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SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS – SAAE INDAIATUBA 

CONCURSO PÚBLICO – EDITAL Nº 01/2022 

 

EDITAL DE RETIFICAÇÃO Nº 01 

 

O SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS – SAAE, através do Instituto de Educação 

e Desenvolvimento Social Nosso Rumo, torna pública a Retificação nº 01 do Edital de 

Abertura nº 01/2022. 

 

1. DAS ALTERAÇÕES 

 

1.1. No Anexo II – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO, em especial no conteúdo de Atualidades e 

Conhecimentos Gerais para os cargos 101, 102, 103, 104, 105 e 202, leia-se como segue e não 

como constou: 

 

ATUALIDADES E CONHECIMENTOS GERAIS: 
Fatos e notícias locais, nacionais e internacionais veiculados nos últimos 12 (doze) meses, a contar 
da data de publicação do Edital, em meios de comunicação de massa, como jornais, rádios, 
Internet e televisão. Elementos de política brasileira. Cultura e sociedade: música, literatura, artes, 
arquitetura, rádio, cinema, teatro, televisão e esporte. História e geografia do Brasil, do Estado de 
São Paulo e do Município de Indaiatuba. Noções de primeiros socorros. Informações diversas 
sobre o SAAE Indaiatuba. 
 

1.2. No Anexo II – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO, em especial no conteúdo de Conhecimentos 

Específicos para o cargo 301, leia-se como segue e não como constou: 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: 
Propriedades físico-químicas da água, ciclos biogeoquímicos, eutrofização, produtividade primária. 
Características das comunidades aquáticas e suas interações. Técnicas de coleta e preservação de 
amostras ambientais e material biológico. Interpretação ambiental: conceitos e características. 
Educação urbana e sustentabilidade. Indicadores Sustentabilidade e reciclagem. Hematologia: 
Fisiologia da hemostasia. Técnicas hematológicas básicas. Citologia hematológica. Testes que 
avaliam a coagulação sanguínea. Investigação laboratorial das anemias, das doenças hemorrágicas 
vasculares e plaquetárias. Leucoses. Princípios Gerais em Imunohematologia. Urinálise. Exame de 
Líquidos Cavitários. Exames laboratoriais de rotina parasitológica. Métodos de diagnóstico 
laboratorial das doenças infecciosas, parasitárias e autoimunes. Microbiologia: noções sobre 
colheita, transporte e processamento de amostras para diagnóstico bacteriológico. Principais meios 
de cultura para bactérias e fungos. Princípio das colorações microbiológicas. Teste de sensibilidade 
a antimicrobianos. Noções de diluição. Aplicações das técnicas de biologia molecular no 
diagnóstico das diferentes áreas da clínica médica. Conceitos básicos das principais técnicas 
bioquímicas. Avaliação da função hepática, função renal, e enzimas cardíacas. Proteínas 
plasmáticas. Carboidratos e diabetes. Lipídeos, lipoproteínas, dislipidemias. Ácido úrico, ureia e 
creatinina. Gasometria. Erros inatos do metabolismo. Automação em bioquímica clínica. 
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Hematologia: Fisiologia da hemostasia. Técnicas hematológicas básicas. Citologia hematológica. 
Diagnóstico bacteriológico das doenças sexualmente transmissíveis. Interpretação dos resultados 
dos exames de sangue relacionados a diversos tipos de doenças. Marcadores tumorais. 
Hemostasia e coagulação Parasitoses humanas por helmintos e protozoários: biologia, patogenia, 
sintomatologia, morfologia e diagnóstico. Fundamentos e diagnóstico imunológico de 
imunodeficiências (AIDS) e doença autoimune. Citologia. Noções de primeiros socorros. 
Informações diversas sobre o SAAE Indaiatuba. 
 

