
SAAE LINHARES - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

EDITAL DE PROCESSO SELETIVO Nº001/2021/SAAE-LINHARES/ES, DE 15 DE SETEMBRO
DE 2021.

Atualizado conforme retificação Nº01

O SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE LINHARES, no uso de suas atribuições
legais, torna público que realizará, por meio do Instituto Brasileiro de Apoio e Desenvolvimento
Executivo – IBADE, Processo Seletivo para preenchimento de vagas e formação de cadastro de
reserva para cargos lotados no Serviço Autônomo de Água e Esgoto – SAAE – Linhares/ES,
mediante as condições especiais estabelecidas neste Edital e seus Anexos.

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
1.1. O Processo Seletivo será regido por este Edital, seus Anexos e eventuais retificações, sendo
executado pelo Instituto Brasileiro de Apoio e Desenvolvimento Executivo – IBADE.
1.2. A realização da inscrição implica na concordância do candidato com as regras estabelecidas
neste Edital, com renúncia expressa a quaisquer outras.
1.3. O prazo de validade do processo seletivo será de 01 (um) ano, podendo ser prorrogável uma
única vez por igual período.
1.4. As inscrições para este Processo Seletivo serão realizadas via Internet, conforme especificado
no item 4.
1.5. Todo o processo de execução deste Processo Seletivo, com as informações pertinentes, estará
disponível no site www.ibade.org.br.
1.6. Os extratos do Edital e dos resultados serão publicados no Diário Oficial do Estado do Espírito
Santo: www.dio.es.gov.br e nos sites: www.ibade.org.br e www.saaelinhares.com.br.
1.7. O candidato deverá acompanhar as notícias relativas a este Processo Seletivo nos sites
citados no subitem 1.6, pois, caso ocorram alterações nas normas contidas neste Edital, elas serão
neles divulgadas.
1.8. Os conteúdos programáticos para todos os cargos estão disponíveis no ANEXO III.
1.9. Os candidatos aprovados dentro do número de vagas serão contratados para prestação de
serviços no âmbito do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Linhares/ES, por tempo
determinado, nos termos das Leis Municipais nº 3.976, DE 06 DE JULHO DE 2021 e nº 2.936, de
31 de Março de 2010.
1.10. Os cargos, carga horária, quantitativo de vagas, requisitos e salário base são os estabelecidos
no ANEXO I.
1.11. O número de vagas ofertadas no Processo Seletivo poderá ser ampliado durante o prazo de
validade do Certame, desde que haja dotação orçamentária própria disponível e vagas em aberto
aprovadas por lei.
1.12. As atribuições dos cargos constam no ANEXO IV.
1.13. O Edital e seus Anexos estarão disponíveis na íntegra no site www.ibade.org.br para consulta
e impressão.

1

http://www.ibade.org.br/
http://www.dio.es.gov.br/
http://www.ibade.org.br/
http://www.saaelinhares.com.br
http://www.ibade.org.br/


2. DOS REQUISITOS BÁSICOS PARA CONTRATAÇÃO
2.1. Os requisitos básicos para a contratação são, cumulativamente, os seguintes:
a) ter sido aprovado e classificado no Processo Seletivo;
b) ser brasileiro nato ou naturalizado, ou, em caso de nacionalidade portuguesa, estar amparado
pelo estatuto de igualdade entre brasileiros e portugueses, com reconhecimento de gozo de direitos
políticos, nos termos do parágrafo 1°, artigo 12, da Constituição Federal;
c) estar quite com as obrigações eleitorais, para os candidatos de ambos os sexos;
d) estar quite com as obrigações militares, para os candidatos do sexo masculino;
e) encontrar-se em pleno gozo de seus direitos políticos e civis;
f) não ter sofrido, no exercício de função pública, penalidade incompatível com nova investidura em
cargo público;
g) apresentar diploma ou certificado, devidamente registrado, de conclusão de curso, conforme
requisito do cargo pretendido, fornecido por instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da
Educação, comprovado por meio da apresentação de original e cópia do respectivo documento, e
registro no Conselho de Classe, quando houver, observado o ANEXO I deste Edital;
h) estar apto, física e mentalmente, não apresentando deficiência que o incapacite para o exercício
das funções do cargo, fato apurado pela Perícia Médica Oficial indicada pelo SAAE-Linhares;
i) ter idade mínima de 18 (dezoito) anos até a data da contratação;
j) apresentar certidão negativa de antecedentes criminais;
k) não acumular cargos, empregos ou funções públicas, salvo nos casos constitucionalmente
admitidos, hipótese em que deverá apresentar declaração detalhada de compatibilidade de horários
entre os vínculos;
l) cumprir, na íntegra, as determinações previstas no Edital de abertura do Processo Seletivo;
m) apresentar declaração de bens;
n) declaração de não percepção acumulada de aposentadoria em regime próprio, em cargo
inacumulável, de modo a observar o artigo 37, §10 da Constituição Federal;
o) para o cargo de Operador de Estação e Tratamento de Água e Esgoto-ETAE, o candidato
deverá residir na localidade/área de atuação escolhida no momento da inscrição, conforme
determinado no parágrafo 3º do art. 8º da Lei Municipal nº 3.976/2021.
2.2. O candidato, se aprovado, por ocasião da contratação, deverá provar que possui todas as
condições para contratação no cargo para o qual foi inscrito, apresentando todos os documentos
exigidos pelo presente Edital e outros que lhe forem solicitados, confrontando-se, então, declaração
e documentos, sob pena de perda do direito à vaga, inclusive os previstos na descrição de cada
cargo – ANEXO I.

3. DAS ETAPAS
3.1. O presente Processo Seletivo será composto das seguintes etapas:
1ª Etapa: Prova Objetiva, para todos os cargos, de caráter classificatório e eliminatório;
2ª Etapa: Prova de Títulos, somente para os cargos: Oficial Administrativo, Técnico de
Contabilidade, Técnico em Química, Técnico de Manutenção (Eletrotécnica), Técnico de
Manutenção (Mecânica), Técnico em Meio Ambiente e Técnico em Tecnologia da Informação e
Comunicação, de caráter classificatório;
3ª Etapa: Prova de Aptidão Física - TAF, somente para os cargos: Agente de Manutenção,
Leiturista e Operador de Estação e Tratamento de Água e Esgoto - ETAE, de caráter eliminatório;
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4ª Etapa: Prova Prática, somente para o cargo de Operador de Máquinas, de caráter eliminatório.
3.2. Ao final de cada etapa, o resultado será divulgado no site www.ibade.org.br.
3.3. As etapas serão aplicadas na cidade de Linhares/ES.
3.3.1. A critério exclusivo do Instituto Brasileiro de Apoio e Desenvolvimento Executivo – IBADE e
do SAAE-Linhares, havendo necessidade, candidatos poderão ser alocados para municípios
adjacentes.

4. DAS INSCRIÇÕES
4.1. Antes de se inscrever, o candidato deverá tomar conhecimento das normas e condições
estabelecidas neste Edital, incluindo seus Anexos, partes integrantes das normas que regem o
presente Processo Seletivo, das quais não poderá alegar desconhecimento em nenhuma hipótese.
4.1.1. Antes de efetuar a inscrição, o candidato deverá certificar-se dos requisitos exigidos para o
cargo.
4.1.1.1. É de responsabilidade exclusiva do candidato/interessado a identificação correta e precisa
dos requisitos e das atribuições do cargo.
4.2. A inscrição no Processo Seletivo exprime a ciência e tácita aceitação das normas e condições
estabelecidas neste Edital.
4.3. As inscrições deverão ser realizadas pela Internet: no site www.ibade.org.br, no prazo
estabelecido no Cronograma Previsto - ANEXO II.
 4.4. O candidato deverá, no ato da inscrição, marcar em campo específico da Ficha de Inscrição
On-line sua opção de cargo. O candidato ao cargo M02 - Operador de Estação e Tratamento de
Água e Esgoto - ETAE, deverá ainda marcar a opção de local/área de atuação/lotação. Depois de
efetivada a inscrição, não será aceito pedido de alteração destas opções.
 4.4.1. Os candidatos ao cargo M02 - Operador de ETAE deverão residir no local de atuação
escolhido.
4.5. Será facultado ao candidato, inscrever-se para mais de um cargo, desde que não haja
coincidência nos turnos de aplicação da Prova Objetiva, a saber:

MANHÃ TARDE
ENSINO MÉDIO

M01 - Leiturista

ENSINO MÉDIO TÉCNICO

T01 - Técnico de Contabilidade

T02 - Técnico em Química

T03 - Técnico de Manutenção (Eletrotécnica)

T04 - Técnico de Manutenção (Mecânica)

T05 - Técnico em Meio Ambiente

T06 - Técnico em Tecnologia da Informação e
Comunicação

ENSINO FUNDAMENTAL

F01 - Agente de Serviços Gerais

F02 - Agente de manutenção

ENSINO MÉDIO

M02 - Operador de Estação e Tratamento
de Água e Esgoto - ETAE

M03 - Operador de Máquinas

M04 - Oficial Administrativo

4.6. Para se inscrever para mais de um cargo, o candidato deverá preencher a Ficha de Inscrição
para cada cargo escolhido e pagar o valor da inscrição correspondente a cada opção. É de
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responsabilidade integral do candidato o pagamento correto do valor da inscrição.
4.6.1. O candidato que efetuar mais de uma inscrição, cujas provas forem aplicadas no mesmo dia
e turno, terá somente a última inscrição validada, sendo as demais inscrições pagas ou isentas
automaticamente canceladas, não havendo ressarcimento do valor pago, referente às inscrições
canceladas.
4.6.1.1. Não sendo possível identificar a última inscrição paga ou isenta, será considerado o
número gerado no ato da inscrição, validando-se a última inscrição gerada.
4.7. O valor da inscrição será de:
R$ 28,00 (vinte e oito reais), para os cargos do Ensino Fundamental;
R$ 39,00 (trinta e nove reais), para os cargos do Ensino Médio; e
R$ 48,00 (quarenta e oito reais), para os cargos do Ensino Médio Técnico.
4.7.1. A importância recolhida, relativa à inscrição, não será devolvida em hipótese alguma, salvo
em caso de cancelamento do Processo Seletivo, exclusão do cargo oferecido ou localidade de vaga
oferecida ou em razão de fato atribuível somente à Administração Pública.
4.8. Não haverá isenção total ou parcial do valor da inscrição, exceto para os candidatos que se
enquadrem nos termos da Lei Municipal nº 3.057 de 18 de maio de 2011 e o inscrito no Cadastro
Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) e for membro de família de baixa
renda, ambos nos termos do Decreto Federal n. 6.135, de 26 de junho de 2007.
4.8.1. Para a realização da inscrição com isenção para os candidatos membros de família de baixa
renda que se enquadrem nos termos do Decreto Federal n. 6.135, de 26 de junho de 2007, o
candidato deverá preencher o Formulário de Inscrição, via Internet, no site www.ibade.org.br, no
qual indicará o Número de Identificação Social – NIS, atribuído pelo CadÚnico do Governo Federal,
e firmará declaração de que pertence à família de baixa renda.
4.8.1.1. Não será concedida a isenção do pagamento do valor da inscrição a candidato que não
possua o Número de Identificação Social (NIS) já identificado e confirmado na base de dados do
CadÚnico, na data da sua inscrição.
4.8.1.2. O Instituto Brasileiro de Apoio e Desenvolvimento Executivo – IBADE consultará o órgão
gestor do CadÚnico para verificar a veracidade das informações prestadas pelo candidato.
4.8.1.3. Não serão analisados os pedidos de isenção sem indicação do número do NIS e, ainda,
aqueles que não contenham informações suficientes para a correta identificação do candidato na
base de dados do Órgão Gestor do CadÚnico.
4.8.2. Para a realização da inscrição com isenção, para os candidatos que se enquadrem nos
termos da Lei Municipal nº 3.057 de 18 de maio de 2011, o candidato deverá preencher o
Formulário de Inscrição, via Internet, no site www.ibade.org.br, onde irá preencher, imprimir e
assinar a ficha de solicitação de isenção do valor da inscrição e juntar a seguinte documentação:

A) CANDIDATO DESEMPREGADO –
LEI MUNICIPAL Nº 3.057/2011

- cópia simples de documento oficial de identificação com foto; e
- cópia simples da carteira de trabalho: páginas que contenham fotografia, identificação
civil e contratos de trabalho (inclusive a primeira página de contrato de trabalho em branco
e a última assinada com rescisão, conforme o caso).

B) CANDIDATO COM RENDA FAMILIAR MENSAL DE ATÉ 03 (TRÊS) SALÁRIOS
MÍNIMOS, OU RENDA FAMILIAR PER CAPITA DE ATÉ MEIO SALÁRIO MÍNIMO.

LEI MUNICIPAL Nº 3.057/2011
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- cópia simples de documento oficial de identificação com foto; e
- cópia simples do contracheque emitido nos últimos 02 (dois) meses.
I) empregado de empresa privada:
- cópia simples da carteira de trabalho: páginas que contenham fotografia, identificação
civil e contrato de trabalho (inclusive a página do contrato de trabalho em aberto).
II) servidor público:
- cópia simples do documento oficial de identidade e Cadastro de Pessoa Física – CPF e
original ou cópia simples de declaração emitida pelo órgão ou setor responsável pela
Gestão de Pessoas informando o vínculo e remuneração; e
- declaração indicando os membros da família que constituem a renda familiar, modelo
disponível no site www.ibade.org.br.

APRESENTAR AS CÓPIAS ABAIXO DOS MEMBROS DA FAMÍLIA:
I) empregado de empresa privada:
- cópia simples da carteira de trabalho: páginas que contenham fotografia, identificação
civil e contrato de trabalho (inclusive a página do contrato de trabalho em aberto).
II) servidor público:
- cópia simples do documento oficial de identidade e Cadastro de Pessoa Física – CPF e
cópia simples do Contracheque.

4.8.2.1. Entregar a ficha de solicitação de isenção do valor da inscrição e a documentação,
conforme especificadas no subitem 4.8.2. no posto para recebimento do pedido de isenção indicado
abaixo, pessoalmente ou por seu representante legal, portando procuração simples,
impreterivelmente até o último dia do período do pedido de isenção estabelecido no Cronograma
Previsto – ANEXO II, observando-se o horário de funcionamento do posto. Não haverá prorrogação
do período para a entrega.

LOCAL FUNCIONAMENTO

Local: SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto

Endereço: Avenida Barra de São Francisco, 1137,
Bairro Colina, Linhares-ES, CEP 29.900-401.

