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CÂNDIDO MOTA - ESTADO DE SÃO PAULO

EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2012 

CONVOCAÇÃO PARA PROVAS ESCRITAS

      O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Cândido Mota - SAAE, Estado de São Paulo, por seu Secretário 
que  este  subscreve,  CONVOCA os  candidatos  inscritos  no  Concurso  Público,  para  provimento  a  cargos 
públicos vagos de:  AGENTE ADMINISTRATIVO, MOTORISTA e REPARADOR GERAL, para as provas que 
serão realizadas  às 9h, do  dia 13 de maio de 2012,  na EM “Helena Pupim Albanez”,  na Rua Joaquim 
Galvão de França, 118, centro, em Cândido Mota – SP.
      Os portões do prédio da EM “Helena Pupim Albanez”, serão fechados às 8h55, portanto, cinco minutos 
antes do início das provas.
      Os candidatos deverão comparecer ao local onde serão realizadas as provas, com 30 (trinta) minutos de 
antecedência, munidos de: um documento de identificação com fotografia, protocolo de inscrição, caneta azul 
ou preta, lápis e borracha. 
       É de responsabilidade exclusiva do candidato, a identificação correta de seu local de prova e o compareci-
mento no horário determinado, devendo acompanhar a publicação deste Edital pela imprensa escrita. Outros 
meios de convocação são apenas informativos.                    
      Os candidatos aprovados na prova escrita para cargos de MOTORISTA e REPARADOR GERAL, serão 
convocados para as provas práticas, conforme Subitem 4.8., do Edital de Concurso Público Nº 01/2012.
      Não haverá segunda chamada para as provas, não importando o motivo alegado e a ausência do candidato 
acarretará sua eliminação do Concurso Público.
     Em hipótese alguma as provas poderão ser realizadas em local diferente do determinado neste Edital. 
       Todas as inscrições foram deferidas, estando os candidatos aptos a prestarem as provas. 

Cândido Mota, 04 de maio de 2012

VALDIR MARTINS
SECRETÁRIO DO SAAE
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