1.3. No Anexo II – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO, em especial no conteúdo de Conhecimentos 

Específicos para o cargo 201, leia-se como segue e não como constou: 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: 
Fundamentos e técnicas de execução de serviços de almoxarifado como recebimento, registro, 
guarda, fornecimento e inventário de materiais para manter o estoque em condições de atender as 
necessidades do serviço. Definição: Almoxarifado. “Estoques”. Controle de Estoque. Classificação 
de Materiais. Materiais de Estoques. Materiais Não de Estoque. Identificação. Nome padronizado. 
Codificação. Recebimento – 1ª fase. Entrada de Materiais. Estocagem de materiais. Localização de 
Materiais. Controle. Parâmetros, Pontos e Tempo de Ressuprimentos. Estoque máximo. 
Distribuição. Entrada e saída de peças e equipamentos do almoxarifado. Conhecimento em 
recebimento de materiais, conferência de notas fiscais, organização e controle de estoque (sistema 
para controle de estoque com cadastro de materiais, fornecedores, centro de custos e cadastro de 
entrada e saída). Relatórios de estoque mínimo. Tabela de preços. Registro de Inventário. 
Relatório de entradas e saídas do período, entre outros. Separação dos itens por grupo. Cadastro 
de fornecedores. Cálculo do Custo Médio e backup diário automático. Cotação de mercado. 
Definição do nível de estoque. Informação e padronização sobre materiais. Inventário de 
materiais. Técnicas de arquivamento de documentos em geral e multimídia. Métodos e 
procedimentos de arquivamento. Organização e limpeza do arquivo. Noções de primeiros socorros. 
Informações diversas sobre o SAAE Indaiatuba. 
 

1.4. No Anexo II – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO, em especial no conteúdo de Conhecimentos 

Específicos para os cargos 302 e 303, leia-se como segue e não como constou: 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: 
Código de Ética do Profissional da Engenharia, da Agronomia, da Geologia, da Geografia e da 
Meteorologia. Planejamento, controle e orçamento de obras. Execução de obras civis. Topografia e 
terraplenagem, locação de obra, sondagens, instalações provisórias. Canteiro de obras: proteção e 
segurança, depósito e armazenamento de materiais, equipamentos e ferramentas. Fundações. 
Escoramentos. Estruturas de concreto: formas e armação. Argamassas. Instalações prediais. 
Alvenarias. Revestimentos. Esquadrias. Coberturas. Pisos. Impermeabilização. Isolamento térmico. 
Materiais de construção civil. Aglomerantes: gesso, cal, cimento Portland. Agregados. Argamassa. 
Concreto: dosagem; tecnologia do concreto. Aço. Madeira. Materiais cerâmicos. Vidros. Tintas e 
vernizes. Recebimento e armazenamento de materiais. Mecânica dos solos. Origem, formação e 
propriedades dos solos. Índices físicos. Pressões nos solos. Prospecção geotécnica. Permeabilidade 
dos solos; percolação nos solos. Compactação dos solos; compressibilidade dos solos; 
adensamento nos solos; estimativa de recalques. Resistência ao cisalhamento dos solos. Empuxos 
de terra; estruturas de arrimo; estabilidade de taludes; estabilidade das fundações superficiais e 
estabilidade das fundações profundas. Resistência dos materiais. Deformações. Análise estrutural. 
Esforço normal, esforço cortante, torção e momento fletor. Estudos das estruturas isostáticas 
(vigas simples, vigas gerber, quadros, arcos e treliças): deformações e deslocamentos em 
estruturas isostáticas, linhas de influência em estruturas isostáticas, esforços sob ação de 
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carregamento, variação de temperatura e movimentos nos apoios. Estruturas hiperestáticas: 
métodos dos esforços, método dos deslocamentos, processo de Cross e linhas de influência em 
estruturas hiperestáticas. Dimensionamento do concreto armado: estados limites, aderência, 
ancoragem e emendas em barras de armação. Dimensionamento de seções retangulares sob 
flexão. Dimensionamento de seções T. Cisalhamento. Dimensionamento de peças de concreto 
armado submetidas à torção. Dimensionamento de pilares. Detalhamento de armação em concreto 
armado. Norma NBR 6118 (2014) – Projeto de estruturas de concreto – procedimentos. 
Instalações prediais. Instalações elétricas. Instalações hidráulicas. Instalações de esgoto. 
Instalações de telefone e instalações especiais (proteção e vigilância, gás, ar comprimido, vácuo e 
água quente). Estradas e pavimentos urbanos. Saneamento básico: tratamento de água e esgoto. 
Noções de barragens e açudes. Hidráulica aplicada e hidrologia. Saúde e segurança ocupacional 
em canteiro de obra. Norma Regulamentadora nº 18: Condições e Meio Ambiente de Trabalho na 
indústria da construção (atualizada). Responsabilidade civil e criminal em obras de engenharia e 
conhecimentos legais sobre o enquadramento dos responsáveis referentes aos artigos nº 121 e nº 
132 do Código Penal. Patologia das obras de engenharia civil. Engenharia de avaliações: legislação 
e normas, laudos de avaliação. Qualidade. Qualidade de obras e certificação de empresas, 
aproveitamento de resíduos e sustentabilidade na construção. Inovação tecnológica e 
racionalização da construção. NBR 9050/15. Noções de primeiros socorros. Informações diversas 
sobre o SAAE Indaiatuba. 
 