Horário:

9h às 12h e

13h às 17h

4.8.2.2. Fica reservado à Comissão Especial Coordenadora do Processo Seletivo ou ao IBADE, o
direito de exigir, a seu critério e a qualquer tempo, a apresentação dos documentos originais para
conferência.
4.8.3. A inscrição com o pedido de isenção deverá ser efetuada nas datas constantes no
Cronograma Previsto - ANEXO II, a partir das 10h do primeiro dia até as 17h do último dia,
observando o horário do Estado do Espírito Santo.
4.8.4. A relação das isenções deferidas e indeferidas será disponibilizada no site www.ibade.org.br,
na data constante no Cronograma Previsto - ANEXO II.
4.8.4.1. O candidato disporá, unicamente, de 02 (dois) dias para contestar o indeferimento,
exclusivamente mediante preenchimento de formulário digital, que estará disponível no site
www.ibade.org.br, a partir das 8h do primeiro dia até as 18h do último dia do prazo constante no
Cronograma Previsto - ANEXO II, considerando-se o horário do Estado do Espírito Santo. Após
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esse período, não serão aceitos pedidos de revisão.
4.8.4.2. O candidato que tiver seu pedido de isenção indeferido poderá gerar o boleto para
pagamento somente após a divulgação do resultado final dos pedidos de isenção.
4.8.4.3. O candidato com isenção deferida terá sua inscrição automaticamente efetivada.
4.8.5. As informações prestadas no formulário, bem como a documentação apresentada, serão de
inteira responsabilidade do candidato, respondendo este, por qualquer erro ou falsidade.
4.8.6. Não será concedida isenção de pagamento do valor da inscrição ao candidato que:
a) omitir informações e/ou torná-las inverídicas;
b) fraudar e/ou falsificar informação ou documentação;
c) não observar o prazo e os horários estabelecidos neste Edital.
4.8.7. Não será permitida, após o envio do pedido de isenção, a complementação da informação.
4.8.8. Não será aceita solicitação de isenção de pagamento de valor da inscrição via postal, fax,
correio eletrônico ou similar.
4.8.9. Sendo constatada, a qualquer tempo, a falsidade de qualquer informação, será cancelada a
inscrição efetivada e anulados todos os atos dela decorrentes, respondendo o candidato, pela
falsidade praticada, na forma da lei.
4.8.10. O interessado que não tiver seu pedido de isenção deferido e que não gerar o boleto no
prazo estabelecido nos subitens 4.8.4.2 e 4.9.3 e efetuar o pagamento, estará automaticamente
excluído do Processo Seletivo.
4.8.11. O candidato que tiver a isenção deferida, mas que tenha realizado outra inscrição paga para
o mesmo cargo ou para outro cargo cujas provas forem aplicadas no mesmo dia e turno terá a
isenção cancelada.
4.9. Da inscrição pela Internet
 4.9.1. Para se inscrever pela internet, o candidato deverá acessar o site www.ibade.org.br, onde
constam o Edital, a Ficha de Inscrição via Internet e os procedimentos necessários à efetivação da
inscrição. A inscrição pela Internet estará disponível durante as 24 horas do dia, ininterruptamente,
desde as 10 horas do 1º dia de inscrição até as 23h59min do último dia de inscrição, conforme
estabelecido no Cronograma Previsto – ANEXO II, considerando-se o horário do Estado do Espírito
Santo.
 4.9.2. O candidato deverá ler e seguir atentamente as orientações para preenchimento da Ficha de
Inscrição via Internet e demais procedimentos, tomando todo o cuidado com a confirmação dos
dados preenchidos antes de enviar a inscrição, evitando-se que o botão de rolagem do mouse seja
acionado indevidamente e altere os respectivos dados.
4.9.3. Ao efetuar a inscrição via Internet, o candidato deverá imprimir o boleto bancário e efetuar o
pagamento do valor da inscrição até a data do seu vencimento. Caso o pagamento não seja
efetuado, deverá acessar o site www.ibade.org.br e emitir a 2ª via do boleto bancário. A 2ª via do
boleto bancário estará disponível no site para impressão até as 15 horas do último dia de
pagamento, considerando-se o horário do Estado do Espírito Santo. A data limite de vencimento do
boleto bancário será o primeiro dia útil após o encerramento das inscrições. Após essa data,
qualquer pagamento efetuado será desconsiderado.
4.9.4. As inscrições somente serão confirmadas após o banco ratificar o efetivo pagamento do valor
da inscrição, que deverá ser feito dentro do prazo estabelecido, em qualquer agência bancária,
obrigatoriamente por meio do boleto bancário específico, impresso pelo próprio candidato no
momento da inscrição. Não será aceito pagamento feito por meio de depósito bancário, DOC´s ou
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similares.
4.9.5. Caso o valor pago seja inferior ao valor da inscrição, a inscrição não será confirmada.
 4.9.6. O boleto bancário pago, autenticado pelo banco ou comprovante de pagamento, deverá estar
de posse do candidato durante todo o Certame, para eventual certificação e consulta pelos
organizadores. Boletos pagos em casas lotéricas poderão demorar mais tempo para compensação.
4.9.7. Os candidatos deverão verificar a confirmação de sua inscrição no site www.ibade.org.br a
partir do quinto dia útil após a efetivação do pagamento do boleto bancário.
4.9.8. A confirmação da inscrição deverá ser impressa pelo candidato e guardada consigo,
juntamente com o boleto bancário e respectivo comprovante de pagamento.
4.9.9. O descumprimento de quaisquer das instruções para inscrição via Internet implicará no
cancelamento da mesma.
4.9.10. A inscrição via Internet é de inteira responsabilidade do candidato e deve ser feita com
antecedência, evitando-se o possível congestionamento de comunicação do site www.ibade.org.br
nos últimos dias de inscrição.
4.9.11. O IBADE não será responsável por problemas na inscrição ou emissão de boletos via
Internet, motivados por falhas de comunicação ou congestionamento das linhas de comunicação
nos últimos dias do período de inscrição e pagamento, que venham a impossibilitar a transferência
e o recebimento de dados.
 4.9.12. A homologação preliminar das inscrições será disponibilizada no site www.ibade.org.br, na
data prevista no cronograma – ANEXO II.
 4.9.13. O candidato disporá de 02(dois) dias úteis para contestar a homologação preliminar dos
inscritos, exclusivamente mediante preenchimento de formulário digital, que estará disponível no
site www.ibade.org.br, a partir das 8h do primeiro dia até as 18h do último dia do prazo previsto no
Cronograma – ANEXO II, considerando-se o horário do Estado do Espírito Santo.

5. DAS VAGAS RESERVADAS ÀS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA
5.1. Às pessoas com deficiência, amparadas pelo Decreto Federal nº 9.508 de 24 de setembro de
2018, demais legislações pertinentes e nos termos do presente Edital, será reservado o percentual
de 5% (cinco por cento) das vagas oferecidas no Processo Seletivo, desde que não ultrapasse o
total de 20%.
5.1.1. Somente haverá vaga imediata para cargos que possuem 5 (cinco) ou mais vagas.
5.1.2. No caso do cargo em que não tenha reserva imediata para candidatos com deficiência, em
virtude do número de vagas, o candidato com deficiência poderá se inscrever para o cadastro de
reserva, já que o SAAE-Linhares pode, dentro da validade do Processo Seletivo, alterar o seu
quadro criando novas vagas.
5.1.3. Fica assegurado às pessoas com deficiência o direito de inscrição no presente Processo
Seletivo, desde que comprovada a compatibilidade da deficiência com as atribuições do cargo para
o qual o candidato se inscreveu.
5.2. É considerada deficiência toda perda ou anormalidade de uma estrutura ou função psicológica,
fisiológica ou anatômica, que gere incapacidade para o desempenho de atividade dentro do padrão
considerado normal para o ser humano, conforme previsto em legislação pertinente.
5.3. Ressalvadas as disposições especiais contidas neste Edital, os candidatos com deficiência
participarão do Processo Seletivo em igualdade de condições com os demais candidatos, no que
tange ao local de aplicação de prova, ao horário, ao conteúdo, à correção das provas, aos critérios
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de avaliação e aprovação, à pontuação mínima exigida e a todas as demais normas de regência do
Processo Seletivo.
5.4. Os candidatos com deficiência, aprovados no Processo Seletivo, terão seus nomes publicados
em lista à parte e figurarão também na lista de classificação geral.
5.5. Os candidatos amparados pelo disposto no subitem 5.1 e que declararem sua condição por
ocasião da inscrição e convocados para contratação, deverão se submeter à Perícia Médica
realizada por Junta Especial indicada pelo SAAE - Linhares, que terá decisão terminativa sobre a
qualificação e aptidão do candidato, observada a compatibilidade da deficiência que possui com as
atribuições do cargo.
5.5.1. Os candidatos deverão comparecer à Perícia Médica, na data indicada na convocação,
munidos de documento de identidade original e de laudo médico, emitido nos últimos doze meses
(original ou cópia autenticada em cartório), que ateste a espécie e o grau ou nível de deficiência,
com expressa referência ao código correspondente da Classificação Internacional de Doenças
(CID-10), conforme especificado no Decreto nº 3.298/1999 e suas alterações, bem como à provável
causa da deficiência, e, se for o caso, de exames complementares específicos que comprovem a
deficiência física.
5.5.1.1. A entrega do laudo médico previsto no subitem 5.5.1 não afasta a obrigatoriedade do envio
do referido laudo na inscrição do candidato, conforme disposto no subitem 6.3.
5.5.1.2. O laudo médico (original ou cópia autenticada em cartório) será retido pelo SAAE de
Linhares, por ocasião da realização da Perícia Médica Oficial.
5.5.2. Os candidatos convocados para a Perícia Médica Oficial deverão comparecer com uma hora
de antecedência do horário marcado para o seu início, conforme edital de convocação.
5.5.3. Perderá o direito às vagas reservadas aos candidatos com deficiência, o candidato que por
ocasião da Perícia Médica Oficial, não apresentar laudo médico (original ou cópia autenticada em
cartório) ou que apresentar laudo que não tenha sido emitido nos últimos doze meses, bem como o
que não for qualificado na Perícia Médica Oficial como pessoa com deficiência ou, ainda, que não
comparecer à perícia.
5.5.4. Sendo constatada a incompatibilidade da deficiência com as atribuições do cargo, o
candidato será eliminado do Processo Seletivo.
5.5.5. Não sendo comprovada a deficiência do candidato, ou se o candidato não comparecer à
Perícia Médica na data, local e horário determinados na convocação, será desconsiderada a sua
classificação na listagem de pessoas com deficiência, sendo considerada somente sua
classificação na listagem de ampla concorrência, se estiver dentro do posicionamento disposto no
subitem 9.6.1 deste Edital.
5.5.6. Consideram-se pessoas com deficiência, aquelas que se enquadram nas categorias previstas
pela legislação pertinente.
5.5.6.1. Não serão considerados como deficiência física os distúrbios de acuidade visual passíveis
de correção.
5.6. No caso de não haver candidatos deficientes aprovados nas provas ou na Perícia Médica, ou
de não haver candidatos aprovados em número suficiente para as vagas reservadas às pessoas
com deficiência, as vagas remanescentes serão preenchidas pelos demais candidatos aprovados,
observada a ordem de classificação.
5.7. Após a investidura no cargo, a deficiência não poderá ser arguida para justificar o direito a
concessão de readaptação ou de aposentadoria por invalidez.

8



6. DA INSCRIÇÃO DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA
6.1. A inscrição das pessoas com deficiência far-se-á nas formas estabelecidas neste Edital,
observando-se o que se segue.
6.2. A pessoa com deficiência que pretende concorrer às vagas reservadas deverá, sob as penas
da lei, declarar esta condição no campo específico da Ficha de Inscrição On-line.
6.3. O candidato com deficiência que efetuar sua inscrição via Internet deverá, até o último dia de
pagamento da inscrição, enviar cópia simples da carteira de identidade ou CPF, e o laudo médico
(original ou cópia simples), atestando claramente a espécie e o grau ou o nível da deficiência, com
expressa referência ao código correspondente da Classificação Internacional de Doenças – CID,
bem como a provável causa da deficiência para o correio eletrônico notificacao@ibade.org.br,
especificando o Processo Seletivo, nome completo do candidato e o número da Inscrição.
6.3.1. Em caso de solicitação de tempo adicional, o candidato deverá entregar cópia da justificativa
acompanhada de parecer emitido por especialista da área de sua deficiência, juntamente com o
laudo médico, conforme disposto no subitem 6.3 deste Edital.
6.3.2. Fica reservado à Comissão Especial Coordenadora do Processo Seletivo ou ao IBADE, o
direito de exigir, a seu critério e a qualquer tempo, a apresentação dos documentos originais para
conferência.
6.4. O candidato que necessita de utilização de aparelho auditivo deverá solicitar atendimento
especial, no termo do item 7 deste Edital, para que possa utilizá-lo durante a realização da prova, a
fim de que não incorra na proibição prevista no subitem 8.18 deste Edital.
6.5. O candidato que não declarar a deficiência conforme estabelecido no subitem 6.2, ou deixar de
entregar o laudo médico ou entregá-lo fora do prazo determinado, perderá a prerrogativa em
concorrer às vagas reservadas.
6.5.1. A entrega do laudo médico previsto no subitem 6.3, não afasta a obrigatoriedade de
apresentação do referido laudo quando da realização da inspeção médica, mencionada no subitem
5.5.
6.6. A relação das pessoas que se declararam com deficiência estará disponível no site
www.ibade.org.br, na data indicada no Cronograma Previsto – ANEXO II.
6.6.1. O candidato poderá interpor recurso contra a relação preliminar das pessoas que se
declararam com deficiência nas datas indicadas no Cronograma Previsto – ANEXO II, das 08h do
primeiro dia até as 18h do último dia, observado o horário do Estado do Espírito Santo.

 7. DAS CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA REALIZAÇÃO DA PROVA OBJETIVA
 7.1. Caso haja necessidade de condições especiais para se submeter à Prova Objetiva o candidato
deverá solicitá-las no ato da inscrição, no campo específico da Ficha de Inscrição, indicando
claramente quais os recursos especiais necessários, arcando o candidato com as consequências
de sua omissão.
7.1.1. O candidato deverá, até o último dia de pagamento da inscrição, enviar o laudo médico, que
ateste a necessidade de condição especial, para o correio eletrônico notificacao@ibade.org.br,
especificando o Processo Seletivo, nome completo do candidato e o número da Inscrição.
7.1.1.1. Fica reservado à Comissão Especial Coordenadora do Processo Seletivo ou ao IBADE, o
direito de exigir, a seu critério e a qualquer tempo, a apresentação dos documentos originais para
conferência.
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 7.1.1.2. O candidato que deixar de entregar o laudo médico que justifique a necessidade do
atendimento especial, não terá o pedido atendido.
 7.1.2. Os recursos especiais que serão disponibilizados aos candidatos mediante solicitação nos
termos do subitem acima são: Tempo Adicional de Horário de Prova, Ledor, Prova Ampliada, Sala
de Mais Fácil Acesso, Lactantes - Local para Acompanhante e Bebê, Intérprete de Libras, Auxílio
para Transcrição, Prova em Braile, dentre outros.
 7.1.2.1. As provas ampliadas serão exclusivamente elaboradas em fonte tamanho 16.
 7.1.2.2. As candidatas lactantes que tiverem necessidade de amamentar durante a realização das
provas, além de solicitar atendimento especial para tal fim, deverão levar um acompanhante, maior
de idade, que ficará em sala reservada e que será responsável pela guarda da criança, não fazendo
jus à prorrogação do tempo, conforme subitem 8.15.
 7.1.2.3. A candidata lactante que comparecer ao local de provas com o lactente e sem
acompanhante não realizará a prova.
 7.1.3. No atendimento às condições especiais, não se inclui atendimento domiciliar, hospitalar e
transporte.
 7.1.4. O candidato que, por causas transitórias ocorridas após o período de inscrição, necessitar de
condições especiais para realizar a Prova Objetiva deverá, em até 2 dias úteis antes da realização
das provas, requerê-las ao IBADE por meio do e-mail: atendimento@ibade.org.br.
 7.2. A realização da prova em condições especiais ficará sujeita, ainda, à apreciação e deliberação
do IBADE, observados os critérios de viabilidade e razoabilidade.
 7.2.1. A relação dos candidatos que tiverem a condição especial deferida para a realização das
provas será divulgada no site www.ibade.org.br.
 7.2.1.1. O candidato disporá, unicamente, de 02 (dois) dias para contestar o indeferimento da
condição especial, exclusivamente, mediante preenchimento de formulário digital, que estará
disponível no site www.ibade.org.br, a partir das 8h do primeiro dia até as18h do último dia do prazo
no Cronograma - ANEXO II, considerando-se o horário do Estado do Espírito Santo. Após esse
período, não serão aceitos pedidos de revisão.
 

