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  O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Carlos (SAAE) abre na próxima sexta-feira(12/7), as inscrições para o Concurso Público – Edital Nº 001/2019, para o preenchimento devagas disponíveis e formação de cadastro de reserva.     As vagas são para os empregos de auxiliar de manutenção geral, controlador externo deabastecimento, encanador, mecânico de manutenção de bombas, motorista, fiscal leiturista,operador de ETA, técnico em eletrônica, técnico em eletrotécnica, técnica em mecânica,técnico em química, engenheiro civil, aferidor de hidrômetro, eletricista de manutenção,operador de máquinas pesadas, pedreiro, assistente administrativo, fiscal de instalaçõeshidráulicas, operador de automação e operador de ETE. Os salários variam entre R$ 1.884,00e R$ 5.694,00 e a carga horária entre 36 e 40 horas semanais.     As inscrições poderão ser realizadas de 12/07/2019 até 12/08/2019 às 23h59 somente onlinepelo endereço eletrônico www.dedalusconcursos.com.br . Basta acessar a aba “ConcursosPúblicos / Processos Seletivos”; no item “Abertos para inscrição” clicar no Edital desejado;clicar no link Área do Candidato ou Realizar Inscrição; inserir o CPF; fazer o cadastro epreencher integralmente o Requerimento de Inscrição. Caso se enquadre no item 7 -Participação de Candidato com Deficiência - deverá assinalar o campo adequado no ato dainscrição e seguir os procedimentos descritos no respectivo item, caso se enquadre em umdeles. Por último deve imprimir o Boleto Bancário referente à inscrição e efetuar o pagamentoaté 13/08/2019, respeitando o horário das instituições bancárias. A taxa de inscrição paraqualquer um dos empregos é de R$ 19,00.     A seleção será composta de avaliação da qualificação técnica dos candidatos, por meio derealização de provas objetivas de caráter classificatório e eliminatório, sendo que as provasirão relacionar conhecimentos básicos e específicos exigidos para o provimento do empregopúblico e a sua singularidade.     Para os empregos de eletricista de manutenção, encanador, mecânico de manutenção debombas, motorista, operador de máquinas pesadas, pedreiro, técnico em eletrônica, técnico emeletrotécnica e técnico em mecânica será realizada também prova prática conforme item 11 doEdital.     Para fazer o download do edital completo os interessados devem acessar, a partir destasexta-feira (12/7), o site www.dedalusconcursos.com.br ou do SAAE São Carlos no www.saaesaocarlos.com.br.     (10/07/2019)  
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