
 

SANEAMENTO DE GOIÁS S.A.  

EDITAL N. 01/2017 

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS EFETIVOS  DO  

QUADRO DE PESSOAL DA SANEAGO – 2017 

EDITAL COMPLEMENTAR N. 1 

 

O Diretor Presidente da Saneamento de Goiás S.A. – Saneago, Jalles Fontoura de Siqueira, no uso das 

atribuições que lhe são conferidas pela legislação vigente, torna pública o presente Edital Complementar 

que:  

 

1. retifica a alínea “c” e introduz a alínea “d” no item 2.1.7 que passa a vigorar com a seguinte redação: 

c) escolher o cargo, e a respectiva regional em que haja vagas para o cargo escolhido, conforme 

consta no Anexo II deste Edital, assumindo as consequências de eventuais erros advindos dessa 

opção. O candidato só poderá concorrer a um único cargo por inscrição. Para concorrer a mais 

de um cargo, conforme subitem 2.1.9 deste Edital, o candidato deverá realizar nova inscrição 

para este outro cargo. 

d) escolher a cidade na qual deseja realizar as provas da Primeira Fase ou Fase Única do 

concurso. O candidato poderá realizar as provas em qualquer cidade que conste nas opções da 

inscrição, independentemente de haver vagas ou não para o cargo pretendido nessa cidade. Não 

haverá provas na cidade de Ouvidor, no entanto, existirá a opção de realizar as provas na cidade 

de Catalão. 

2. retifica a alínea “c” e introduz a alínea “d” no item 2.2.4 que passa a vigorar com a seguinte redação: 

c) ter doado sangue, desde que comprove a condição de doador regular, por, pelo menos 3 (três) 

vezes nos 12 (doze) meses antecedentes à publicação do Edital, conforme determina a Lei 

Estadual 19.587, de 10 de janeiro de 2017 (apresentar comprovante); 

d) ter doado medula óssea, desde que comprove a condição de doador e tenha doado pelo menos 

uma vez nos 12 (doze) meses antecedentes à publicação do Edital (apresentar Registro Nacional 

de Doadores de Medula Óssea – REDOME e comprovante de doação) 

3. retifica o item 4.9.1 que passa a vigorar com a seguinte redação: 

4.9.1. Os arquivos deverão estar legíveis, no formato PDF e ter tamanho máximo de 10,0 MB. O envio da 

documentação digitalizada deve ser realizado durante o período de inscrição.  

4. retifica o Quadro 3 – Cargos, disciplinas, número de questões, pesos, valor das provas e pontuação mínima na 

Prova Objetiva, para o cargo de Analista de Sistemas, que passa a ser: 

Cargos Disciplinas 
N.º de 

Questões 
Pesos 

Valor 

total 

prova 

Pontuação 

mínima 

Analista de Sistemas 

 

Língua Portuguesa 10 2 

150  75 
Noções de Direito 5 1 

História e Geografia de Goiás 5 1 

Conhecimentos Específicos 40 3 
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5. introduz o subitem 7.4.2.1 com a com a seguinte redação: 

7.4.2.1. O número de linhas em que as respostas de cada questão deverão ser desenvolvidas 

dependerá do tipo de questão e da complexidade exigida na elaboração de sua resposta. Assim, o 

número de linhas é variável de questão para questão e de cargo para cargo.  

6. retifica o item 7.4.4 que passa a vigorar com a seguinte redação: 

7.4.4. As quantidades de Provas Discursivas dos candidatos classificados na Prova Objetiva, ou 

seja, que obtiverem aproveitamento de no mínimo 50% (cinquenta por cento) do valor total da 

prova, a serem corrigidas serão de 30 (trinta) vezes o número de vagas para a Ampla 

Concorrência e de 10 (dez) vezes o número de vagas reservadas para candidatos com deficiência. 

Os demais candidatos serão eliminados do certame. 

7. introduz o item 8.16.1 com a seguinte redação: 

8.16.1. Todos os candidatos aprovados e classificados além do número de vagas ofertadas 

comporão o Cadastro de Reserva deste concurso, sendo que serão convocados em ordem de 

classificação, caso vagas não sejam preenchidas pelos candidatos aprovados e classificados 

dentro do número de vagas ou surjam novas vagas durante o prazo de validade do concurso. 