 8. DAS CONDIÇÕES PARA REALIZAÇÃO DAS ETAPAS
8.1. As informações sobre os locais e os horários de aplicação das
etapas serão divulgadas no site www.ibade.org.br na data indicada no Cronograma Previsto –
ANEXO II.
8.2. Os candidatos deverão acessar e imprimir o Comunicado Oficial de Convocação para
Prova (COCP), constando data, horário e local de realização da Prova Objetiva, disponível no
site www.ibade.org.br.
 8.2.1. É importante que o candidato tenha em mãos, no dia de realização da Prova Objetiva, o seu
Comunicado Oficial de Convocação para Prova (COCP), para facilitar a localização de sua sala,
sendo imprescindível que esteja de posse do documento oficial de identidade, observando o
especificado nos subitens 8.7 e 8.7.1.
8.2.2. Não será enviada à residência do candidato comunicação individualizada. O candidato
inscrito deverá obter as informações necessárias sobre sua alocação, por meio das formas
descritas nos subitens 8.1 e 8.2.
8.3. É de exclusiva responsabilidade do candidato, tomar ciência do trajeto até o local de realização
da Prova Objetiva, a fim de evitar eventuais atrasos, sendo aconselhável ao candidato visitar o local
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de realização das provas, com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas.
8.3.1. O candidato não poderá alegar desconhecimento acerca da data, horário e local de
realização das provas, para fins de justificativa de sua ausência.
8.4. Os horários das etapas referir-se-ão ao horário do Estado do Espírito Santo.
8.5. Quando da realização da Prova Objetiva, o candidato deverá, ainda, obrigatoriamente, levar
caneta esferográfica de tinta azul ou preta, fabricada em material transparente, não podendo
utilizar outro tipo de caneta ou material.
8.5.1. O candidato deverá comparecer ao local de realização da Prova Objetiva, portando
documento oficial e original de identificação, com antecedência mínima de 1 (uma) hora do horário
estabelecido para o fechamento dos portões.
8.6. Não será permitido o ingresso de candidato no local de realização das etapas, após o horário
fixado para o fechamento dos portões, sendo que da Prova Objetiva será iniciada 20 (vinte) minutos
após esse horário. Após o fechamento dos portões, não será permitido o acesso de candidatos, em
hipótese alguma, mesmo que as provas ainda não tenham sido iniciadas.
8.7. Serão considerados documentos oficiais de identidade (com foto):
- Carteiras expedidas pelas Forças Armadas, pelos Corpos de Bombeiros e pelas Polícias Militares;
- Carteiras expedidas pelos órgãos fiscalizadores de exercício profissional (Ordens e Conselhos de
Classe) que, por Lei Federal, valem como identidade;
- Certificado de Reservista;
- Passaporte;
- Carteiras Funcionais do Ministério Público e Magistratura;
- Carteiras expedidas por órgão público que, por Lei Federal, valem como identidade;
- Carteira Nacional de Habilitação (somente modelo com foto e em papel).
8.7.1. Não serão aceitos como documentos de identidade:
- Certidão de nascimento ou Casamento;
- CPF;
- Títulos eleitorais;
- Carteiras de Motorista (modelo sem foto e digital – modelo eletrônico);
- Carteiras de Estudante;
- Carteiras Funcionais sem valor de identidade;
- Documentos ilegíveis, não identificáveis e/ou danificados.
8.7.1.1. O documento deverá estar em perfeitas condições, de forma a permitir, com clareza, a
identificação do candidato (foto e assinatura).
8.7.2. Caso o candidato esteja impossibilitado de apresentar, no dia de realização das etapas,
documento de identidade original, por motivo de perda, roubo ou furto, deverá apresentar
documento que ateste o registro da ocorrência em órgão policial, expedido há, no máximo, 30
(trinta) dias. Na ocasião será submetido à identificação especial, compreendendo coleta de
assinaturas em formulário próprio para fins de Exame Grafotécnico e coleta de digital.
8.8. A identificação especial será exigida, também, ao candidato cujo documento de identificação
apresente dúvidas relativas à fisionomia ou à assinatura do portador.
8.9. O documento de identidade deverá ser apresentado ao Fiscal de Sala ou de Local, antes do
acesso à sala ou ao local de prova.
8.9.1. Não será permitido, em hipótese alguma, o ingresso nas salas ou no local de realização das
provas de candidatos sem documento oficial e original de identidade, nem mesmo sob a alegação
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de estar aguardando que alguém o traga.
8.9.2. Após identificação e entrada em sala, o candidato se dirigirá à carteira e não poderá consultar
ou manusear qualquer material de estudo ou de leitura enquanto aguardar o horário de início das
provas.
8.10. Não será permitida a permanência de candidatos que já tenham terminado as provas no local
de realização das mesmas. Ao terminarem, os candidatos deverão se retirar imediatamente do
local, não podendo ficar no local com a alegação de aguardar o próximo turno, não sendo
possível nem mesmo a utilização dos banheiros e bebedouros.
8.10.1. É vedada a permanência de acompanhantes no local das provas, ressalvado o contido no
subitem 7.1.2.2.
8.11. As Provas acontecerão em dias, horários e locais indicados nas publicações oficiais e no
COCP. Não haverá, sob pretexto algum, segunda chamada, nem justificação de falta, sendo
considerado eliminado do Processo Seletivo o candidato que faltar às provas. Não haverá aplicação
de prova fora do horário, data e locais pré-determinados.
8.12. Será realizada coleta de digital de todos os candidatos, em qualquer etapa, a critério do
IBADE e da Comissão Especial Coordenadora do Processo Seletivo, objetivando a realização de
exame datiloscópico, com a confrontação dos candidatos que venham a ser convocados para
contratação.
8.13. Poderá ser utilizado detector de metais nos locais de realização das etapas.
8.14. O candidato não poderá ausentar-se da sala de realização da Prova Objetiva após assinatura
da Lista de Presença e recebimento de seu Cartão de Respostas e Folha de Resposta até o início
efetivo das provas e, após este momento, somente acompanhado por Fiscal. Portanto, é importante
que o candidato utilize banheiros e bebedouros, se necessitar, antes de sua entrada na sala.
8.15. Não haverá, por qualquer motivo, prorrogação do tempo previsto para aplicação das provas
em virtude de afastamento do candidato.
8.16. Será automaticamente eliminado do Processo Seletivo, o candidato que durante a realização
das etapas:
a) for descortês com qualquer membro da equipe encarregada pela realização das etapas;
b) for responsável por falsa identificação pessoal;
c) utilizar ou tentar utilizar meios fraudulentos para obter aprovação;
d) ausentar-se do recinto da prova ou do teste sem permissão;
e) deixar de assinar lista de presença;
f) fizer, em qualquer documento, declaração falsa ou inexata;
g) perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos;
h) não permitir a coleta da impressão digital ou o uso do detector de metais;
i) não atender as determinações deste Edital;
j) for surpreendido em comunicação com outro candidato;
k) recursar-se a devolver o Cartão de Respostas ao término das Provas, antes de sair da sala;
l) ausentar-se do local da prova antes de decorrida 1 (uma) hora do início da mesma;
m) for surpreendido portando celular durante a realização da Prova Objetiva. Celulares deverão ser
desligados, retiradas as baterias, e guardados dentro do envelope fornecido pelo IBADE ao entrar
em sala, mantidos lacrados e dentro da sala até a saída definitiva do local da realização da prova;
n) não atender ao critério da alínea acima e for surpreendido com celular fora do envelope fornecido
ou portando o celular no deslocamento ao banheiro/bebedouro ou o telefone celular tocar, estes
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últimos, mesmo dentro do envelope fornecido pelo IBADE;
o) for surpreendido em comunicação verbal ou escrita ou de qualquer outra forma;
p) utilizar-se de livros, dicionários, códigos impressos, máquinas calculadoras e similares ou
qualquer tipo de consulta;
q) não devolver o Caderno de Questões, se sair antes do horário determinado no subitem 8.21.3.
8.17. Não é permitido qualquer tipo de anotação e/ou utilização de papel ou similar, além do
Caderno de Questões, do Cartão de Respostas, não sendo permitida, nem mesmo, a anotação de
gabarito.
8.17.1. O candidato que for pego com a anotação do gabarito deverá entregá-la ao fiscal ou se
desfazer da mesma, e em caso de recusa será eliminado do Certame.
8.18. Após entrar em sala, não será admitida qualquer espécie de consulta ou comunicação entre
os candidatos, nem a utilização de livros, dicionários, códigos, papéis, manuais, impressos ou
anotações, agendas eletrônicas ou similares, telefone celular, smartphones, tablets, iPod®, ipad,
pendrive, BIP, walkman, gravador ou similares, máquina de calcular, MP3, MP4 ou similares,
notebook, palmtop, receptor, máquina fotográfica ou similares, controle de alarme de carro ou
qualquer outro receptor de mensagens, nem o uso de relógio de qualquer forma, material ou
especificação, óculos escuros ou quaisquer acessórios de chapelaria, tais como: chapéu, boné,
gorro, etc. Também não será admitida a utilização de qualquer objeto/material, de qualquer
natureza, que cubra a orelha ou obstrua o ouvido.
8.18.1. O IBADE recomenda que, no dia de realização da Prova Objetiva, o candidato não leve
nenhum dos objetos citados no item anterior.
8.18.2. O IBADE não se responsabilizará por perdas ou extravios de objetos ou de equipamentos
eletrônicos ocorridos durante a realização das provas, nem por danos neles causados.
8.18.3. Constatando-se que o candidato utilizou processos ilícitos através de meio eletrônico,
estatístico, visual ou grafotécnico, sua prova será anulada e será automaticamente eliminado do
Processo Seletivo.
8.19. É proibido o porte de armas nos locais das provas, não podendo o candidato armado realizar
as mesmas.
8.20. É expressamente proibido fumar no local de realização das provas.
8.21. O tempo total de realização da Prova será de 3h.
8.21.1. O tempo de duração da prova inclui o preenchimento do Cartão de Respostas.
8.21.2. O candidato só poderá retirar-se definitivamente do recinto de realização da prova após 1
(uma) hora, contada do seu efetivo início.
8.21.3. O candidato só poderá levar o próprio exemplar do Caderno de Questões se deixar a sala a
partir de 1 (uma) hora para o término do horário da prova.
8.21.4. Ao final da prova, os 03 (três) últimos candidatos deverão permanecer na sala até que o
último candidato termine sua prova, devendo todos assinar a Ata de Fiscalização, atestando a
idoneidade da fiscalização da prova, retirando-se da mesma de uma só vez.
8.21.4.1. No caso de haver candidatos que concluam a prova ao mesmo tempo, sendo um ou dois
desses necessários para cumprir o subitem 8.21.4, a seleção dos candidatos será feita mediante
sorteio.
8.22. No dia de realização da prova não serão fornecidas, por qualquer membro da equipe de
aplicação e/ou pelas autoridades presentes, informações referentes ao conteúdo da mesma e/ou
aos critérios de avaliação.

13



8.23. Por motivo de segurança, somente é permitido ao candidato fazer qualquer anotação durante
a prova no seu Caderno de Questões, devendo ser observado o estabelecido no subitem 8.17.
8.24. Ao terminar a prova, o candidato deverá entregar ao Fiscal, o Caderno de Questões, se ainda
não o puder levar, bem como o Cartão de Respostas e a Folha de Resposta, e todo e qualquer
material cedido para a execução da prova.
8.25. No dia da realização da Prova Objetiva, na hipótese do nome do candidato não constar nas
listagens oficiais relativas aos locais de prova estabelecidos no Edital de Convocação, o IBADE
procederá à inclusão do candidato, mediante a apresentação do boleto bancário, com
comprovação de pagamento efetuado dentro do prazo previsto para as inscrições, original e uma
cópia, com o preenchimento e assinatura do formulário de Solicitação de Inclusão. A cópia do
comprovante será retida pelo IBADE. O candidato que não levar a cópia terá o comprovante original
retido para que possa ser efetivada a sua inclusão.
8.25.1. A inclusão será realizada de forma condicional e será analisada pelo IBADE, com o intuito
de se verificar a pertinência da referida inscrição.
8.25.2. Constatada a improcedência da inscrição, a mesma será automaticamente cancelada sem
direito à reclamação, independentemente de qualquer formalidade, considerados nulos todos os
atos dela decorrentes.
8.26. Toda e qualquer ocorrência, reclamação ou necessidade de registro, deverá ser
imediatamente manifesta ao fiscal ou representante do IBADE, no local e no dia da realização da
etapa, para o registro na folha ou ata de ocorrências e, caso necessário, sejam tomadas as
providências cabíveis.
8.26.1. Não serão consideradas e nem analisadas as reclamações que não tenham sido registradas
na ocasião.
8.27. Demais informações a respeito da realização das etapas constarão no respectivo Edital de
Convocação e/ou COCP.
8.27.1. As normas e procedimentos acerca do protocolo de saúde para prevenção e combate ao
Covid-19 serão divulgados na convocação para as etapas.

9. DA PROVA OBJETIVA
9.1. A Prova Objetiva terá caráter eliminatório e classificatório e deverá ser realizada dentro do
tempo total de prova, conforme indicado no subitem 8.21 deste Edital.
9.1.1. A Prova Objetiva será constituída de questões de múltipla escolha, conforme o Quadro de
Provas, subitem 9.5.
9.1.1.1. Cada questão terá 5 (cinco) alternativas, sendo apenas uma correta.
9.2. Cada candidato receberá um Caderno de Questões e um único Cartão de Respostas que não
poderá ser rasurado, amassado ou manchado.
9.3. O candidato deverá seguir atentamente as recomendações contidas na capa de seu Caderno
de Questões e em seu Cartão de Respostas.
9.3.1. As instruções que constam no Caderno de Questões da Prova Objetiva de Múltipla Escolha e
no Cartão de Respostas, bem como as orientações e instruções expedidas pelo IBADE durante a
realização das provas complementam este Edital e deverão ser observadas e seguidas pelo
candidato.
9.4. Antes de iniciar a Prova Objetiva, o candidato deverá transcrever a frase que se encontra na
capa do Caderno de Questões para o quadro “Exame Grafotécnico” do Cartão de Respostas.
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9.5. A organização da prova, seu detalhamento, número de questões por disciplina e valor das
questões encontram-se representados nas tabelas abaixo:

ENSINO FUNDAMENTAL
Cargos: Agente de Serviços Gerais e Agente de Manutenção 

Disciplinas Quantidade de
questões

Valor de cada
questão

Pontuação
máxima

Língua Portuguesa 10 2 20
Raciocínio Lógico-quantitativo 5 1 5
Atualidades 5 1 5
Conhecimentos Específicos 10 3 30
TOTAIS 30 - 60
    

ENSINO MÉDIO/MÉDIO TÉCNICO
Cargos: Leiturista, Operador de Estação de Tratamento de Água e Esgoto, Operador de
Máquinas, Oficial Administrativo, Técnico em Contabilidade, Técnico em Química,
Técnico em Manutenção (Eletrotécnica), Técnico em Manutenção (Mecânica) e Técnico
em Meio Ambiente.

