência da documentação necessária para 
Celebração do Termo de Compromisso de Estágio. 
7.3. Serão solicitados aos estagiários os seguintes documentos pessoais: cópia do 
RG, CPF, comprovante de residência e declaração de matrícula original emitida 
pela faculdade. 
7.4 O não comparecimento nos prazos estabelecidos no item 7.2 implicará na 
desistência e perda da vaga, não cabendo recurso. 
7.5. Não será fornecida certidão e/ou declaração de aprovação no Processo 
Seletivo. 
 
8. DISPOSIÇÕES FINAIS 
8.1. O processo seletivo terá validade de 12 meses a partir da publicação da 
classificação definitiva, podendo a critério do SAAE, ser prorrogado pelo mesmo 
período. 
8.2. O ato da inscrição implicará no conhecimento das instruções e na aceitação 
tácita das condições estabelecidas neste Edital. 
8.3. As dúvidas surgidas na aplicação deste Edital, bem como os casos omissos, 
serão resolvidas pelo SAAE. 
8.4. Nos termos da Lei Federal n. 11.788, de 25/09/2008, o estágio não cria vínculo 
empregatício de qualquer natureza e ao término do contrato os-estagiários não 
serão efetivados. 
 

Amparo, 04 de agosto de 2022. 
 
 
 
Julio Cesar Camargo 
Diretor de Administração 