1.5. No Anexo II – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO, em especial no conteúdo de Conhecimentos 

Específicos para o cargo 304, leia-se como segue e não como constou: 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: 
Elementos elétricos básicos. Fontes independentes e controlados. Energia e potência. Circuitos 
resistivos. Lincaridade e invariância no tempo. Teorema da superposição. Teoremas de Thevenin e 
de Norton. Circuitos de 1 a e de 2 a ordem. Resposta ao degrau e ao impulso. Resposta completa, 
transitório e regime permanente. Equações de circuitos lineares ao domínio do tempo. Equação 
das malhas e equação dos NOS. Regime permanente senoidal. Transformada de Laplace. 
Equações de circuitos lineares no domínio da frequência. Análise de Fourier. Potência e energia. 
Quadripolos passivo e ativos. Acoplamento magnético e transformadores. Circuitos polifásicos. 
Valores percentuais e por unidade. Componentes simétricas. Cálculo de curto-circuitos simétricos e 
assimétricos. Análise de sistemas de potência. Sistemas elétricos de potência. Matrizes nodais. 
Fluxo de carga. Estratégias ótimas de funcionamento. Estabilidades estática e transitória. 
Instalações elétricas. Instalações elétricas de iluminação. Proteção e controle dos circuitos. 
Luminotécnica. Iluminação de interiores e de exteriores. Instalações para força motriz. Seleção de 
motores. Sistemas de automação predial integrada. Sistemas de prevenção contra descargas 
atmosféricas. Normas e prescrições da ABNT. Máquinas elétricas. Transformador. Máquina de 
indução. Eletromagnetismo. Análise vetorial. Campos elétricos e magnéticos estáticos. 
Propriedades dielétricas e magnéticas da matéria. Equações de Maxwell. Ondas Planas. Reflexão e 
refração de ondas eletromagnéticas. Linhas de transmissão. Distribuição de energia elétrica. 
Sistemas de distribuição. Planejamento, projetos e estudos de engenharia. Construção, operação, 
manutenção, proteção, desempenho, normas, padrões e procedimentos. Proteção de sistemas 
elétricos. Sistemas elétricos de potência. Transformadores de corrente e de potencial para serviços 
de proteção. Proteção digital de sistemas elétricos de potência. Proteção de sobrecorrente de 
sistemas de distribuição de energia elétrica. Esquemas de teleproteção. Proteção diferencial de 
transformadores de potência, geradores e barramento. Proteção digital de sistemas elétricos de 
potência. Circuitos de eletrônica. Conformação de sinais. Transformadores de pulso e linhas de 
retardo. Circuitos grampeadores e de comutação. Multivibradores. Geradores de base de tempo. 
Osciladores de bloqueio. Amplificadores transistorizados especiais. Amplificadores de vídeo. 
Compensação da resposta em frequência. Amplificadores operacionais. Circuitos integrados 
lineares. Sistemas digitais. Sistemas de numeração e códigos. Portaslógicas e álgebra booleana. 
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Circuitos lógicos combinacionais. VHDL. Aritmética digital. Circuitos lógicos MSI. Sistemas 
sequenciais. Latches e flip flops. Circuitos sequenciais síncronos e assíncronos. Registradores e 
contadores. Memórias. Sequenciadores. Dispositivos lógicos programáveis. Probabilidade e 
estatística. Cálculo de probabilidade. Variáveis aleatórias e suas distribuições. Medidas 
características de uma distribuição de probabilidade. Modelos probabilísticos. Análises estática e 
dinâmica de observações. Noções de testes de hipóteses. Noções de primeiros socorros. 
Informações diversas sobre o SAAE Indaiatuba. 
 