Disciplinas Quantidade de
questões

Valor de cada
questão

Pontuação
máxima

Língua Portuguesa 10 1 10
Raciocínio Lógico-quantitativo 5 1 5
Informática Básica 5 1 5
Atualidades 5 1 5
Conhecimentos Específicos 15 3 45
TOTAIS 40 - 70

ENSINO MÉDIO TÉCNICO
Cargo: Técnico em Tecnologia da Informação e Comunicação 

Disciplinas Quantidade de
questões

Valor de cada
questão

Pontuação
máxima

Língua Portuguesa 10 1 10
Raciocínio Lógico-quantitativo 10 1 10
Atualidades 5 1 5
Conhecimentos Específicos 15 3 45
TOTAIS 40 - 70

9.6. Para as vagas das pessoas com deficiência, será eliminado do presente Processo Seletivo o
candidato que não obtiver, pelo menos, 50% (cinquenta por cento) dos pontos da Prova Objetiva
e/ou obtiver nota 0 (zero) em qualquer uma das disciplinas.
9.6.1. Para as vagas da ampla concorrência, será eliminado do presente Processo Seletivo o
candidato que não obtiver, pelo menos, 50% (cinquenta por cento) dos pontos da Prova Objetiva
e/ou obtiver nota 0 (zero) em qualquer uma das disciplinas e que não estiver dentro do
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posicionamento indicado abaixo:

ENSINO FUNDAMENTAL

Código Cargo
Local/área de

atuação/
lotação

Posicionamento
Ampla

Concorrência
F01 Agente de Serviços Gerais Linhares/ES 18ª
F02 Agente de manutenção Linhares/ES 60ª

ENSINO MÉDIO

Código Cargo
Local/área
de atuação/

lotação

Posicionamento
Ampla

Concorrência
M01 Leiturista Linhares/ES 60ª

M02
Operador de Estação e
Tratamento de Água e Esgoto -
ETAE*

Pontal do
Ipiranga/ES

10ª

Bagueira/ES 10ª
Guaxe/ES 10ª

Povoação/ES 10ª
Regência/ES 10ª
Rio Quartel 10ª
Bebedouro 10ª
SEDE do
Município 10ª

M03 Operador de Máquinas Linhares/ES 18ª
M04 Oficial Administrativo Linhares/ES 20ª

ENSINO MÉDIO TÉCNICO

Código Cargo
Local/área
de atuação/

lotação

Posicionamento
Ampla

Concorrência
T01 Técnico de Contabilidade Linhares/ES 10ª
T02 Técnico em Química Linhares/ES 15ª

T03 Técnico de Manutenção
(Eletrotécnica)

Linhares/ES 10ª

T04 Técnico de Manutenção
(Mecânica)

Linhares/ES 10ª

T05 Técnico em Meio Ambiente Linhares/ES 10ª

T06 Técnico em Tecnologia da
Informação e Comunicação

Linhares/ES 10ª

Legendas: ¹ AC= Ampla concorrência / ³POS = posicionamento
9.6.1.1. Para efeito de posicionamento, será considerada a ordem decrescente da nota obtida na
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Prova Objetiva. Em caso de empate na última posição definida acima, todos os empatados nesta
posição serão aprovados.
9.7. O candidato deverá transcrever as respostas da Prova Objetiva para o Cartão de Respostas,
que será o único documento válido para correção eletrônica.
9.8. A transcrição das alternativas para o Cartão de Respostas e a sua assinatura são obrigatórias
e serão de inteira responsabilidade do candidato, que deverá proceder em conformidade com as
instruções específicas nele contidas, pois a correção da prova será feita somente nesse documento
e por processamento eletrônico. Assim sendo, fica o candidato obrigado, ao receber o Cartão de
Respostas, verificar se o número do mesmo corresponde ao seu número de inscrição contido no
COCP e na Lista de Presença. Não haverá substituição de Cartão de Respostas.
9.8.1. Por motivo de segurança, poderão ser aplicadas provas de mesmo teor, porém com gabaritos
diferenciados, de forma que, caberá ao candidato, conferir se o TIPO DE PROVA constante em seu
Cartão de Respostas corresponde a do Caderno de Questões recebido. Caso haja qualquer
divergência, o candidato deverá, imediatamente, informar ao Fiscal de Sala e solicitar a correção.
9.9. O candidato deverá marcar, para cada questão, somente uma das opções de resposta. Será
considerada errada e atribuída nota 0 (zero) à questão com mais de uma opção marcada, sem
opção marcada, com emenda ou rasura.
9.10. O gabarito oficial será disponibilizado no site www.ibade.org.br no 2º dia útil após a data de
realização da prova, a partir das 12 horas (horário do Estado do Espírito Santo), conforme
Cronograma Previsto – ANEXO II.
9.11. Os cartões de respostas estarão disponíveis no site www.ibade.org.br até 15 (quinze) dias
após a divulgação do resultado da Prova Objetiva.

10. DA PROVA DE TÍTULOS
10.1. Participarão desta etapa somente os candidatos aos cargos: M04 - Oficial Administrativo, T01-
Técnico de Contabilidade, T02 - Técnico em Química, T03 - Técnico de Manutenção (Eletrotécnica),
T04 - Técnico de Manutenção (Mecânica), T05 - Técnico em Meio Ambiente e T06 - Técnico em
Tecnologia da Informação e Comunicação aprovados na Prova Objetiva.
10.2. Os títulos deverão ser entregues em dia, horário e local indicados na convocação para a
etapa, por meio de cópias autenticadas em cartório, EM ENVELOPE LACRADO, devendo o
candidato colar na parte externa do mesmo a CAPA DE IDENTIFICAÇÃO, disponível no site
www.ibade.org.br, exceto a parte do protocolo.
10.2.1. O candidato deverá anexar à frente dos documentos o FORMULÁRIO DE TÍTULOS
(disponível no site www.ibade.org.br), informar, para cada documento, o nº de ordem e o item a
que o título se refere no quadro de pontuação (A, B, C ou D) e descrever todos os documentos
que estão sendo entregues.
10.3.CADA DOCUMENTO, dentro do envelope, deverá ser identificado pelo número de ordem
e o item do quadro de pontuação (A, B, C ou D) conforme descrito no formulário de títulos.
Modelo explicativo será disponibilizado no site www.ibade.org.br no momento da convocação.
10.3.1. O candidato deverá também ASSINAR A DECLARAÇÃO DE VERACIDADE constante na
capa de identificação.
10.4. Não haverá conferência de títulos no momento da entrega.
10.4.1. Não serão aceitos documentos após o prazo de entrega. O candidato deverá guardar
consigo o protocolo de entrega para fim de comprovação em eventual necessidade.
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10.4.2. Após a entrega dos títulos não será permitida a complementação da documentação.
10.5. Não serão analisados ou pontuados os títulos/declarações/documentos que:
a) não estiverem acompanhados do formulário de títulos devidamente preenchido;
b) não apresentarem os documentos numerados de acordo com o descrito no formulário de títulos
e/ou não indicarem o item a que se referem no quadro de pontuação (A, B, C ou D);
c) não assinarem a Declaração de Veracidade, contida na capa de identificação;
d) não apresentarem a Capa de Identificação fixada na parte externa do envelope;
e) não estiverem autenticados em cartório.
11.6. Recomenda-se não enviar títulos originais, eis que nenhum dos documentos apresentados
poderá ser devolvido posteriormente.
10.7. Fica reservado à Comissão Especial Coordenadora do Processo Seletivo ou ao IBADE, o
direito de exigir, a seu critério, a apresentação dos documentos originais para conferência.
10.8. Todos os cursos previstos para pontuação na avaliação de títulos deverão estar concluídos
até a data da publicação do Edital de convocação para entrega dos títulos.
10.8.1. Os títulos apresentados e seus respectivos cursos deverão, obrigatoriamente, enquadrar-se
nas exigências das resoluções do Conselho Nacional de Educação e do MEC. Caso contrário, o
candidato deverá apresentar uma declaração da instituição, em papel timbrado e com o CNPJ,
informando que o curso atende as exigências da referida habilitação, o período do curso e demais
informações exigidas nas resoluções que porventura não constem no diploma/certificado. O
responsável pela assinatura deverá assinar por extenso e colocar seu nome completo e seu registro
funcional.
10.9. Serão considerados os seguintes títulos, para efeitos do presente Processo Seletivo:

ITEM DISCRIMINAÇÃO VALOR DO
TÍTULO

A Curso de aperfeiçoamento (de 60h até 120h), na área do
cargo a que concorre.

1,0

B Curso de aperfeiçoamento (de 121h até 180h), na área do
cargo a que concorre.

1,5

C Curso de aperfeiçoamento (com mais de 180h), na área
do cargo a que concorre.

2,5

Total 5,0

10.9.1. Somente será pontuado um título em cada item.
10.9.2. Para fim de pontuação no presente Processo Seletivo, os títulos somente serão
considerados quando cumpridos na área do cargo a que concorre.
10.9.3. Quaisquer outros cursos que não atenderem aos descritos na tabela do subitem 10.9, não
serão pontuados.
10.10. Somente será considerado Curso de Aperfeiçoamento, Extensão, Atualização ou
Aprimoramento onde o candidato estiver na situação de participante e em que conste claramente
no certificado a carga horária do curso.
10.10.1. Curso feito no exterior só terá validade quando acompanhado de documento expedido por
tradutor juramentado.
10.10.2. Será aceita, para fins de pontuação, declaração ou certidão de conclusão de Curso de
Aperfeiçoamento, Extensão, Atualização ou Aprimoramento, desde que emitido em papel timbrado
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ou conste carimbo de CNPJ da entidade que forneceu o curso e que conste a data de conclusão do
curso, a carga horária do curso, carimbo e assinatura do responsável pela emissão do documento e
data de expedição do mesmo. Caso contrário, o curso não será pontuado.
10.10.3. Para fim de pontuação, somente será considerado um único curso com a carga horária
mínima exigida, ou seja, não serão somados cursos com carga horárias menores até alcançado o
mínimo exigido.
10.10.4. Cursos de graduação não serão considerados para fim de pontuação como curso de
Aperfeiçoamento, Extensão, Atualização ou Aprimoramento e não serão pontuados.
10.11. Será pontuado tempo de serviço, conforme abaixo:

ITEM DISCRIMINAÇÃO VALOR PONTUAÇÃO
MÁXIMA

D
Efetivo exercício, emprego ou contrato
temporário estritamente no cargo pretendido, no âmbito
do serviço público ou privado no limite de 05 anos.

0,5 a cada 6
meses

completos
5,0

Total 5,0
10.11.1. Para fim de pontuação no presente Processo Público, considerar-se-á tempo de serviço
toda atividade desenvolvida estritamente no cargo pleiteado, devendo ser observado o padrão de
comprovação especificado no abaixo:

ATIVIDADE
PRESTADA COMPROVAÇÃO

Em Órgão
Público

Documento expedido pelo Poder Federal, Estadual ou Municipal, conforme o
âmbito da prestação da atividade, em papel timbrado, com carimbo do órgão
público expedidor, datado e assinado, especificando claramente a data (dia,
mês e ano) do início e término da prestação do serviço (ou a data de início e
que ainda se encontra em atuação), não sendo aceitas, sob hipótese alguma,
declarações expedidas por qualquer órgão que não os especificados neste
item.

Em
Empresa
Privada

Cópia autenticada em cartório da carteira de trabalho (página de identificação
com foto e dados pessoais e página com registro do(s) contrato(s) de trabalho).
Em caso de contrato de trabalho em vigor (carteira sem data de saída), o tempo
de serviço será considerado até a data final indicada para a entrega dos títulos.

Como
Prestador de

Serviço

Cópia autenticada em cartório do contrato de prestação de serviços,
obrigatoriamente acompanhado de cópia autenticada em cartório ou original de
declaração da empresa ou do setor onde atua/atuou, em papel timbrado e com
carimbo de CNPJ, data e assinatura do responsável pela emissão da
declaração, comprovando efetivo período de atuação no cargo. O tempo de
serviço será considerado até a data da assinatura da declaração.

10.11.2. Não haverá limite para apresentação de certidões e demais documentos comprobatórios
de tempo de serviço, sendo vedada a contagem cumulativa de tempo de serviço prestado
concomitantemente em mais de um cargo, emprego ou função nos três níveis de poder, autarquias,
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fundações públicas, sociedades de economia mista, empresas públicas e empresas privadas. O
tempo de experiência que exceder ao limite máximo definido no quando do subitem 10.11, será
desconsiderado.
10.11.3. Não será pontuado o tempo de serviço cuja comprovação não atender integralmente às
exigências do subitem 10.11.1, como por exemplo, falta de papel timbrado, de carimbo, bem como
documentos ilegíveis ou mencionado somente carga horária.
10.11.4. Nas declarações, a simples menção ao ano da prestação do serviço não possibilitará o
cômputo efetivo dos meses trabalhados e não será, portanto, concedido ponto algum no ano.
10.11.5. Sob hipótese alguma será aceita comprovação de exercício profissional fora dos padrões
especificados no subitem 10.11.1, bem como experiência profissional na qualidade de
proprietário/sócio de empresa ou bolsista em programa universitário (PIBID, Pesquisa, Extensão,
etc...) ou monitor ou como voluntário ou estagiário.
10.11.6. Quando a nomenclatura do cargo ou função exercida, mencionada na declaração, contrato
ou carteira de trabalho, for diferente a do cargo pleiteado, conforme descrito neste Edital, o
candidato deverá complementar as informações da experiência profissional, descritas no subitem
10.11, com declaração expedida pelo órgão competente, contendo 0carimbo do CNPJ da Instituição
e da chefia imediata, especificando o cargo ou funções ou disciplina/especialidade correspondente.
10.12. Os pontos que excederem o valor máximo em cada alínea da tabela de pontuação para
avaliação de títulos, bem como excederem o limite de pontos estipulados, serão desconsiderados.
10.13. Para os diplomas/certificados que estiverem com grafia do nome ou sobrenome diferente do
nome atual do candidato, o mesmo deverá encaminhar documentação comprobatória para
esclarecer a alteração, caso contrário, o título não será pontuado.
10.14. A nota final dos títulos, de caráter classificatório, corresponderá à soma dos pontos obtidos
pelo candidato.
10.15. O resultado da Prova de Títulos será divulgado no site www.ibade.org.br, na data constante
no Cronograma Previsto – ANEXO II.
10.15.1. O candidato poderá interpor pedido de revisão contra o resultado preliminar, nos moldes do
Item 13 deste Edital.
10.16. O IBADE ou o SAAE - Linhares/ES não serão responsáveis por problemas na emissão dos
formulários/capa via Internet, motivados por falhas de comunicação, congestionamento das linhas
de comunicação nos últimos dias do período de emissão dos mesmos, bem como por impressão
incompleta dos formulários/capa.

