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SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS – SAAE INDAIATUBA 

CONCURSO PÚBLICO – EDITAL Nº 01/2022 

 

EDITAL DE RETIFICAÇÃO Nº 02 

 

 

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 02/2022. 

 

1. DAS ALTERAÇÕES 

 

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

Específicos para o cargo 301 – Biólogo, 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. Legislação 
Ambiental Aplicada (Leis, decretos, portarias, resoluções CONAMA): Lei Complementar 140/2011 
(normas de cooperação entre União, Estados e Municípios); Lei federal nº 12.651/12 e suas 
alterações (Novo Código Florestal); Lei federal Nº 11.284/2006 (Lei da Mata Atlântica); Lei federal 
nº 6938/81 e suas alterações (Política Nacional de Meio Ambiente); Lei federal nº 9.605/98 e suas 
alterações (Lei de Crimes Ambientais); Lei federal nº 9.985/00 e suas alterações (SNUC); Lei 
federal nº 9.433/97 e suas alterações (Política Nacional de Recursos Hídricos; Lei Federal nº 
12.187/09 e suas alterações (Política Nacional sobre Mudança do Clima); Lei federal nº 12.305/10 
e suas alterações (Política Nacional de Resíduos Sólidos; Lei federal n.º 14.119/2021 e suas 
alterações (Política Nacional de Pagamento por Serviços Ambientais); Decreto Federal nº 
8.437/2015 (tipologias de empreendimentos e atividades cujo licenciamento ambiental será de 
competência da União; Resolução CONAMA 237/97 (Licenciamento Ambiental); Resolução 
CONAMA Nº 006/1986 (Publicação de Licenças); Resolução CONAMA Nº 428/2010 (Autorização 
para licenciamento em UC); Resolução CONAMA 357/05 (Classificação das águas superficiais); 
Resolução CONAMA 393/07 (Descarte de água de produção); Resolução CONAMA 430/11 
(Descarte de efluentes); Resolução CONAMA 420/09 (Áreas Contaminadas); Resolução CONAMA 
436/11 (Emissões atmosféricas); Resolução CONAMA 382/06 (Emissões atmosféricas). 
Informações diversas sobre o SAAE Indaiatuba. 
 

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

Específicos para os cargos 302 – Engenheiro (Engenharia Civil – Planejamento e Projetos) e 303 – 

Engenheiro (Engenharia Civil – Fiscalização e Obras), leia-se como segue e não como constou: 
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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 
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 9050/20; Noções de primeiros socorros. Informações diversas 
sobre o SAAE Indaiatuba. 
 

2. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

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

 

 

Indaiatuba, 05 de maio de 2022. 

 

 

PEDRO CLAUDIO SALLA 
Superintendente do Serviço Autônomo de Água e Esgotos 