8. retifica no Quadro I do Anexo II o nome dos seguintes Cargos Amplos: Analista de Comunicação: 

Analista de Comunicação, que passa a ser Analista de Comunicação: Publicitário; Analista de 

Saneamento: Analista de Saneamento, que passa a ser Analista de Saneamento: Biomédico ou 

Farmacêutico ou Químico ou Tecnólogo em Saneamento Ambiental; 

9. inclui no Quadro II do Anexo II o texto: “ATENÇÃO: Os casos de compatibilidade de formações 

serão analisados individualmente, caso a caso, quando da convocação para contratação, momento em que 

será analisada se a formação do candidato é compatível com o requisito exigido no Edital, observada a 

grade curricular de sua graduação e, quando aplicável, a habilitação no órgão de classe para o exercício 

das funções inerentes ao cargo específico pleiteado”; 

10. padroniza o texto “Registro no respectivo Conselho de Classe” para todos os cargos que exigem esse 

registro; 

11. exclui a cobrança de “Registro no respectivo Conselho de Classe” para os Cargos Amplos de Analista 

de Comunicação e Analista de Sistemas; 

12. exclui o termo “obstetrícia” do requisito para o cargo Analista de Saúde: Enfermeiro do Trabalho; 

13. altera a Descrição Sumária do Cargo de Agente de Operação, que passa a vigorar com a seguinte 

redação: Operar estações elevatória e/ou sistema de tratamento de água e/ou esgoto sanitário e executar as 

demais funções típicas, dependendo das exigências dos postos de trabalho; altera, também, a Descrição 

Detalhada deste cargo, retirando o item 4 (Realizar análise específica de laboratório operacional de ETA 

ou ETE, de controle do tratamento) e retificando os itens 2 e 12, que passam a vigorar com a seguinte 

redação: 2. Operar todos os equipamentos utilizados no preparo, bombeamento, dosagem e aplicação de 

cloro, sulfato, e outros produtos relativos ao tratamento de água e esgoto a partir de parâmetros 

preestabelecidos por responsável técnico habilitado; 12. Preparar e bombear soluções de todos os 

produtos químicos utilizados no tratamento de água e/ou esgoto, utilizando-se dos parâmetros 

preestabelecidos por responsável técnico habilitado; 

14. altera a Descrição Sumária do Cargo Amplo Analista de Comunicação, que passa a vigorar com a 

seguinte redação: Planejar e implementar atividades de comunicação social na Saneago circunscritas ao 

âmbito de sua respectiva formação. As outras funções permanecem como na origem.  
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15. retifica o Anexo IV – Programa das Provas que passa a conter a explicação resumida da relação 

existente entre cada disciplina exigida no certame e as atribuições dos cargos. 

16. retifica o Anexo IV – Programa das Provas que insere as Leis Federais nº13.303, de 30 de junho de 

2016 e nº11.445, de 05 de janeiro de 2007 para os cargos de Técnico em Sistema de Saneamento, Técnico 

em Eletrotécnica, Técnico em Telecomunicações, Técnico em Mecânica, Técnico em Edificações, 

Técnico em Agrimensura, Técnico em Mineração, Assistente de Informática, Analista de Comunicação – 

Designer Gráfico, Analista de Comunicação – Relações Públicas, Analista de Comunicação – Marketing, 

Publicidade e Propaganda, Analista de Gestão – Administrador, Analista de Gestão – Economista, 

Analista de Gestão – Contador, Analista de Gestão – Psicólogo, Analista de Gestão – Biólogo, Analista 

de Saneamento – Químico, Farmacêutico Generalista, Farmacêutico-Bioquímico, Biomédico, Tecnólogo 

em Saneamento, Analista de Saneamento – Engenheiro Ambiental, Analista de Saneamento – Engenheiro 

Agrônomo, Analista de Saúde – Médico do Trabalho, Analista de Saúde – Enfermeiro do Trabalho, 

Analista de Sistemas, Profissional de Engenharia – Engenheiro Civil, Profissional de Engenharia –

Engenheiro Mecânico, Profissional de Engenharia – Engenheiro Eletricista, Profissional de Engenharia –

Engenheiro Eletrônico e Profissional de Engenharia – Geólogo.   