11. PROVA DE APTIDÃO FÍSICA – TAF
11.1. Participarão desta etapa os candidatos aos cargos: Agente de Manutenção, Leiturista e
Operador de Estação e Tratamento de Água e Esgoto - ETAE aprovados na Prova Objetiva.
11.2. A Prova de Aptidão Física - TAF possui caráter eliminatório e tem por objetivo avaliar a
agilidade, resistência muscular e aeróbica do candidato, consideradas indispensáveis ao exercício
de suas atividades.
11.3. A Prova de Aptidão Física - TAF poderá ser realizada em qualquer dia da semana (útil ou
não), sendo a chamada por grupo: feminino e masculino, ambos em ordem alfabética.
11.3.1. Dependendo do número de candidatos a serem avaliados, a ordem alfabética poderá fazer
com que alguns candidatos que contenham as letras iniciais do nome sendo as finais do alfabeto
esperem por mais tempo para serem avaliados.
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11.4. O candidato convocado para a Prova de Aptidão Física - TAF deverá apresentar-se munido de
Atestado Médico nominal ao candidato, emitido com, no máximo, 30 (trinta) dias de antecedência
da data da sua Prova, devidamente assinado e carimbado pelo médico, constando visivelmente o
número do registro do Conselho Regional de Medicina do mesmo, em que certifique
especificamente estar o candidato Apto para realizar ESFORÇO FÍSICO, conforme modelo
constante no ANEXO VI. O candidato que deixar de apresentar atestado ou não apresentá-lo
conforme especificado, não poderá realizar a etapa, sendo considerado inapto.
11.4.1. Da candidata em estado de gravidez ou puerperal:
11.4.1.1. A candidata que, no dia da realização da Prova de Aptidão Física - TAF, apresentar
atestado médico que comprove seu estado de gravidez ou estado puerperal, será facultada nova
data para a realização do referido teste após 120 dias a contar da data do parto ou do fim do
período gestacional, de acordo com a conveniência da administração, sem prejuízo da participação
nas demais etapas do Processo Seletivo.
11.4.1.2. A candidata deverá comparecer na data, ao local e no horário de realização munida de
atestado médico original, ou de cópia simples, no qual deverá constar, expressamente, o estado de
gravidez e o período gestacional em que se encontra, bem como a data, a assinatura, o carimbo e o
CRM do profissional que o emitiu.
11.4.1.3. O atestado médico deverá ser entregue no momento de identificação da candidata para a
realização da Prova de Aptidão Física - TAF, não sendo aceita a entrega de atestado médico em
outro momento.
11.4.1.4. A candidata que não entregar o atestado médico citado no subitem 11.4.1.1 deste Edital e
se recusar a realizar da Prova de Aptidão Física - TAF alegando estado de gravidez será eliminada
do Processo Seletivo.
11.4.1.5. A candidata que apresentar o atestado médico que comprove estado de gravidez e, ainda
assim, desejar realizar a Prova de Aptidão Física - TAF, deverá apresentar atestado em que conste,
expressamente, que a candidata está apta a realizar a Prova de Aptidão Física - TAF ou a realizar
exercícios físicos.
11.4.1.6. A candidata deverá enviar ao IBADE, 30 dias após a realização do parto, ou do fim do
período gestacional (no caso de aborto), novo documento médico, no qual deverá constar,
expressamente, o dia do nascimento da criança, ou aborto, a assinatura, o carimbo e o CRM do
médico que o emitiu, para o correio eletrônico notificacao@ibade.org.br, especificando o Processo
Seletivo, nome completo da candidata e o número da Inscrição.
11.4.1.7. A candidata que deixar de apresentar qualquer dos documentos médicos nos dois
momentos ou que apresentá-los em desconformidade com o subitem 11.4.1 e seus subitens deste
Edital será eliminada do Processo Seletivo.
11.4.1.8. A candidata que de acordo com o subitem 11.4.1.1 mesmo com o direito de participação
nas demais etapas do Processo Seletivo, se inapta na Prova de Aptidão Física - TAF será eliminada
do Certame.
11.4.2. O Atestado Médico ficará retido e fará parte da documentação do candidato.
11.5. Em hipótese alguma, haverá segunda chamada, sendo automaticamente eliminados do
Processo Seletivo os candidatos convocados que não comparecerem, seja qual for o motivo
alegado.
11.5.1. O candidato considerado faltoso ou inapto será eliminado do Processo Seletivo.
11.6. A preparação e o aquecimento para a realização dos exercícios são de responsabilidade do
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próprio candidato, não podendo interferir no andamento do Processo Seletivo.
11.7. A Prova de Aptidão Física - TAF consistirá na execução de baterias de exercícios, todos de
realização obrigatória independentemente do desempenho dos candidatos em cada um deles,
considerando-se apto o candidato que atingir o desempenho mínimo indicado para cada exercício
no subitem 11.8.
11.7.1. Serão concedidas duas tentativas ao candidato, exceto para o exercício de Corrida. O
intervalo mínimo entre a primeira e a segunda tentativa será de, no mínimo, 15 (quinze)
minutos.
11.7.1.1. O candidato poderá optar por não realizar a segunda tentativa e, neste caso, será
considerado o resultado da primeira tentativa.
11.7.2. O candidato que se recusar a realizar algum dos exercícios da Prova de Aptidão Física –
TAF deverá assinar declaração de desistência dos exercícios ainda não realizados e,
consequentemente, da Prova de Aptidão Física - TAF, sendo, portanto, eliminado do Processo
Seletivo.
11.7.3. As baterias da Prova de Aptidão Física - TAF, a critério do IBADE, poderão ser filmadas e/ou
gravadas.
11.7.4. A Prova de Aptidão Física - TAF será realizada independentemente das condições
meteorológicas.
11.8. Os exercícios físicos para a realização da Prova de Aptidão Física – TAF a ordem e os
padrões de desempenho serão os seguintes:

MASCULINO

EXERCÍCIO APTO > OU = INAPTO < TEMPO TENTATIVA

Flexão de braço no
solo

15 repetições
15

repetições
- duas

Abdominal remador 25 repetições 25 repetições 1 min duas
Corrida de 12 minutos 1.900 metros 1.900 metros 12 min uma

FEMININ
O

EXERCÍCIO APTO > OU = INAPTO < TEMPO TENTATIVA

Flexão de braço no
solo

12 repetições
12

repetições
- duas

Abdominal remador 20 repetições 20 repetições 1 min duas
Corrida de 12 minutos 1.400 metros 1.400 metros 12 min uma

11.8.1. Os procedimentos para a preparação e execução dos exercícios são os constantes do
ANEXO V – Procedimentos – Prova de Aptidão Física - TAF.
11.9. O candidato, para ser considerado apto, terá que realizar os exercícios no tempo e/ou nas
repetições/distâncias exigidas para o mesmo.
11.10. O candidato deverá comparecer no local e horários definidos em sua convocação para a
realização da Prova de Aptidão Física- TAF, trajando: camiseta, calção, short ou bermuda ou
legging, malhas de compressão, meias e tênis. O candidato que não se apresentar vestido
adequadamente não realizará a etapas, sendo considerado inapto.
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11.11. No dia da Prova de Aptidão Física- TAF, o candidato apresentará além do Atestado Médico, o
documento de identidade original e assinará a lista de presença.
11.12. O candidato que der ou receber ajuda será considerado inapto.
11.13. Os casos de alteração psicológica ou fisiológica temporária (estados menstruais,
indisposições, cãibras, contusões, luxações, fraturas etc.) que impossibilitem a realização da etapa
ou diminuam a capacidade física dos candidatos, não serão levados em consideração, não sendo
dispensado nenhum tratamento privilegiado.
11.14. Ao resultado da Prova de Aptidão Física - TAF não serão atribuídos pontos ou notas, sendo
o candidato considerado APTO ou INAPTO.
11.14.1. Para o candidato ser considerado APTO na etapa da Prova de Aptidão Física - TAF, o
mesmo deverá obter o resultado APTO em todos os exercícios físicos.
11.14.2. O resultado de cada exercício será registrado pelo avaliador na Ficha de Avaliação do
candidato.
11.15. O candidato inapto tomará ciência de sua eliminação do Processo Seletivo assinando a
Ficha de Avaliação em campo específico. Em caso de recusa, o documento será assinado pelo
avaliador, coordenador e duas testemunhas.
11.16. O resultado da Prova de Aptidão Física - TAF será disponibilizado no site www.ibade.org.br
na data prevista no Cronograma Previsto – ANEXO II.
11.16.1. Será facultado ao candidato solicitar revisão do resultado da Prova de Aptidão Física - TAF,
nos termos do item 13 deste Edital.
11.17. Demais informações poderão ser divulgadas na convocação para a etapa.

12. DA PROVA PRÁTICA
12.1. Participarão desta etapa os candidatos ao cargo de Operador de Máquinas aprovados na
Prova Objetiva.
12.2. A Prova Prática será realizada em data, horário e local a serem definidos na Convocação para
a etapa.
12.2.1. A convocação será divulgada na Internet, no site www.ibade.org.br, conforme constante no
ANEXO II – Cronograma Previsto.
12.3. A Prova Prática poderá ser realizada em qualquer dia da semana (útil ou não), sendo a
chamada por ordem alfabética.
12.3.1. Dependendo do número de candidatos a serem avaliados, a ordem alfabética poderá fazer
com que alguns candidatos que contenham as letras iniciais do nome sendo as finais do alfabeto
esperem por mais tempo para serem avaliados.
12.4. Nesta etapa o candidato será considerado apto ou inapto. Sendo considerado inapto, será
eliminado do Processo Seletivo.
12.5. A Prova Prática será de caráter eliminatório.
12.5.1. A Prova Prática valerá 20 (vinte) pontos, não sendo a pontuação obtida considerada na nota
final do candidato.
12.5.2. Será considerado inapto o candidato que não obtiver pelo menos 50% (cinquenta por cento)
dos pontos na Prova Prática.
12.6. A Prova Prática consistirá de verificação da prática de direção/operação, ou seja, na execução
de atividades inerentes ao cargo, em percurso ou tarefa a ser determinada por ocasião da
realização da prova.
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12.6.1. Na Prova Prática o veículo utilizado será a Retroescavadeira.
12.7. O tempo de duração da prova prática de direção/operação não deverá exceder a 30 minutos,
contados a partir da entrada do candidato e dos examinadores no veículo/ou local e para o caso de
veículo, até o desligamento do veículo pelo candidato, salvo ocorrência de fatos que,
independentemente da atuação do candidato, forcem a ultrapassagem do tempo inicialmente
previsto.
12.8. Os candidatos deverão comparecer, obrigatoriamente, munidos da CNH, conforme requisito
para o cargo pleiteado – ANEXO I, original, no modelo impresso (em papel) e dentro do prazo de
validade, sem a qual não poderão fazer a prova. Não será aceito protocolo desse documento.
Durante a realização da prova, o candidato será avaliado nos quesitos e critérios que constarão na
ficha de avaliação do candidato, conforme disposto abaixo.
12.9. Será eliminado o candidato que:
a) não apresentar a carteira nacional de habilitação válida da categoria exigida para o cargo
pleiteado;
b) não obter a pontuação mínima exigida no Edital (10 pontos);
c) desobedecer à sinalização semafórica e de parada obrigatória;
d) avançar sobre o meio fio;
e) não colocar o veículo na área balizada, em no máximo três tentativas, no tempo estabelecido;
f) avançar sobre o balizamento demarcado quando do estacionamento do veículo na vaga;
g) transitar em contramão de direção;
h) avançar a via preferencial;
i) provocar acidente durante a realização da prova;
j) exceder a velocidade regulamentada para a via; e
k) cometer qualquer outra infração de trânsito de natureza gravíssima.
12.10. Na Prova Prática será avaliado o desempenho do candidato na operação da máquina e a
pontuação dar-se-á da seguinte forma:

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO – PONTUAÇÃO
a) item não realizado             b) item realizado parcialmente            c) item realizado

ITEM PONTUAÇÃO
Manuseio e interpretação do painel de controle e instrumentos a) 0   -     b) 1   -    c) 2
Manuseio de marcha e direção a) 0   -    b) 1,5  -   c) 3
Conhecimento dos principais pontos de lubrificação da máquina a) 0   -     b) 1   -    c) 2
Avaliação do nível de óleo do motor a) 0   -     b) 1   -    c) 2
Habilidade nas manobras – condução da máquina em operação
pré-definida, saída e estacionamento

a) 0   -     b) 3   -    c) 6

Conhecimento das normas de trânsito e de segurança a) 0   -   b) 2,5  -   c) 5

12.11. O resultado de cada teste será registrado pelo avaliador na Ficha de Avaliação do Candidato
e assinado pelo candidato dando a ciência do resultado no término da Prova.
12.11.1. Em caso de recusa, o documento será assinado pelo avaliador, coordenador e duas
testemunhas.
12.11.2. O candidato ao tomar conhecimento do resultado/notas, poderá solicitar revisão do
resultado diretamente à banca examinadora, que analisará os argumentos e motivos apresentados
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pelo candidato, dando no mesmo momento a resposta ao pedido de revisão e o resultado final da
etapa.
12.11.3. Não será admitido pedido de revisão ou recurso das Provas Práticas posteriormente a sua
aplicação.
12.12. Em hipótese alguma, haverá segunda chamada, sendo automaticamente excluídos do
Processo Seletivo os candidatos convocados que não comparecerem, seja qual for o motivo
alegado.
12.13. O resultado da Prova Prática será divulgado no site www.ibade.org.br, na data constante no
Cronograma Previsto – ANEXO II.

13. DOS RECURSOS E PEDIDOS DE REVISÃO
13.1. O candidato poderá apresentar recurso, devidamente fundamentado, em relação a qualquer
das questões da Prova Objetiva, informando as razões pelas quais discorda do gabarito.
13.2. O recurso será dirigido ao IBADE e deverá ser interposto no prazo de até 02 (dois) dias úteis
após a divulgação do gabarito oficial.
13.2.1. Admitir-se-á para cada candidato um único recurso por questão, o qual deverá ser enviado
via formulário específico disponível On-line no site www.ibade.org.br, que deverá ser integralmente
preenchido, sendo necessário o envio de um formulário para cada questão recorrida. O formulário
estará disponível a partir das 8h do primeiro dia até as 23h59min do último dia do prazo previsto no
Cronograma, considerando-se o horário do Estado do Espírito Santo.
13.2.2. O formulário preenchido de forma incorreta, com campos em branco ou faltando
informações será automaticamente desconsiderado, não sendo encaminhado à Banca Acadêmica
para avaliação.
13.3. O recurso deve conter a fundamentação das alegações comprovadas por meio de citação de
artigos, amparados pela legislação, itens, páginas de livros, nome dos autores.
13.3.1. Após o julgamento dos recursos interpostos, os pontos correspondentes às questões da
Prova Objetiva, porventura anuladas, serão atribuídos a todos os candidatos, indistintamente.
13.3.2. A Prova Objetiva será corrigida de acordo com o novo gabarito oficial, após o resultado dos
recursos.
13.4. Será facultado ao candidato solicitar revisão dos resultados preliminares da Prova Objetiva,
da Prova de Títulos e da Prova de Aptidão Física -TAF.
13.4.1. O pedido de revisão do resultado da Prova Prática deverá ser realizado no mesmo dia logo
após o final da prova, conforme indicado no subitem 12.11.2.
13.4.2. Admitir-se-á somente um único pedido de revisão por resultado preliminar das etapas acima
citadas.
13.4.3. Após o envio do pedido, não será permitido complementação ou alteração do mesmo, nem
mesmo por meio de requerimentos, reclamações, notificações extrajudiciais ou quaisquer outros
instrumentos similares.
13.5. O pedido de revisão deverá conter, obrigatoriamente, o nome do candidato, o número de sua
inscrição e ser encaminhado ao IBADE, na data definida no Cronograma Previsto – ANEXO II, no
horário compreendido entre 08h e 18h (horário do Estado do Espírito Santo), via formulário
disponível no site www.ibade.org.br.
13.6. Será indeferido liminarmente o recurso ou pedido de revisão que descumprir as
determinações constantes neste Edital; for dirigido de forma ofensiva ao IBADE e/ou ao SAAE de
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Linhares; for apresentado fora do prazo ou fora de contexto.
13.7. A Banca Examinadora constitui a última instância para recurso ou revisão, sendo soberana
em suas decisões, razão porque não caberão recursos adicionais.
13.8. As anulações de questões ou alterações de gabarito ou de notas ou resultados, provenientes
das decisões dos recursos ou pedidos de revisão, serão dados a conhecer por meio da Internet, no
site www.ibade.org.br, nas datas estabelecidas no Cronograma Previsto – ANEXO II.

14. DA CLASSIFICAÇÃO FINAL DO PROCESSO SELETIVO
14.1. A nota final do Processo Seletivo do cargo Agente de Serviços Gerais será a nota final da
Prova Objetiva.
14.2. A nota final do Processo Seletivo para os cargos: Oficial Administrativo, Técnico de
Contabilidade, Técnico em Química, Técnico de Manutenção (Eletrotécnica), Técnico de
Manutenção (Mecânica), Técnico em Meio Ambiente e Técnico em Tecnologia da Informação e
Comunicação será a soma das notas finais das Provas Objetiva e Títulos.
14.3. A nota final do Processo Seletivo dos cargos: Agente de Manutenção, Leiturista e Operador
de Estação e Tratamento de Água e Esgoto - ETAE será a nota final da Prova Objetiva,
condicionado a aptidão na Prova de Aptidão Física- TAF.
14.4. A nota final do Processo Seletivo do cargo de Operador de Máquinas será a nota final da
Prova Objetiva, condicionado a aptidão na Prova Prática.
14.5. Os candidatos serão listados em ordem de classificação, de acordo com os valores
decrescentes das notas finais no Certame, observados os critérios de desempate deste edital.
14.6. No caso de igualdade de pontuação final para classificação, após observância do disposto no
parágrafo único, do art. 27, da Lei nº 10.741, de 01/10/2003 (Estatuto do Idoso), sendo
considerada, para esse fim, a data de realização da Prova Objetiva para o cargo, dar-se-á
preferência sucessivamente ao candidato que obtiver:
14.6.1. PARA OS CARGOS DO ENSINO FUNDAMENTAL: Agente de Serviços Gerais e Agente de
Manutenção.
a) maior número de pontos na Prova Objetiva, na disciplina Conhecimentos Específicos;
b) maior número de pontos na Prova Objetiva, na disciplina Língua Portuguesa;
c) maior número de pontos na Prova Objetiva, na disciplina Raciocínio Lógico-quantitativo;
d) persistindo o empate, terá preferência o candidato com mais idade, considerando dia, mês, ano
e, se necessário, hora e minuto do nascimento.
14.6.2. PARA OS CARGOS DO ENSINO MÉDIO/TÉCNICO: Leiturista, Operador de Estação de
Tratamento de Água e Esgoto - ETAE, Operador de Máquinas, Oficial Administrativo, Técnico em
Contabilidade, Técnico em Química, Técnico em Manutenção (Eletrotécnica), Técnico em
Manutenção (Mecânica) e Técnico em Meio Ambiente.
a) maior número de pontos na Prova Objetiva, na disciplina Conhecimentos Específicos;
b) maior número de pontos na Prova Objetiva, na disciplina Língua Portuguesa;
c) maior número de pontos na Prova Objetiva, na disciplina Raciocínio Lógico-quantitativo;
d) maior número de pontos na Prova Objetiva, na disciplina Informática Básica;
e) persistindo o empate, terá preferência o candidato com mais idade, considerando dia, mês, ano
e, se necessário, hora e minuto do nascimento.
14.6.3. PARA O CARGO DO ENSINO MÉDIO TÉCNICO: Técnico em Tecnologia da Informação e
Comunicação.
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a) maior número de pontos na Prova Objetiva, na disciplina Conhecimentos Específicos;
b) maior número de pontos na Prova Objetiva, na disciplina Língua Portuguesa;
c) maior número de pontos na Prova Objetiva, na disciplina Raciocínio Lógico-quantitativo;
d) persistindo o empate, terá preferência o candidato com mais idade, considerando dia, mês, ano
e, se necessário, hora e minuto do nascimento.

