
 SUPERINTENDÊNCIA DE ÁGUA E ESGOTO DE 
SÃO JOSÉ DO RIO PARDO/SP 

CONCURSO PÚBLICO - EDITAL Nº 01/2016 
 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA AS PROVAS ESCRITAS OBJETIVAS E PROVAS PRÁTICAS DO CONCURSO PÚBLICO 
Nº 01/2016 

A SAERP - Superintendência de Água e Esgoto de São José do Rio Pardo/SP, usando de suas atribuições legais, torna pública a 
CONVOCAÇÃO PARA AS PROVAS ESCRITAS OBJETIVAS E PROVAS PRÁTICAS do Concurso Público Edital Nº 01/2016, 

conforme a seguir. 
 

PROVAS ESCRITAS OBJETIVAS 

 
As provas escritas objetivas serão realizadas no dia 05 de junho de 2016, no local e horário abaixo descrito: 

 

Data da Prova: 05 de junho de 2016 - Período: MANHÃ 
Horário de abertura dos portões: 09h00min 

Horário de fechamento dos portões: 09h15min 

CARGO LOCAL DE PROVA 

Auxiliar de Serviços Gerais 

Encanador de Água 

Encanador de Esgoto 

Operador de Estação de Tratamento de Água - ETA 

Operador de Estação de Tratamento de Esgoto - ETE 

Pedreiro 

EE Dr. Cândido Rodrigues 
Praça Barão do Rio Branco, 141 - Centro 

São José do Rio Pardo/SP 

 
 
Os candidatos deverão comparecer no local acima citado pelo menos 30 (trinta) minutos antes do horário de abertura dos portões, 
munidos do protocolo de inscrição, documento oficial de identidade com foto (original), caneta esferográfica azul ou preta, lápis 

preto e borracha. 
 
Não será admitido na sala de prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido para o fechamento dos portões do 
prédio ou que não estiver de posse dos documentos hábeis previstos no parágrafo anterior. 
 
O cartão de convocação estará à disposição dos interessados no site www.rboconcursos.com.br. 
 
 

PROVAS PRÁTICAS 

 
As provas práticas serão realizadas no dia 05 de junho de 2016, no local e horário abaixo descrito, para todos os candidatos 
presentes na Prova Escrita Objetiva: 

 

Data da Prova: 05 de junho de 2016 - Período: TARDE 
Horário de apresentação: 14h00min 

CARGO LOCAL DE PROVA 

Encanador de Água 

Encanador de Esgoto 

Pedreiro 

Av. Deputado Eduardo Vicente Nasser, 1125 - Centro 
São José do Rio Pardo/SP 

 
Para a realização da Prova Prática, o candidato deverá comparecer ao local designado para a prova com antecedência mínima 

de 30 (trinta) minutos, munido de documento oficial de identidade original. 

 

O candidato que não apresentar o documento exigido para realização da Prova Prática ficará impedido de realizá-la, e será 

excluído do Concurso Público. 

É vedada a entrada e presença de pessoas que não conste na relação de inscrições homologadas para o referido concurso. 
É vedada a permanência do candidato no local de aplicação após a realização da Prova Prática, sob pena de eliminação do 
concurso. 
Não será permitido aos candidatos a utilização de câmeras, celulares, filmadores e demais aparelhos eletrônicos que possam 
reproduzir ou transmitir o conteúdo da prova prática, sob pena de eliminação do concurso. 
 
 
 

http://www.rboconcursos.com.br/
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São José do Rio Pardo, 25 de maio de 2016. 

 
 

JOÃO BATISTA PORTO JUNQUEIRA  
Superintendente da SAERP - Superintendência Autônoma de Água e Esgoto de Rio Pardo 

 