17. retifica o Anexo IV – Programa das Provas na parte dos Conhecimentos Específicos para o cargo de 

Técnico em Sistema de Saneamento que substitui a sigla ETARS por ETE, exclui o tópico 11. Resíduos 

sólidos: Coleta Seletiva e Coleta Seletiva Solidária e inclui os tópicos 7. Resolução CONAMA Nº 

357/2005 e Resolução CONAMA Nº 430/ 2011. 11. Noções gerais sobre sistema de abastecimento: 

captação, reservação, redes, elevatórias e normas e 12. Noções gerais sobre sistema de esgotamento 

sanitário: rede, interceptores, emissários, elevatórias e normas; 

18. retifica o Anexo IV – Programa das Provas na parte dos Conhecimentos Específicos para o cargo de 

Técnico de Engenharia: Técnico em Eletrotécnica que inclui os tópicos 11 e 12;  

19. retifica o Anexo IV – Programa das Provas na parte dos Conhecimentos Específicos para o cargo de 

Técnico de Engenharia: Técnico em Edificações que exclui os tópicos 11, 12, 13, 15, 16, 17 e 18; 

20. retifica o Anexo IV – Programa das Provas na parte dos Conhecimentos Específicos para o cargo de 

Assistente de Informática que exclui os tópicos 7, 10 e 11; 

21. retifica o Anexo IV – Programa das Provas na parte dos Conhecimentos Comuns – Noções de 

Informática para os cargos de Analista de Comunicação, Analista de Gestão, Analista de Saneamento, 

Analista de Saúde, Analista Jurídico e Profissional de Engenharia que define a versão 5.4.x para o 

LibreOffice; 

22. retifica o Anexo IV – Programa das Provas na parte dos Conhecimentos Específicos para o cargo de 

Analista de Gestão – Contador que exclui o item 4 Contabilidade e Orçamento Aplicado ao Setor Público 

e inclui o item 5 Contabilidade Tributária; 

23. retifica o Anexo IV – Programa das Provas na parte dos Conhecimentos Específicos para o cargo de 

Analista de Saneamento – Biólogo que acrescenta as resoluções CONAMA 357/2005, 375/2006, 

396/2008 e o Decreto 5440/2005; 

24. retifica o Anexo IV – Programa das Provas na parte dos Conhecimentos Específicos para o cargo de 

Analista de Saneamento – Químico, Farmacêutico Generalista, Farmacêutico-Bioquímico, Biomédico e 

Tecnólogo em Saneamento que exclui o item 12. Biologia da conservação. 

25. retifica o Anexo IV – Programa das Provas na parte dos Conhecimentos Específicos para o cargo de 

Analista de Saneamento – Engenheiro Ambiental que especifica as legislações e normas ambientais: 

Legislação e Impactos sócio-econômicos-ambientais - Licenciamento ambiental e avaliação de impactos 

ambientais. Poluição ambiental (água – ar – solo). Recursos minerais e energéticos. Política Nacional dos 
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Recursos Hídricos. Estudos de impacto ambiental e relatório de impacto ambiental. Licenciamento 

ambiental federal: conceitos e finalidades, aplicações, etapas, licenças, competência, estudos ambientais, 

órgãos intervenientes. Resolução CONAMA 357/2005, 375/2006, 396/2008, Portaria 2914/2011 do 

Ministério da Saúde, Leis de resíduos sólidos, Leis de crimes ambientais, Decreto 5440/2005 e Código 

Florestal). 

26. retifica o Anexo IV – Programa das Provas para o cargo de Analista Jurídico – Advogado que altera o 

número de questões por área para a prova de conhecimentos específicos que passa a ser: Direito 

Constitucional (5 questões); Direito Administrativo (5 questões); Direito Tributário (3 questões); Direito 

Civil e Empresarial (5 questões); Direito Processual Civil (5 questões); Direito Penal (3 questões); Direito 

Ambiental (4 questões); Direito do Trabalho e Direito Processual do Trabalho (5 questões) e Legislação 

Específica (5 questões); 

27. retifica o Anexo IV – Programa das Provas na parte dos Conhecimentos Específicos para o cargo de 

Analista Jurídico – Advogado que, inclui no DIREITO ADMINISTRATIVO os tópicos 8.4. Contratos de 

programa. Contrato de gestão. Convênio. Consórcios Públicos; 9.  Estatuto Jurídico das Empresas 

Estatais (Lei 13.303, de 30 de junho de 2016); 10.  Acesso à Informação (Lei 12.527, de 18 de novembro 

de 2011); 11. Intervenção do Estado na propriedade privada: fundamentos, modalidades, limitações 

administrativas, ocupação temporária, requisição administrativa, tombamento, servidão administrativa; 

12. Desapropriação: conceito, natureza jurídica, pressupostos, fontes normativas e espécies, objeto, forma 

de aquisição, competência, destinação dos bens desapropriados, fase declaratória, fase executória. 12.1. 