15. DISPOSIÇÕES FINAIS
15.1. Os candidatos poderão obter informações gerais referentes ao Processo Seletivo através do
site www.ibade.org.br ou por meio dos telefones: 0800 668 2175 / (27) 4042-1793 / (21) 3674-9190,
ou pelo e-mail atendimento@ibade.org.br.
15.1.1. Não serão dadas por telefone informações a respeito de datas, locais e horários de
realização das provas e nem de resultados, gabaritos, notas, classificação, convocações ou outras
quaisquer relacionadas aos resultados provisórios ou finais das provas e do Processo Seletivo. O
candidato deverá observar rigorosamente os editais e os comunicados a serem divulgados na
forma definida neste Edital.
15.1.2. Quaisquer alterações nas regras fixadas neste Edital somente poderão ser feitas por meio
de edital de retificação.
15.1.3. O SAAE de Linhares e o IBADE não se responsabilizam por informações de qualquer
natureza, divulgados em sites de terceiros.
15.2. É de responsabilidade exclusiva do candidato acompanhar as publicações dos Editais,
comunicações, retificações e convocações referentes a este Processo Seletivo, durante todos o
período de validade do mesmo.
15.3. Caso o candidato queira utilizar-se de qualquer direito concedido por legislação pertinente,
deverá fazer a solicitação ao IBADE, até o último dia das inscrições, em caso de domingo ou
feriado, até o primeiro dia útil seguinte. Este período não será prorrogado em hipótese alguma, não
cabendo, portanto, acolhimento de recurso posterior relacionado a este subitem.
15.4. Os resultados finais serão divulgados na Internet nos sites www.ibade.org.br e
www.saaelinhares.com.br e os extratos dos resultados serão publicados no www.dio.es.gov.br.
15.5. O resultado final do Processo Seletivo será homologado pelo SAAE-Linhares.
15.6. Acarretará a eliminação do candidato no Processo Seletivo, sem prejuízo das sanções penais
cabíveis, a burla ou a tentativa de burla a quaisquer das normas definidas neste Edital e/ou em
outros editais relativos ao Processo Seletivo, nos comunicados e/ou nas instruções constantes de
cada prova.
15.7. O SAAE-Linhares reserva-se o direito de proceder às contratações, em número que atenda ao
interesse e às necessidades do serviço, de acordo com a disponibilidade orçamentária e até o
número de vagas ofertadas neste Edital, das que vierem a surgir ou forem criadas por lei, dentro do
prazo de validade do Processo Seletivo.
15.8. A convocação para contratação será feita por meio de publicação no site
www.saaelinhares.com.br e publicado no Diário Oficial do Estado do Espírito Santo, site
www.dio.es.gov.br.
15.9. O candidato convocado para contratação poderá solicitar ao SAAE de Linhares que seja
reclassificado para o final da lista geral dos aprovados.
15.9.1. A solicitação de que trata o subitem 15.9 deverá ser realizada por meio de requerimento
protocolizado no setor de Protocolo do SAAE de Linhares, com juntada de documentos pessoais.
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15.10. O candidato que não atender a convocação para a apresentação dos requisitos citados no
item 2 e ANEXO I deste Edital ou que não solicitar a reclassificação para o final da lista geral dos
aprovados, no prazo de 30 dias a partir da publicação no Diário Oficial do Estado do Espírito Santo,
site www.dio.es.gov.br e no site www.saaelinhares.com.br, será automaticamente excluído do
Processo Seletivo.
15.11. Não será fornecido ao candidato documento comprobatório de classificação em qualquer
etapa do presente Processo Seletivo, valendo, para esse fim, o resultado final divulgado nas formas
previstas no subitem 15.4.
15.12. O candidato deverá manter atualizado o seu endereço junto ao IBADE por meio do e-mail:
atendimento@ibade.org.br, até a publicação do resultado final do Certame e após, junto ao setor de
Recursos Humanos do SAAE-Linhares/ES, sob sua responsabilidade.
15.13. As legislações com entrada em vigor após a data de publicação deste Edital, bem como
alterações em dispositivos legais e normativos a ela posteriores, não serão objeto de avaliação nas
provas do presente Processo Seletivo.
15.14. O candidato aprovado no Processo Seletivo, quando convocado para contratação e efetivo
exercício do cargo, será submetido a Exame Médico Admissional pela Junta Médica Oficial para
avaliação de sua capacidade física e mental, cujo caráter é eliminatório e constitui condição e
pré-requisito para que se concretize a contratação. Correrá por conta do candidato a realização de
todos os exames médicos necessários solicitados no ato de sua convocação.
15.15. As ocorrências não previstas neste Edital serão resolvidas a critério exclusivo e irrecorrível
da Comissão Especial Coordenadora do Processo Seletivo e do IBADE e, em última instância
administrativa, pela Procuradoria Geral do Município de Linhares.
15.16. Todos os cursos, requisitos para ingresso, referenciados no ANEXO I deste Edital, deverão
ter o reconhecimento e/ou sua devida autorização por órgão oficial competente.
15.17. O SAAE-Linhares e o IBADE não se responsabilizam por quaisquer textos, apostilas, cursos,
referentes a este Processo Seletivo.
15.18. Os documentos produzidos e utilizados pelos candidatos em todas as etapas do Processo
Seletivo são de uso e propriedade exclusivos da Banca Examinadora, sendo terminantemente
vedada a sua disponibilização a terceiros ou a devolução ao candidato.
15.19. O IBADE e o SAAE-Linhares reservam-se o direito de promover as correções que se fizerem
necessárias, em qualquer etapa do presente Certame ou posterior ao mesmo, em razão de atos
não previstos ou imprevisíveis.
15.20. Os candidatos aprovados que não atingiram a classificação necessária ao número de vagas
previstas neste edital, integram o cadastro de reserva.
15.21. As despesas relativas à participação em todas as etapas do Processo Seletivo e a
apresentação para exames pré-admissionais serão de responsabilidade exclusiva do próprio
candidato.
15.22. Todos os cálculos citados neste edital serão considerados até a segunda casa decimal,
arredondados para o número imediatamente superior se o algarismo da terceira casa decimal for
igual ou superior a cinco.
15.23. Integram este Edital, os seguintes Anexos:
ANEXO I – QUADRO DE VAGAS;
ANEXO II – CRONOGRAMA PREVISTO;
ANEXO III – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO;
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ANEXO IV – ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS;
ANEXO V – PROCEDIMENTO – PROVA DE APTIDÃO FÍSICA – TAF;
ANEXO VI – MODELO DE ATESTADO MÉDICO PARA A PROVA DE APTIDÃO FÍSICA - TAF.

Linhares/ES, 15 de setembro de 2021.

WALDINEY CARLOS SIQUEIRA
DIRETOR GERAL SAAE-LINHARES
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ANEXO I - QUADRO DE VAGAS

Legendas: ¹ AC= Ampla concorrência / ² PCD = Pessoa com deficiência

ENSINO FUNDAMENTAL

Cód. Cargo Requisito
Carga
horária

semanal

Local/área
de atuação/

lotação

Vagas
AC¹

Vagas
PCD²

Total de
vagas Salário Base

F01 Agente de Serviços Gerais Ensino fundamental completo. 40h Linhares/ES 01 - 01 R$ 1.309,44

F02 Agente de Manutenção Ensino fundamental completo. 40h Linhares/ES 15 01 16 R$ 1.562,37

ENSINO MÉDIO

Cód. Cargo Requisitos
Carga
horária

semanal

Local/área
de atuação/

lotação

Vagas
AC¹

Vagas
PCD²

Total de
vagas Salário Base

M01 Leiturista
Ensino médio completo e habilitação
para condução de veículos categoria

“A” (motocicleta) e “B” (veículos).
40h Linhares/ES 05 01 06 R$ 1.829,56

M02
Operador de Estação e

Ensino médio completo, habilitação
para condução de veículos categoria

“A” (motocicleta) e “B” (veículos) e
40h

Pontal do
Ipiranga/ES

01 - 01

R$ 2.132,21Bagueira/ES 01 - 01
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Tratamento de Água e Esgoto
- ETAE*

*o candidato deverá residir na
localidade/área de atuação
escolhida no momento da

inscrição, conforme determinado
no parágrafo 3º do art. 8º da Lei

Municipal nº 3.976/2021.

Guaxe/ES 01 - 01
Povoação/ES 01 - 01
Regência/ES 02 - 02
Rio Quartel 01 - 01
Bebedouro 01 - 01
SEDE do
Município

01 - 01

M03 Operador de Máquinas
Ensino médio completo e habilitação
para condução de veículos categoria

“D”.
40h Linhares/ES 01 - 01 R$ 2.508,49

M04 Oficial Administrativo
Ensino médio completo e habilitação
para condução de veículos categoria

“A” (motocicleta) e “B” (veículos).
40h

Linhares/ES 03 - 03
R$ 2.132,21

ENSINO MÉDIO TÉCNICO

Cód. Cargo Requisitos
Carga
horária

semanal

Local/área
de atuação/

lotação

Vagas
AC¹

Vagas
PCD²

Total de
Vagas Salário Base

T01 Técnico de Contabilidade

Curso Técnico de nível médio em
contabilidade, habilitação para

condução de veículos categoria “A”
(motocicleta) e “B” (veículos) e

inscrito do Conselho Regional de
Classe.

40h Linhares/ES 01 - 01 R$ 2.508,49
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T02 Técnico em Química

Curso Técnico em Química,
habilitação para condução de

veículos categoria “A” (motocicleta)
e “B” (veículos) e inscrito no

Conselho Regional de Classe.

40h Linhares/ES 01 - 01 R$ 2.508,49

T03 Técnico de Manutenção
(Eletrotécnica)

Curso técnico em Eletrotécnica,
habilitação para condução de

veículos categoria “A” (motocicleta)
e “B” (veículos) e inscrito no

Conselho Regional de Classe.

40h Linhares/ES 01 - 01 R$ 2.508,49

T04 Técnico de Manutenção
(Mecânica)

Curso técnico em Mecânica,
habilitação para condução de

veículos categoria “A” (motocicleta)
e “B” (veículos) e inscrito no

Conselho Regional de Classe.

40h Linhares/ES 01 - 01 R$ 2.508,49

T05 Técnico em Meio Ambiente

Curso Técnico em Meio Ambiente,
habilitação para condução de

veículos categoria “A” (motocicleta)
e “B” (veículos) e inscrito no

Conselho Regional de Classe.

40h Linhares/ES 01 - 01 R$ 2.508,49

T06 Técnico em Tecnologia da
Informação e Comunicação

Curso Técnico em Informática e
habilitação para condução de

veículos categoria “A” (motocicleta)
e “B” (veículos).

40h Linhares/ES 01
-

01
R$ 2.508,49
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ANEXO II - CRONOGRAMA PREVISTO

EVENTOS DATAS
PREVISTAS

Período de inscrições pela Internet 16/09 a 06/10/2021
Solicitação de isenção do valor da inscrição 16/09 e 17/09/2021
Divulgação das isenções deferidas e indeferidas 29/09/2021
Recurso contra o indeferimento da isenção 30/09 e 01/10/2021
Resultado do recurso contra o indeferimento da isenção 05/10/2021
Último dia para pagamento do boleto bancário 07/10/2021
● Divulgação dos pedidos de atendimento especial deferidos
● Divulgação dos candidatos que se declararam como Pessoa

com Deficiência – PCD
● Divulgação preliminar das inscrições

13/10/2021

● Recursos contra o resultado dos pedidos de atendimento
especial e dos candidatos que se declararam como Pessoa com
Deficiência - PCD

● Recursos contra o resultado das inscrições preliminares

14/10 e 15/10/2021

● Respostas aos recursos contra o resultado dos pedidos de
atendimento especial e dos candidatos que se declararam como
Pessoa com Deficiência – PCD

● Respostas dos recursos contra o resultado das inscrições
preliminares

● Divulgação da homologação das inscrições
● Divulgação do quantitativo de inscrito por cargo
● Divulgação dos locais da Prova Objetiva

19/10/2021

Realização da Prova Objetiva 24/10/2021
Divulgação do gabarito da Prova Objetiva (a partir das 12 horas) 26/10/2021
Período para entrega dos recursos contra o gabarito da Prova
Objetiva 27/10 e 28/10/2021

● Respostas aos recursos contra o gabarito da Prova Objetiva
● Gabarito oficial final da Prova Objetiva
● Resultado preliminar da Prova Objetiva

17/11/2021

Pedido de revisão contra o resultado preliminar da Prova Objetiva 18/11 e 19/11/2021
● Respostas aos pedidos de revisão contra o resultado preliminar

da Prova Objetiva
● Resultado final da Prova Objetiva
● Convocação para a Prova de Aptidão Física – TAF
● Convocação para a Prova Prática

26/11/2021
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● Convocação para a Prova de Títulos
● Resultado final do Processo Seletivo para o cargo com somente

Prova Objetiva
Entrega dos Títulos 01/12 e 02/12/2021

● Realização da Prova de Aptidão Física – TAF
● Realização da Prova Prática

11/12 e /ou
12/12/2021

● Resultado preliminar da Prova de Aptidão Física – TAF
● Resultado final da Prova Prática
● Resultado final do Processo Seletivo para o cargo com Prova

Prática

15/12/2021

Pedido de revisão dos resultados preliminares da Prova de Aptidão
Física - TAF 16/12 e 17/12/2021

● Respostas aos pedidos de revisão e resultado final da Prova de
Aptidão Física – TAF

● Resultado final do Processo Seletivo dos cargos com Prova de
Aptidão Física - TAF

21/12/2021

Resultado preliminar da Prova de Títulos 10/01/2022
Pedido de revisão do resultado preliminar da Prova de Títulos 11/01 e 12/01/2022

● Respostas aos pedidos de revisão e resultado final da Prova de
Títulos

● Resultado final do Processo Seletivo dos cargos com Prova de
Títulos

21/01/2022

*As datas poderão ser alteradas a critério do Ibade e do SAAE de Linhares/ES, sujeito às
normativas sobre a calamidade pública e pandemia da Covid-19.

ANEXO III – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

ATENÇÃO: TODA A LEGISLAÇÃO CITADA NOS CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS
SERÁ UTLIZADA PARA ELABORAÇÃO DAS QUESTÕES, LEVANDO-SE EM CONTA AS
ATUALIZAÇÕES VIGENTES ATÉ A DATA DE PUBLICAÇÃO DO EDITAL.