1.6. No Anexo II – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO, em especial no conteúdo de Conhecimentos 

Específicos para o cargo 305, leia-se como segue e não como constou: 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: 
Princípios básicos de Engenharia Química: unidades e dimensões. Massa molar, massa específica, 
densidade de misturas líquidas e gasosas. Relações de composição de misturas: massa, volume, 
quantidade de matéria. Equações químicas e estequiometria. Balanços de massa e energia. 
Fenômenos de Transporte: Mecânica dos fluidos. Equações de conservação de quantidade de 
movimento, energia e massa. Propriedades e coeficiente de transportes. Operações Unitárias: 
Processos de separação. Equipamentos para transferência de calor e massa. Termodinâmica: Leis 
da termodinâmica e propriedades dos fluidos. Diagramas de equilíbrio. Reatores Químicos: 
reatores em batelada e contínuos. Projeto de reatores. Meio Ambiente: Controle e tratamento de 
efluentes domésticos e industriais; tratamento de água e tratamento e disposição de resíduos 
sólidos domésticos e industriais. Legislações pertinentes a saneamento, classificação dos recursos 
hídricos e qualidade de água de abastecimento público, resíduos sólidos. Segurança em 
laboratório. Lei Federal nº 11.445/2007 – Plano Nacional de Saneamento Básico. Lei Federal 
Complementar nº 140/2011 – Fixa normas para a cooperação entre a União, os Estados, o Distrito 
Federal e os Municípios nas ações administrativas decorrentes do exercício da competência comum 
relativas à proteção das paisagens naturais notáveis, à proteção do meio ambiente, ao combate à 
poluição em qualquer de suas formas e à preservação das florestas, da fauna e da flora. Estação 
de Tratamento de Água – ETA. Estação de Tratamento de Esgoto – ETE. Noções de primeiros 
socorros. Informações diversas sobre o SAAE Indaiatuba. 
 

1.7. No Anexo II – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO, em especial no conteúdo de Conhecimentos 

Específicos para o cargo 306, leia-se como segue e não como constou: 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: 
Normas Gerais de Direito Financeiro (Lei 4320/64) e alterações. Normas de finanças públicas 
voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal (Lei Complementar nº 101/2000) e alterações. 
sanções aplicáveis aos agentes públicos nos casos de enriquecimento ilícito no exercício de 
mandato, cargo, cargo ou função na administração pública direta, indireta ou fundacional (Lei nº 
8.429/1992) e alterações. Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBC T 
16). Noções de controle externo e interno na administração pública. Noções de despesa pública: 
despesas de exercício anteriores, restos a pagar. Noções de receita e despesa. Tomada e 
prestação de contas. Notas explicativas às demonstrações contábeis. Demonstrações contábeis 
aplicadas ao setor público. Noções de primeiros socorros. Informações diversas sobre o SAAE 
Indaiatuba. 
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2. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

2.1. Permanecem inalterados os demais itens e disposições do Edital de Abertura 01/2022. 

 

 

Indaiatuba, 08 de abril de 2022. 

 

 

 

 

PEDRO CLAUDIO SALLA 
Superintendente do Serviço Autônomo de Água e Esgotos 