Ação de desapropriação. 12.2. Indenização. 12.3. Desistência da desapropriação. 12.4. Desapropriação 

indireta; inclui no DIREITO TRIBUTÁRIO o tópico 2. Cobrança Judicial da Dívida Ativa da Fazenda 

Pública (Lei 6.830, de 22 de setembro de 1980); inclui no DIREITO CIVIL E EMPRESARIAL os itens 

4. Posse: conceito, noções gerais e classificação. 4.1. Aquisição e perda. Efeitos da posse. 5. Proteção do 

Consumidor (Lei 8.078, de 11 de setembro de 1990). 6. Registros Públicos (Lei 6.015, de 31 de dezembro 

de 1973). 7. Sociedades por Ações (Lei 6.404, de 15 de dezembro de 1976). 8. Recuperação Judicial e 

Falência (Lei 11.101, de 9 de fevereiro de 2005) e exclui o item 1. Lei de Introdução ao Código Civil; 

inclui no DIREITO PROCESSUAL CIVIL os tópicos 17. Tutelas de Urgência e de Evidência. 18. 

Processo de Conhecimento e Cumprimento de Sentença. 19. Ações Possessórias. 20. Juizados Especiais 

Cíveis (Lei 9.099, de 26 de setembro de 1995). 21. Súmulas dos Tribunais Superiores (STJ e STF); inclui 

no DIREITO PENAL o item Crimes Ambientais (Lei 9.605, de 12 de fevereiro de 1998) e exclui a Lei n. 

8.884/94, inclui na LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA os tópicos 3. Resolução Normativa n. 9/2014-CR, de 13 

de fevereiro de 2014 da Agência Goiana de Regulação, Controle e Fiscalização de Serviços Públicos – 

AGR e 4. Resolução Normativa n. 265, de 10 de outubro de 2008, do Conselho de Gestão da Agência 

Goiana de Regulação, Controle e Fiscalização de Serviços Públicos – AGR (dispõe sobre a política de 

ligação de água da Saneago). 

28. retifica o Anexo IV – Programa das Provas na parte dos Conhecimentos Específicos para o cargo de 

Analista Jurídico – Advogado que inclui os programas de Direito Ambiental, de Direito do Trabalho e 

Direito Processual do Trabalho com os seguintes tópicos: DIREITO AMBIENTAL 1. Princípios do 

Direito Ambiental. 2. A Constituição Federal e o meio ambiente. 3. O estudo de impacto ambiental e a 

Administração Pública. 4. Licenciamento Ambiental. 5. A legislação brasileira de proteção florestal. 6. 

Áreas de preservação permanente, reserva legal e unidades de conservação. 7. Parcelamento do Solo (Lei 

6.766, de 19 de dezembro de 1979). 8. Política Nacional do Meio Ambiente (Lei 6.938, de 31 de agosto 

de 1981). 9. Política Nacional de Recursos Hídricos (Lei 9.433, de 8 de janeiro de 1997); DIREITO DO 

TRABALHO E DIREITO PROCESSUAL DO TRABALHO 1. Direito do Trabalho. Natureza. 

Conteúdo. 2. Fontes: conceito. Classificação e hierarquia, conflitos, soluções. 3. Interpretação, integração 

e aplicação do Direito do Trabalho. 4. Princípios do Direito do Trabalho. Indisponibilidade e 
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irrenunciabilidade dos direitos. Fraude à lei. 5. Direito do trabalho na Constituição. Alterações advindas 

da Emenda Constitucional nº 45/2005. Projeção dos direitos fundamentais no contrato de trabalho. 6. 

Relação de trabalho e relação de emprego. Contrato individual de trabalho: denominação, conceito, 

classificação, caracterização. Identificação profissional. Trabalho voluntário. Morfologia do contrato. 

Elementos integrantes: essenciais, naturais, acidentais. 7. Efeitos do contrato de trabalho: direitos, deveres 

e obrigações das partes. Efeitos conexos do contrato. 8. Modalidades de contratos de trabalho. Tipos de 

contratos a termo. Contrato de experiência e período de experiência. Diferenças entre contratos de 

trabalho e locação de serviços, empreitada, representação comercial, mandato, sociedade e parceria. Pré-

contratações: requisitos para configuração, efeitos, direitos decorrentes, hipótese de perdas e danos. 9. 

Formas de invalidade do contrato de trabalho. Nulidades: total e parcial. Trabalho ilícito e trabalho 

proibido. Efeitos da declaração de nulidade. 10. Empregado. Estagiário. Aprendiz. 11. Empregador. 

Empresa e estabelecimento. Sucessão trabalhista. Terceirização e intermediação de mão-de-obra no 

Direito do Trabalho. Terceirização lícita e ilícita. Trabalho temporário. Entes estatais e terceirização. 