ENSINO FUNDAMENTAL - Agente de Serviços Gerais e Agente de Manutenção.
LÍNGUA PORTUGUESA
Leitura e interpretação de diversos tipos de textos (literários e não literários). Sinônimos e
antônimos. Formação de palavras. Sentido próprio e figurado das palavras. Pontuação.
Classes de palavras: substantivo, adjetivo, numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição e
conjunção: emprego e sentido que imprimem às relações que estabelecem. Análise
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sintática. Concordância verbal e nominal. Coordenação e subordinação de períodos.
Regência verbal e nominal. Colocação pronominal. Crase.
RACIOCÍNIO LÓGICO-QUANTITATIVO
Entendimento da estrutura lógica de relações arbitrárias entre as pessoas, lugares, objetos
ou eventos fictícios; dedução de novas relações em função de relações fornecidas e
avaliação das condições usadas para estabelecer a estrutura daquelas relações.
Compreensão e análise da lógica de uma situação, utilizando as funções intelectuais;
raciocínio verbal, raciocínio matemático, raciocínio sequencial, orientação espacial e
temporal, formação de conceitos e discriminação de elementos; problemas utilizando as
operações fundamentais.
ATUALIDADES
Tópicos relevantes e atuais de diversas áreas, especialmente sobre o Brasil, o Estado do
Espírito Santo e sobre o município de Linhares/ES, ocorridos até a data de publicação do
Edital de abertura.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS
Noções básicas de higiene individual. Organização e asseio do ambiente de trabalho.
Procedimentos de limpeza e higienização. Armazenamento do lixo e manuseio do lixo
(orgânico e inorgânico). Recebimento, armazenamento e controle de estoque dos materiais
de limpeza e da cozinha. Símbolos dos produtos químicos e periculosidade. Noções de
Segurança do Trabalho: normas de segurança do trabalho e de equipamentos de proteção
individual (EPI’s) e coletivos (EPC’s) e seu uso. Noções de Primeiros Socorros. Classes de
incêndios e tipos de extintores de incêndio.

AGENTE DE MANUTENÇÃO
Conhecimentos sobre materiais, ferramentas e equipamentos. Conhecimentos em
instalações hidráulicas. Instalação predial (água fria e quente). Conhecimentos de conexões
e tubos e sua utilização. Alvenaria e noções de rede elétrica. Ergonomia. Noções de
Segurança do Trabalho: normas de segurança do trabalho e de equipamentos de proteção
individual (EPI’s) e coletivos (EPC’s) e seu uso. Noções de Primeiros Socorros. Classes de
incêndios e tipos de extintores de incêndio.

ENSINO MÉDIO - Leiturista, Operador de Estação de Tratamento de Água e Esgoto - ETAE,
Operador de Máquinas, Oficial Administrativo, Técnico em Contabilidade, Técnico em
Química, Técnico em Manutenção (Eletrotécnica), Técnico em Manutenção (Mecânica) e
Técnico em Meio Ambiente.
LÍNGUA PORTUGUESA
Leitura e Interpretação de texto literário e não literário, (compreensão geral do texto; ponto
de vista ou ideia central defendida pelo autor; argumentação; elementos de coesão;
inferências; estrutura e organização do texto e dos parágrafos). Tipologia e gêneros textuais.
Figuras de linguagem. Coerência e coesão textual. Relações semânticas estabelecidas
entre orações, períodos ou parágrafos (oposição/contraste, conclusão, concessão,
causalidade, adição, alternância etc.). O sentido das palavras – adequação vocabular,
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denotação, conotação, polissemia e ambiguidade. Homonímia, sinonímia, antonímia e
paronímia. Valor semântico e emprego dos conectivos. Sintaxe da oração (período simples;
termos fundamentais e acessórios da oração; tipos de predicado) e do período (período
composto por coordenação e por subordinação). Acentuação gráfica. Ortografia. Emprego
dos sinais de pontuação e suas funções no texto. Concordâncias verbal e nominal.
Regências verbal e nominal. Emprego de tempos e modos verbais. Locuções verbais
(perífrases verbais). Paralelismo sintático e paralelismo semântico. Emprego das classes
gramaticais. Estrutura e formação de palavras.
RACIOCÍNIO LÓGICO-QUANTITATIVO
Entendimento da estrutura lógica de relações arbitrárias entre as pessoas, lugares, objetos
ou eventos fictícios; dedução de novas relações em função de relações fornecidas e
avaliação das condições usadas para estabelecer a estrutura daquelas relações.
Compreensão e análise da lógica de uma situação, utilizando as funções intelectuais;
raciocínio verbal, raciocínio matemático, raciocínio sequencial, orientação espacial e
temporal, formação de conceitos e discriminação de elementos; problemas utilizando as
operações fundamentais.
INFORMÁTICA BÁSICA
Conceitos básicos e conceitos de organização e de gerenciamento de informações,
arquivos, pastas e programas. Noções de Informática, hardware e software, periféricos e
dispositivos de entrada, saída e armazenamento de dados. Sistemas operacionais Windows
e Linux. Programas (editores de texto e planilhas eletrônicas). Segurança da informação
(antivírus e backup). Intranet e Internet: conceitos básicos e utilização de tecnologias.
ATUALIDADES
Questões relacionadas a acontecimentos políticos, econômicos, sociais e culturais,
nacionais e internacionais. Tópicos relevantes e atuais de diversas áreas, especialmente
sobre o Brasil, o Estado do Espírito Santo e sobre o município de Linhares/ES (tópicos e
questões ocorridos até a data de publicação do Edital de abertura).
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

LEITURISTA
Conhecimento do Código Nacional de Trânsito. Leitura nos medidores de água e registro
dos dados em instrumentos designados pela empresa. Medidor (hidrômetro): conhecimento
da capacidade, verificação, aferição, conhecimento acerca de possíveis irregularidades,
problemas técnicos e mecânicos, atentando para a sua inviolabilidade. Ligações
clandestinas e vazamentos diversos: como identificar e quais as providências a serem
tomadas. Vistorias em instalações internas para identificação de vazamentos e
irregularidades. Desperdício de água. Noções de Segurança do Trabalho: normas de
segurança do trabalho e de equipamentos de proteção individual (EPI’s) e coletivos (EPC’s)
e seu uso. Noções de Primeiros Socorros. Classes de incêndios e tipos de extintores de
incêndio.

OPERADOR DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - ETAE
Conhecimento do Código Nacional de Trânsito. Noções de práticas laboratoriais: unidades
de medidas de concentrações e preparo de soluções. Identificação e utilização de
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equipamentos simples de leitura direta (ex.: potenciômetro, turbidímetro, termômetros) e
vidrarias laboratoriais. Conversões de unidades de medidas. Tratamento de Água: Estação
de Tratamento de água: estação, etapas, tipos de unidades de tratamento, controle de
qualidade. Tratamento da água com cloro e flúor. Hidráulica: unidades de medidas (volume,
vazão, velocidade, pressão, área, nível), materiais, ferramentas e acessórios. Sistemas de
esgotamento sanitário: unidades constituintes, processos de tratamento, especificações
técnicas, equipamentos, dimensionamento, orçamento, obras e operação. Importância do
tratamento dos esgotos sanitários. Noções de Segurança do Trabalho: normas de
segurança do trabalho e de equipamentos de proteção individual (EPI’s) e coletivos (EPC’s)
e seu uso. Noções de Primeiros Socorros. Classes de incêndios e tipos de extintores de
incêndio.

OPERADOR DE MÁQUINAS
Conhecimento do Código Nacional de Trânsito. Conhecimentos básicos de mecânica,
eletricidade, limpeza e manutenção de veículos. Conhecimento e verificação das condições
dos componentes: pneus, freios, verificação do nível da água, nível do óleo e pressão,
alavancas e leitura do painel e cuidados operacionais. Controle das ocorrências e
conhecimentos acerca dos defeitos automotivos. As ferramentas da oficina mecânica.
Direção/operação de trator, patrol, retroescavadeira e pá-mecânica. Noções de Segurança
do Trabalho: normas de segurança do trabalho e de equipamentos de proteção individual
(EPI’s) e coletivos (EPC’s) e seu uso. Noções de Primeiros Socorros. Classes de incêndios e
tipos de extintores de incêndio.

OFICIAL ADMINISTRATIVO
Conhecimento do Código Nacional de Trânsito. Fundamentos básicos de Administração:
conceitos, características e finalidade. Funções administrativas: planejamento, organização,
controle e direção. Estrutura organizacional. Comportamento organizacional. Rotinas
administrativas: técnicas de arquivo e protocolo. Classificação de documentos.
Racionalização do trabalho. Delegação de poderes, centralização e descentralização.
Liderança. Motivação. Comunicação. Ética. Relações humanas: trabalho em equipe,
comunicação interpessoal e atendimento. Correspondência e atos oficiais: princípios da
redação oficial; emprego dos pronomes de tratamento; níveis hierárquicos de tratamento;
conceitos e modelos de atos oficiais: alvará, ata, certidão, circular, convênio, decreto,
despacho, edital, estatuto, memorando, ofício, ordem de serviço, parecer, portaria,
regimento, relatório, resolução, requerimento. Gestão de material e controle de estoques.
Noções de Segurança do Trabalho: normas de segurança do trabalho e de equipamentos de
proteção individual (EPI’s) e coletivos (EPC’s) e seu uso. Noções de Primeiros Socorros.
Classes de incêndios e tipos de extintores de incêndio.

TÉCNICO EM CONTABILIDADE
Conhecimento do Código Nacional de Trânsito. Objeto da Contabilidade. A qualidade da
informação dos sistemas orçamentário, financeiro, patrimonial e de compensação. Princípios
da Contabilidade. Normas brasileiras de Contabilidade. Escrituração: procedimentos, livros e
lançamentos. Regimes Contábeis; Programação e execução orçamentária,
Contingenciamentos. Créditos adicionais. Restos a Pagar e Despesas de Exercícios
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Anteriores. Balanços orçamentário, financeiro e patrimonial, e demonstração das variações
patrimoniais. Relatórios e demais controles estabelecidos pela Lei de Responsabilidade
Fiscal. Contabilidade Geral - Campo de Atuação. Objeto da Contabilidade. O patrimônio:
estrutura e variação. Despesas e receitas. Plano de contas. Operações com mercadorias e
controle de estoques. Balanço Patrimonial, Demonstração de Resultados do Exercício e
Demonstração dos Fluxos de Caixa. Indicadores Econômicos e Financeiros. Noções de
Segurança do Trabalho: normas de segurança do trabalho e de equipamentos de proteção
individual (EPI’s) e coletivos (EPC’s) e seu uso. Noções de Primeiros Socorros. Classes de
incêndios e tipos de extintores de incêndio.

TÉCNICO EM QUÍMICA
Conhecimento do Código Nacional de Trânsito. Higiene e normas de segurança e
biossegurança em laboratório químico; organização, manutenção e controle de estoque;
reagentes, soluções e resíduos (manuseio e descarte); limpeza e secagem de materiais e de
vidrarias; aparelhagens de laboratório; qualidade da água para uso no laboratório. Sistema
internacional de unidades e análise dimensional. Tratamento de água e esgoto: produtos
químicos. Elementos químicos e Tabela Periódica. Reações químicas: tipos de reações,
cálculo estequiométrico, cinética, equilíbrio iônico, equilíbrio químico homogêneo e
heterogêneo. Células eletrolíticas e galvânicas: leis, princípios e cálculos. Compostos
orgânicos: Identificação, propriedades, isomeria e reações. Validação Analítica: ensaios de
especificidade, seletividade, linearidade, precisão, robustez, análise estatística de dados.
Técnicas de coleta de amostragens de água tratada, in natura e esgoto. Equilíbrio químico:
pH, indicadores ácido-base, hidrólise, solução tampão e produto de solubilidade. Noções de
Segurança do Trabalho: normas de segurança do trabalho e de equipamentos de proteção
individual (EPI’s) e coletivos (EPC’s) e seu uso. Noções de Primeiros Socorros. Classes de
incêndios e tipos de extintores de incêndio.

TÉCNICO EM MANUTENÇÃO (ELETROTÉCNICA)
Conhecimento do Código Nacional de Trânsito. Conhecimento do Sistema de Gestão de
Equipamentos. Cadastramento dos equipamentos. Conhecimento de Plano de Manutenção.
Ferramentas e utensílios utilizados em serviços de eletricidade. Princípios básicos de
hidráulica. Manutenção e reparo das instalações hidráulicas. Manutenção predial corretiva,
preditiva e preventiva. Redes de água e esgoto. Limpeza e conservação do ambiente de
trabalho. Conhecimento dos materiais e ferramentas de construção civil. Ética profissional.
Noções de segurança no trabalho. Outros assuntos relacionados diretamente com a área de
atuação do cargo. Noções de Segurança do Trabalho: normas de segurança do trabalho e
de equipamentos de proteção individual (EPI’s) e coletivos (EPC’s) e seu uso. Noções de
Primeiros Socorros. Classes de incêndios e tipos de extintores de incêndio.

TÉCNICO EM MANUTENÇÃO (MECÂNICA)
Conhecimento do Código Nacional de Trânsito. Conhecimento do Sistema de Gestão de
Equipamentos. Cadastramento dos equipamentos. Conhecimento de Plano de Manutenção.
Ferramentas e utensílios utilizados em serviços de eletricidade. Princípios básicos de
hidráulica. Manutenção e reparo das instalações hidráulicas. Manutenção predial corretiva,
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preditiva e preventiva. Redes de água e esgoto. Limpeza e conservação do ambiente de
trabalho. Conhecimento dos materiais e ferramentas de construção civil. Ética profissional.
Noções de segurança no trabalho. Outros assuntos relacionados diretamente com a área de
atuação do cargo. Noções de Segurança do Trabalho: normas de segurança do trabalho e
de equipamentos de proteção individual (EPI’s) e coletivos (EPC’s) e seu uso. Noções de
Primeiros Socorros. Classes de incêndios e tipos de extintores de incêndio.

TÉCNICO DE MEIO AMBIENTE
Conhecimento do Código Nacional de Trânsito. Gestão de resíduos sólidos e recursos
hídricos. Licenciamento ambiental. Impactos ambientais. Água: qualidade e abastecimento.
Poluição da água. Esgoto: coleta, tratamento (coletivo e individual do esgoto doméstico).
Drenagem urbana: traçado, materiais, dimensionamento e manutenção. Lei 6.938 de
31/08/1981. Lei Federal 9605 de 12/02/1998. NBR 12.209 - Elaboração de projetos
hidráulico-sanitários de estações de tratamento de esgotos sanitários. Classificação dos
resíduos sólidos (NBR 10.004), Amostragem de resíduos sólidos (NBR 10.007),
Armazenamento de resíduos sólidos perigosos e não perigosos (NBRs 12.235 e 11.174),
Aterros de resíduos não perigosos - Critérios para projeto, implantação e operação (NBR
13.896), Apresentação de projetos de aterros sanitários de resíduos sólidos urbanos (NBR
8.419). Noções de Segurança do Trabalho: normas de segurança do trabalho e de
equipamentos de proteção individual (EPI’s) e coletivos (EPC’s) e seu uso. Noções de
Primeiros Socorros. Classes de incêndios e tipos de extintores de incêndio.

