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CONCURSO PÚBLICO N° 001/2016
EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 004/2021
O Diretor do SAAE - O Serviço Autônomo de Água e Esgoto do Município de Valença/BA, no uso de suas
atribuições legais e considerando o Resultado Final do Concurso Público nº 001/2016, convoca o candidato listado
na página abaixo, classificado para o cargo especificado a comparecer na sede do Serviço Autônomo de Água e
Esgoto – Valença-BA, situada na Rua General Câmara, nº 75, Bairro: Centro, do dia 19 de outubro ao dia 29 de
outubro de 2021, das 7h30 às 13:30h, para apresentação dos documentos listados abaixo e agendamento de
data para exames admissionais por profissional indicado pelo SAAE.
Salientamos que o não comparecimento do candidato no período assinalado ou a não apresentação de
quaisquer dos documentos solicitados, conforme anexos I e II, implicará na desclassificação do mesmo.

RELAÇÃO DE CONVOCADO
ENCANADOR
Candidato

Class.

ADRIANO DA PAIXÃO SANTOS

14º

Valença/BA, 18 de Outubro de 2021.

PEDRO SILVA MUNIZ
Diretor do SAAE
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ANEXO I
DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA ADMISSÃO
Devem ser apresentadas cópias simples e os originais dos seguintes documentos:
01. Declaração de que se encontra em pleno gozo dos direitos políticos;(anexo II)
02. Declaração de bens e valores que constituem seu patrimônio (anexo II), ou declaração de não possuir
bens;(anexo II)
03. Declaração de não ter sofrido, no exercício de função pública, as penalidades previstas; no artigo 137 e seu
parágrafo único da lei federal nº 8.112/90 e na legislação correspondente dos estados e municípios (anexo II);
04. Declaração de acumulação legal de cargo público, constando o cargo, carga horária, local de trabalho (anexo
II) ou Declaração de não acumulação ilegal de cargo, função, emprego público ou percepção de proventos (anexo
II);
05. Certidão de nascimento de filhos menores;
06. Certidão de casamento;
07. Certidão de antecedentes criminais
08. Comprovante de residência;
09. Certificado de reservista (se masculino);
10. Cópia do nº PIS/PASEP;
11. 01 foto 3x4 (atual)
Devem ser apresentadas cópias autenticadas dos seguintes documentos:
1. Comprovante do nível de escolaridade exigido para o cargo conforme o exigido em edital;
2. CNH, para o cargo de motorista.
3. Comprovante de Curso de Operador de Máquinas Pesadas
4 .Título de eleitor, CPF e Carteira de identidade (RG)

ANEXO II
MODELOS DE DECLARAÇÕES

DECLARAÇÃO
EU_________________________, portador (a) do RG:______________________ e CPF:
_________________________,brasileiro
(a).
natural
da
cidade
de
_______________________________, Estado de ____________________, declaro que me
encontro em gozo dos meus direitos políticos.
Valença/BA, _____ de _________________de ________.

___________________________
Nome
CPF
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DECLARAÇÃO
EU_________________________, portador (a) do RG:______________________ e CPF:
_________________________,brasileiro
(a).
natural
da
cidade
de
_______________________________, Estado de ____________________, declaro que que
possuo os seguintes bens, conforme descrição e valor abaixo informado:
Valença/BA, _____ de _________________de ________.

___________________________
Nome
CPF

DECLARAÇÃO

EU_________________________, portador (a) do RG:______________________ e CPF:
_________________________,brasileiro
(a).
natural
da
cidade
de
_______________________________, Estado de ____________________, declaro que que
não possuo nenhum bem em meu nome.
Valença/BA, _____ de _________________de ________.

___________________________
Nome
CPF
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DECLARAÇÃO
Declaro para os devidos fins que eu, ______________________________________, portador
da Cédula de Identidade nº ________________e inscrito no CPF/MF
_______________, nunca sofri nenhuma penalidade no exercício de função pública.

sob

nº

Por ser verdade, firmo a presente.
Valença/BA, _____ de _________________de ________.
___________________________
Nome
CPF

DECLARAÇÃO
Declaro para os devidos fins que eu,________________________________, portador da
Cédula
de
Identidade
nº
________________
e
inscrito
no
CPF/MF sob
nº__________________________________, não acumulo Cargos Públicos ou de Condições
de Acumulação Amparada pela constituição.
Por ser verdade, firmo a presente.
Valença/BA, _____ de _________________de ________.

___________________________
Nome
CPF
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DECLARAÇÃO
Declaro para os devidos fins que eu, ________________________________,
portador da Cédula de Identidade nº ________________e inscrito no CPF/MF sob nº
____________________, exerço o Cargo Público de _____________________,lotado na
____________________________________, com carga horária de ________, na cidade de
_______________________________, estando desta forma amparado pela alínea c, do inciso
XVI, do artigo 37, da Constituição da República Federativa do Brasil.
Por ser verdade, firmo a presente.
Valença/BA, _____ de _________________de ________
___________________________
Nome
CPF
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