Responsabilidade na terceirização. 12. Jornada de trabalho, delimitações. Horário de trabalho. Trabalho 

extraordinário. Acordo de prorrogação e acordo de compensação de horas. Banco de horas. Horas in 

itinere. Empregados excluídos do direito às horas extras. Intervalos inter e intrajornada. Jornadas 

especiais de trabalho. Trabalho em regime de revezamento e em regime de tempo parcial. 13. 

Remuneração e salário: conceito, distinções. Salário mínimo, piso salarial. Gorjetas. Caracteres e 

classificação do salário. Composição do salário. Modalidades de salário. Adicionais. Gratificação. 

Comissões. 13º salário. Parcelas não-salariais. Salário e indenização. Salário in natura e utilidades não-

salariais. Equiparação salarial. Desvio de função. 14. Repouso semanal remunerado. Férias. 13º Salário. 

Interrupção e suspensão do contrato de trabalho: conceito, caracterização, distinções. Situações tipificadas 

e controvertidas. 15. Alteração do contrato de trabalho. Alteração unilateral e bilateral. Transferência de 

local de trabalho. Remoção. Reversão. Promoção e rebaixamento. Alteração de horário de trabalho. 

Redução de remuneração. Jus variandi. Jus resistentiae. 16. Cessação do contrato de trabalho: causas, 

modalidades, procedimentos. Obrigações decorrentes da cessação do contrato de trabalho. 17. Aviso 

prévio. FGTS. Estabilidade. 18. Empregados públicos na administração direta e indireta. 19. Segurança e 

medicina do trabalho. Proteção do trabalho da mulher e do menor. 20. Responsabilidade civil e as 

relações de trabalho. 21. Direito Coletivo do Trabalho: Princípios. Sindicalização. Contribuições 

sindicais. Negociação coletiva. Acordo. Convenção. Contrato coletivo. Greve. 22. Dissídio coletivo: 

sentença normativa. Ação de cumprimento. 23. Comissão de Conciliação Prévia. 24. Princípios do 

processo do trabalho. Organização judiciária do trabalho. A Justiça do Trabalho: sua jurisdição e 

competência. 25. Processo judiciário do trabalho. Procedimentos. Recursos. Correição parcial. 

Liquidação. Execução trabalhista. Execução contra a Fazenda Pública: precatórios e dívidas de pequeno 

valor. Execução das contribuições previdenciárias: competência, alcance e procedimento. 26.  Tutela 

antecipatória de mérito e tutelas cautelares no Direito Processual do Trabalho. 27. Ação rescisória na 

Justiça do Trabalho. Ações constitucionais e cíveis admissíveis no processo do trabalho. 28. Ação civil 

pública. Ação civil coletiva. Legitimados, substituição processual, condenação genérica e liquidação. 

Coisa julgada e litispendência. 29. Prescrição e decadência. 30. Súmulas e Orientações Jurisprudenciais 

do Tribunal Superior do Trabalho. 

29. retifica o Anexo IV – Programa das Provas na parte dos Conhecimentos Específicos para o cargo de 

Profissional de Engenharia – Engenheiro Civil que passa a vigorar com a seguinte na redação: 1 

Estruturas; 2.8 Estabilidade de taludes e valas; 4.8 Plásticos e similares; 5.7 Execução de obras lineares 

(redes de água e esgoto); 6. Hidráulica e saneamento para sistemas de abastecimento de água e sistemas 

de esgoto sanitário: 6.1 Captações de água; 6.2 Estações elevatórias e linhas de recalque; 6.3 Adutoras de 

água e interceptores de esgoto; 6.4 Reservatórios de distribuição de água; 6.5 Redes de distribuição de 
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água e coletoras de esgoto sanitário; 6.6 Estação de tratamento de água e de esgoto; 7.1 Sistemas prediais 

de água fria. 9.2. Segurança na Construção Civil e de obras lineares. 

30. retifica o Anexo IV – Programa das Provas na parte dos Conhecimentos Específicos para o cargo de 

Profissional de Engenharia – Engenheiro Eletricista que inclui os itens 6. Métodos de partida e 

acionamento de motores de indução, 15. Resolução 414/2010 ANEEL, atualizada e 16. NBR 5419/2015 

ABNT – Proteção Contra Descargas Atmosféricas; 

31. retifica o Anexo VII – Documentos para contratação o item 17 que passa a vigorar com a seguinte 

redação: 

17. Conta salário aberta em instituição financeira indicada pela Saneago, após a contratação. 

 

Os demais itens do Edital e seus Anexos permanecem inalterados. 

 

Goiânia, 03 de janeiro de 2018. 

 

 

Jalles Fontoura de Siqueira  

Diretor Presidente da Saneago  

 