ENSINO MÉDIO - Técnico em Tecnologia da Informação e Comunicação
LÍNGUA PORTUGUESA
Leitura e Interpretação de texto literário e não literário, (compreensão geral do texto; ponto
de vista ou ideia central defendida pelo autor; argumentação; elementos de coesão;
inferências; estrutura e organização do texto e dos parágrafos). Tipologia e gêneros textuais.
Figuras de linguagem. Coerência e coesão textual. Relações semânticas estabelecidas
entre orações, períodos ou parágrafos (oposição/contraste, conclusão, concessão,
causalidade, adição, alternância etc.). O sentido das palavras – adequação vocabular,
denotação, conotação, polissemia e ambiguidade. Homonímia, sinonímia, antonímia e
paronímia. Valor semântico e emprego dos conectivos. Sintaxe da oração (período simples;
termos fundamentais e acessórios da oração; tipos de predicado) e do período (período
composto por coordenação e por subordinação). Acentuação gráfica. Ortografia. Emprego
dos sinais de pontuação e suas funções no texto. Concordâncias verbal e nominal.
Regências verbal e nominal. Emprego de tempos e modos verbais. Locuções verbais
(perífrases verbais). Paralelismo sintático e paralelismo semântico. Emprego das classes
gramaticais. Estrutura e formação de palavras.
RACIOCÍNIO LÓGICO-QUANTITATIVO
Entendimento da estrutura lógica de relações arbitrárias entre as pessoas, lugares, objetos
ou eventos fictícios; dedução de novas relações em função de relações fornecidas e
avaliação das condições usadas para estabelecer a estrutura daquelas relações.
Compreensão e análise da lógica de uma situação, utilizando as funções intelectuais;

39



raciocínio verbal, raciocínio matemático, raciocínio sequencial, orientação espacial e
temporal, formação de conceitos e discriminação de elementos; problemas utilizando as
operações fundamentais.
ATUALIDADES
Questões relacionadas a acontecimentos políticos, econômicos, sociais e culturais,
nacionais e internacionais. Tópicos relevantes e atuais de diversas áreas, especialmente
sobre o Brasil, o Estado do Espírito Santo e sobre o município de Linhares/ES (tópicos e
questões ocorridos até a data de publicação do Edital de abertura).
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

TÉCNICO EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
Conhecimento do Código Nacional de Trânsito. Tipos de Microcomputador. Componentes
dos sistemas de computação. HARDWARE: conceitos, processadores, discos rígidos,
memórias, placa-mãe, barramentos, interfaces, chipset, impressoras, periféricos e
dispositivos de conectividade. SOFTWARE: conceitos, utilização e configurações. Linux e
Windows: conceitos, comandos e operações. Navegadores da Internet. Redes de
computadores e Internet: conceitos, estrutura e arquitetura, formas e meios de transmissão
e comunicação, tipos de redes, topologias, arquitetura, métodos de acesso, equipamentos
de conectividade, endereçamento IP, tecnologias, redes sem fio, protocolos, domínios,
modelos, ferramentas, aplicativos e serviços, montagem e manutenção de redes. Segurança
digital: Firewall, Backup e antivírus. Programas (editores de texto e planilhas eletrônicas),
utilização de tabelas e gráficos. Noções de Segurança do Trabalho: normas de segurança
do trabalho e de equipamentos de proteção individual (EPI’s) e coletivos (EPC’s) e seu uso.
Noções de Primeiros Socorros. Classes de incêndios e tipos de extintores de incêndio.

ANEXO IV – ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS – DESCRIÇÃO SUMÁRIA

Agente de Serviços Gerais
Executa serviços de limpeza interna, externa, roçada e capina das instalações prediais da
Autarquia, das Estações de Tratamento de Água e Esgoto (ETA e ETE) e Estações
Elevatórias, mantendo as condições de higiene e conservação. Realiza serviços básicos de
copa e cozinha, controlando e organizando estoque de produtos de limpeza e gêneros
alimentícios. Zela pela conservação e higiene de materiais e utensílios utilizados. Executa
serviços de portaria e outras atividades que lhe forem atribuídas pelo superior imediato.
Agente de Manutenção
Executa serviços operacionais de construção, pintura, hidráulica, elétrica, solda, marcenaria
e carpintaria, contribuindo para a reparação e manutenção de instalações prediais, estações
de tratamento e distribuição de água e esgoto, bens e equipamentos da Autarquia,
visando a manutenção preventiva e corretiva destes. Efetua transporte, carga e descarga de
materiais e utensílios, bem como a conservação e manutenção de ferramentas, máquinas e
equipamentos, utilizando-se de força braçal e coleta de água. Executa outras atividades que
lhe forem atribuídas pelo superior imediato.
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Leiturista
Efetua a leitura e o registro do consumo de água junto nos hidrômetros industriais ou
residenciais. Auxilia na emissão e controle de contas efetuando os devidos registros e
fazendo releituras, quando necessário. Efetua a entrega de contas e outros avisos e
informativos nas residências ou instalações dos usuários, seguindo rotas previamente
traçadas. Registra irregularidades constatadas, tais como hidrômetros parados ou
danificados, alterações de cadastro, vazamento nas redes, ligações clandestinas, entre
outras, encaminhando as informações à área competente da Autarquia. Auxiliar no corte do
fornecimento de água ou na sua religação, assim como na manutenção de cavaletes e
ramais residenciais. Executa outras atividades correlatas que lhe forem atribuídas pelo
superior imediato.
Operador de Estação de Tratamento de Água e Esgoto - ETAE
Opera e controla todas as etapas do processo de tratamento de água e esgoto. Verifica e
garante o funcionamento adequado de todas as máquinas, bombas e demais equipamentos
das estações de tratamento, tomando providências quanto a elementos que venham a
interferir no processo de tratamento. Prepara, conforme orientação soluções e dosagens de
produtos químicos utilizados nos processos de tratamento. Participa da coleta e amostragem
de resíduos e efluentes, dosando soluções químicas e operando equipamentos
eletromecânicos e de medição. Executa outras atividades correlatas que lhe forem
atribuídas pelo superior imediato.
Operador de Máquinas
Opera máquinas pesadas e leves para a realização de trabalhos operacionais diversos,
conforme determinação da área de atuação. Dirige e opera trator, patrol, retro escavadeira,
pá-mecânica, e outras máquinas pesadas. Dirige e opera Unidades Móveis de Saneamento.
Orienta a equipe auxiliar no manuseio das ferramentas e equipamentos que compõem a
Unidade Móvel de Saneamento. Verifica regularmente as condições das máquinas, zelando
por sua manutenção e limpeza, a fim de garantir seu bom funcionamento. Elabora relatórios
das atividades desenvolvidas.  Executa outras atividades correlatas que lhe forem atribuídas
pelo superior imediato.
Oficial Administrativo
Executa atividades diversas de natureza administrativa, prestando suporte à área de
atuação. Atende e orienta ao público interno e externo por telefone e pessoalmente,
prestando informações e orientando sobre assuntos pertinentes à área de atuação. Colabora
na preparação de relatórios, estudos e levantamentos, mantendo o fluxo de informação com
outras áreas, a fim de assegurar o cumprimento e o aprimoramento das rotinas de trabalho.
Recebe, tramita, digita, confere, reproduz, organiza e arquiva documentos, ofícios e
correspondências. Insere dados em sistemas informatizados, bem como atualiza e consulta
cadastro e bancos de dados. Controla o estoque e a movimentação de materiais de
consumo e permanentes, propondo a reposição e/ou aquisição deste. Prestar apoio
administrativo aos gestores da Autarquia. Executa outras atividades que lhe forem atribuídas
pelo superior imediato.
Técnico de Contabilidade
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Executa atividades de apoio inerentes à contabilidade financeira, orçamentária e patrimonial.
Presta suporte técnico à área de atuação realizando registros, cálculos e planilhas, bem
como a conferência de documentos e a emissão de relatórios. Realiza cálculos contábeis e
patrimoniais, conciliações bancárias, balancetes contábeis e inventários de bens
patrimoniais. Controla contas a pagar e contas a receber. Executa fiscalização de contratos.
Executa outras atividades correlatas que lhe forem atribuídas pelo superior imediato. Inscrito
do Conselho Regional de Classe.
Técnico em Química
Executa trabalhos técnicos de laboratório relacionados com dosagens e análises
bacteriológicas, bacterioscópicas e químicas em geral, realizando exames, testes de cultura
e micro-organismos, por meio da manipulação de aparelhos de laboratório e por outros
meios. Controla e monitora a qualidade da água e dos efluentes de esgoto ou similares e
orienta quanto às boas práticas no tratamento de água e esgoto. Garante a manutenção,
higiene e calibração dos equipamentos laboratoriais. Elabora relatórios referentes à área de
atuação. Realiza fiscalização de contratos. Executa outras tarefas correlatas que lhe forem
atribuídas pelo superior imediato. Inscrito no Conselho Regional de Classe.
Técnico de Manutenção
Executa trabalhos técnicos de manutenção em instalações, máquinas e equipamentos de
operação da Autarquia. Realiza e supervisiona os trabalhos de manutenção mecânica,
elétrica e hidráulica preventiva e corretiva. Realiza e supervisiona a montagem, instalação e
o reparo de equipamentos das estações de tratamento e elevatórias. Executa testes,
análises e elabora relatórios técnicos referentes à sua área de atuação.  Executa
fiscalização de contratos. Executa outras tarefas correlatas que lhe forem atribuídas pelo
superior imediato. Inscrito no Conselho Regional de Classe.
Técnico de Meio Ambiente
Executa atividades de identificação e redução de impactos em situações de risco ambiental,
identificando fontes e processos de degradação natural de origem químicas, geológicas e
biológicas e aplicando métodos de intervenção, eliminação e redução de impactos.
Interpreta resultados analíticos referente aos padrões de qualidade do solo, ar e água.
Avalia e orienta sobre o manejo de resíduos sólidos, poluentes atmosféricos e efluentes
líquidos. Realiza pesquisas, estudos e emite relatórios de impacto ambiental. Realiza
atividades de orientação e fiscalização da legislação ambiental vigente, notificando e
emitindo autos de infração. Realiza fiscalização de contratos. Executa outras tarefas
correlatas que lhe forem atribuídas pelo superior imediato. Inscrito no Conselho Regional de
Classe.
Técnico em Tecnologia da Informação e Comunicação
Prestar atendimento e suporte técnico a usuários internos e externos, instalando,
configurando e mantendo aplicativos, bancos de dados e sistemas operacionais. Realizar
manutenção técnica preventiva e corretiva nos equipamentos de informática, verificando
regularmente as condições de funcionamento dos equipamentos. Realizar testes e
pesquisas de novas tecnologias e ferramentas para contribuir com a atualização da estrutura
de tecnologia da informação da Autarquia. Executar fiscalização de contratos e outras

42



atividades correlatas. Executa outras tarefas correlatas que lhe forem atribuídas pelo
superior imediato.

ANEXO V - PROCEDIMENTO – PROVA DE APTIDÃO FÍSICA - TAF

Abdominal (ambos os sexos)
1. O procedimento para a preparação e execução do exercício de flexão abdominal
obedecerá aos seguintes aspectos:
a) ao comando “em posição”, o candidato deverá tomar a posição deitado em decúbito
dorsal, pernas unidas e estendidas e braços estendidos atrás da cabeça, tocando o solo;
b) ao comando “iniciar”, o candidato flexionará simultaneamente o tronco e membros
inferiores na altura dos quadris, lançando os braços à frente, de modo que a planta dos pés
se apoie totalmente no solo e a linha dos cotovelos coincida com a linha dos joelhos e, em
seguida, voltará à posição inicial, completando uma repetição;
2. Os comandos para iniciar e terminar o exercício serão dados por um sinal sonoro.
3. Deverá ser executada sequência mínima de abdominais no tempo de 1(um) minuto.
4.Será considerada somente a contagem realizada pela banca examinadora.
5. Cada execução começa e termina sempre na posição inicial.
6. Somente será contado o exercício realizado corretamente, ou seja, se ao sinal sonoro
para o término da prova, o candidato estiver no meio da execução, esta não será computada

Flexão de braço no solo (sexo feminino)
1. O procedimento para a preparação e execução do exercício de flexão obedecerá aos
seguintes aspectos:
a) Posição inicial: A candidata posiciona-se de pé, de frente para o avaliador. Ao comando
de “em posição”, a candidata tomará a posição de frente ao solo com os braços
completamente estendidos, palmas das mãos apoiadas sobre o solo com os dedos voltados
para frente, os joelhos e as pontas dos pés em contato com o solo, sendo os pés unidos. O
quadril não poderá apresentar flexão na posição inicial e durante a execução do movimento.
b) Execução: Ao comando de “iniciar”, a candidata flexionará simultaneamente os braços até
que as pontas dos cotovelos atinjam ou ultrapassem o plano das costas. Em seguida,
voltará à posição inicial pela extensão completa dos braços. Durante a execução do teste, a
candidata não poderá tocar o solo com qualquer parte do corpo, exceto mãos, joelhos e pés.
Não há tempo determinado para a execução dos exercícios, que poderão ser realizados de
forma rápida ou lenta, desde que respeitada a constância no ritmo das repetições.
Caracterizada a interrupção na execução, a contagem dos exercícios será encerrada.
Flexão de braço no solo (sexo masculino)
a) A metodologia para a preparação e execução do exercício de flexão obedecerá aos
seguintes aspectos: consiste em o candidato ficar em 04 (quatro) apoios com o corpo em
extensão e cotovelos estendidos, palmas das mãos apoiadas sobre o solo com os dedos
voltados para frente (as mãos posicionadas na linha dos ombros), ponta dos pés em contato
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com solo e unidos, e a cabeça acompanhando a linha do tronco. Realizar a flexão dos
cotovelos até que estes fiquem ao nível dos ombros, sem tocar o chão com o tórax, voltando
em seguida à posição inicial, realizando a extensão total dos cotovelos.
b) Execução: Ao comando de “iniciar”, o candidato flexionará simultaneamente os braços até
que as pontas dos cotovelos atinjam ou ultrapassem o plano das costas. Em seguida,
voltará à posição inicial pela extensão completa dos braços.
c) Durante a execução do teste, o candidato não poderá tocar o solo com qualquer parte do
corpo, exceto mãos e os pés. Não há tempo determinado para a execução dos exercícios,
que poderão ser realizados de forma rápida ou lenta, desde que respeitada a constância no
ritmo das repetições. Caracterizada a interrupção na execução, a contagem dos exercícios
será encerrada.

Corrida (ambos os sexos) – Em pista/local
1. O procedimento para a preparação e execução do exercício de corrida de 12 (doze)
minutos obedecerá aos seguintes aspectos:
a) o candidato deverá no tempo de 12 (doze) minutos, percorrer a distância mínima
estabelecida. O candidato efetuará, durante os 12 (doze) minutos, um deslocamento
contínuo, podendo andar ou correr;
b) o início e término do exercício serão indicados ao comando da comissão avaliadora,
emitidos por sinal sonoro;
c) após o final do exercício, o candidato deverá permanecer parado ou deslocar-se em
sentido perpendicular à pista/local, sem abandoná-la, até ser liberado pela comissão;
d) não será informado o tempo que restar para o término do exercício, mas o(a) candidato(a)
poderá usar relógio de pulso somente para controlar o seu tempo, porém, o único
cronômetro, o do Examinador de Banca, controlará o tempo oficial do exercício, sendo o
único que servirá de referência para o início e término.
2. Não será permitido ao candidato:
a) uma vez iniciado o exercício, abandonar a pista/local antes de ser liberado pela comissão
avaliadora;
b) dar ou receber qualquer tipo de ajuda física;
c) deslocar-se, no sentido progressivo ou regressivo da marcação da pista/local, depois de
finalizados os 12 (doze) minutos, sem ter sido liberado pela comissão avaliadora.
3. O candidato deverá completar o percurso (na distância estabelecida – feminino /
masculino), no tempo de 12 (doze) minutos, para obter o APTO. A não execução da
distância mínima eliminará o candidato.

ANEXO VI - MODELO DE ATESTADO MÉDICO

TIMBRE/CARIMBO DO ÓRGÃO DE SAÚDE
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ATESTADO

Atesto, para os devidos fins, que o(a)
Sr.(a)_____________________________________________________________________,
RG n.º ____________________, UF _____, encontra-se apto para realizar atividades de
esforços físicos, podendo participar da Prova de Aptidão Física – TAF para o Processo
Seletivo SAAE – Linhares/ES.

____________________________________
Local e data

(máximo de 30 dias de antecedência à data da prova).

_____________________________
Assinatura do Profissional

Carimbo/CRM
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