SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E
ESGOTO DE CAPIVARI - SAAE
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA DE ESGOTO DE CAPIVARI – ESTADO
DE SÃO PAULO

CONCURSO PÚBLICO N º 01/2016
EDITAL Nº 03 – EDITAL DE HOMOLOGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES E DE
CONVOCAÇÃO PARA AS PROVAS OBJETIVAS
O SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CAPIVARI - SAAE, Estado de São
Paulo, usando de suas atribuições legais, com supervisão da Comissão Examinadora do
Concurso Público nomeada pela Portaria nº 047/2015, TORNA PÚBLICO, através da
empresa Planexcon Gestão Pública e Empresarial S/S LTDA, o presente edital de
HOMOLOGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES e CONVOCAÇÂO para a prova objetiva, nos termos
abaixo relacionados.
INFORMA que, após decorrido o período destinado à interposição de recursos, ficam
HOMOLOGADAS as inscrições deferidas e relacionadas nos termos do Edital nº 02 do
presente Concurso Público.
O resultado dos recursos eventualmente apresentados poderá ser consultado pelo próprio
candidato Recorrente na sua área restrita, através do site www.planexcon.com.br.
CONVOCA, ainda, os candidatos para a prova objetiva, que será realizada na data do dia
15 (quinze) de maio de 2016, a partir das 9:00h, na E.E.M. Augusto Castanho, situada
na Rua General Osório, nº 551 – Centro – Capivari/SP.
INFORMA, por fim, que todos os candidatos que tiveram suas inscrições deferidas e
homologadas deverão comparecer ao local da prova acima indicado com antecedência
mínima de 30 (trinta) minutos, e deverão se apresentar munidos de caneta esferográfica azul
ou preta, documento original com foto e comprovante de inscrição.
E por motivo de transparência, para chegar ao conhecimento de todos e ninguém possa
alegar ignorância, é expedido o presente edital, que estará disponível para consulta em
Jornal de Circulação no Município, no quadro de avisos do Serviço Autônomo de Água e
Esgoto de Capivari – SAAE e nos sites www.planexcon.com.br e www.saaecapivari.com.br.

Capivari, 05 de abril de 2016.

JOSÉ LUIZ CABRAL
SUPERINTENDENTE - SAAE CAPIVARI
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