
 

 

 

 

 
 

 
 

SAAE DE RIO DAS OSTRAS - RJ 
 

CONCURSO PÚBLICO – Edital nº 01/2020 SAAE 
 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO – PROVAS PRÁTICAS 
 
 

Nos termos do item 5.4. Provas Práticas do Edital do Concurso Público nº 01/2020 - SAAE, o 
Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Rio das Ostras torna públicos as datas, horários, 
locais e demais disposições para a realização das provas práticas para os cargos Ajudante, 
Bombeiro Hidráulico, Eletricista, Eletrotécnico, Encanador, Encarregado de Manutenção e 
Pedreiro, de acordo com as proporções definidas no item 5.4.1 do Edital. 
 
As convocações para as provas práticas estão em conformidade com os resultados parciais 
divulgados, no dia 26 de abril de 2022, no site www.ibam-concursos.org.br. 

 
 

CARGO: Encanador 

Local de realização: Subsecretaria de Serviços Públicos, localizada na Rua Duque de Caxias, 
455 – Jardim Mariléa, Rio das Ostras/RJ. 
Data: 21/05/22. 
Conteúdo: Instalação de hidrômetro; Derivação na adutora de água; Derivação no coletor 

público de esgoto. 

DIA 21/05/22 às 13h00 
Classificados da 1ª a 4ª colocação 

Inscrição Nome do candidato 

455720-5 DINAN FERNANDES QUINTANILHA 

453265-9 RONALDO HERCULES MARINHO  

454480-6 JUVANNY RODRIGUES FERREIRA 

448060-0 SILVIO RICARDO DA SILVA COSTA 

 
 

CARGO: Encarregado de Manutenção 

Local de realização: Subsecretaria de Serviços Públicos, localizada na Rua Duque de Caxias, 
455 – Jardim Mariléa, Rio das Ostras/RJ. 
Data: 21/05/22. 
Conteúdo: EPI/EPC identificação; Marcação de serviços; Instalação de máquinas e 

equipamentos; Manutenções hidrossanitárias; Manutenções elétricas. 

DIA 21/05/22 às 15h00 
Classificados da 1ª a 12ª colocação 

Inscrição Nome do candidato 

449901-3 MAURICIO FREITAS PEIXOTO 

458630-5 CARLOS RIENDO FERREIRA DE CASTRO 

445396-8 JOAO GEREMIAS DE SOUZA 

456808-2 CAROLINA FERNANDES 

448609-5 ULLY GUIMARAES ROCHA 

459121-7 MARCELO FERREIRA DE SOUZA 

448924-3 ANTONIO LUCAS DA SILVA MERENCIO 

449677-9 PAVEL ZANESCO FERREIRA 

455924-0 SUZANA MENDONCA FERNANDES 

451749-6 JANDERSON FERREIRA DA SILVA 

446261-2 DAVID MIGUEL CARDOSO JUNIOR 

449273-0 MARCIO MASSI MARTINS 

 



 

 

 

 

 
 

 
 

CARGO: Bombeiro Hidráulico 

Local de realização: Subsecretaria de Serviços Públicos, localizada na Rua Duque de Caxias, 
455 – Jardim Mariléa, Rio das Ostras/RJ. 
Data: 22/05/22. 
Conteúdo: Dada medida em eixo; Cálculo de descontos; Cortar/ esquadrar/ lixar/ retirar 

rebarbas; Montar ramal e subramal; EPI/EPC. 

 

DIA 22/05/22 às 10h00 
Classificados da 1ª a 3ª colocação 

Inscrição Nome do candidato 

446904-4 BRUNO SANTOS DE ASSIS  

449665-0 SERGIO MEDELLA DOS SANTOS 

452600-2 WILLIANS FREITAS STOLLER 

 
 

CARGO: Eletrotécnico 

Local de realização: Subsecretaria de Serviços Públicos, localizada na Rua Duque de Caxias, 
455 – Jardim Mariléa, Rio das Ostras/RJ. 
Data: 22/05/22. 
Conteúdo: Utilização de instrumentos elétricos de medição e verificação; Identificação de 
equipamentos em circuitos elétricos; Identificação de motores/transformadores e leitura de 
suas placas; Procedimentos de segurança segundo a NR10; Instalação de um quadro elétrico. 

 
DIA 22/05/22 às 14h00 

Classificado na 1ª colocação 

Inscrição Nome do candidato 

458192-8 JULIO SEBASTIAO DE SOUZA 

 
 

CARGO: Pedreiro 

Local de realização: Subsecretaria de Serviços Públicos, localizada na Rua Duque de Caxias, 
455 – Jardim Mariléa, Rio das Ostras/RJ. 
Data: 29/05/22. 
Conteúdo: Identificação de ferramentas; EPI/EPC; Alvenaria: alinhamento, prumo e esquadro; 

Colocação de cerâmica. 

 

DIA 29/05/22 às 08h00 
Classificados da 1ª a 10ª colocação 

Inscrição Nome do candidato 

457759-2 EDUARDO DE ALMEIDA GERALDO 

450204-0 RODRIGO VICENTE DA SILVA 

454974-4 ALESSANDRO GOMES DE SOUZA 

458268-0 ROBSON DE ALMEIDA NUNES 

449742-1 MANOEL SOARES DE SOUZA 

451291-0 ALDAIR JOSE PEREIRA DO AMPARO 

456497-7 LUIZ CLAUDIO DA SILVA MARTINS OM 

457183-3 JORGE DOS SANTOS 

452589-0 WELLINGTON SILVA OLIVEIRA MENDES 

447279-7 RAFAEL COELHO MORGADO NABUCO DE ARAUJO  

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 
 

 
 

CARGO: Ajudante 

Local de realização: Subsecretaria de Serviços Públicos, localizada na Rua Duque de Caxias, 
455 – Jardim Mariléa, Rio das Ostras/RJ. 
Data: 29/05/22. 
Conteúdo: Capina; Manuseio de ferramenta; Conferência de alinhamento; prumo e esquadro. 

DIA 29/05/22 às 10h00 
Classificados da 1ª a 5ª colocação 

Inscrição Nome do candidato 

444088-1 ROBSON DANTAS DE LIMA  

450276-8 LUIZ FELIPE PEDROZA DA SILVA 

446122-2 LEONARDO DE SOUZA CHAGAS  

457134-2 CLESIO CUNHA CHAVES  

456159-2 GABRIEL LOZAN OLEGARIO DO COUTO 

 
 

CARGO: Eletricista 

Local de realização: Subsecretaria de Serviços Públicos, localizada na Rua Duque de Caxias, 
455 – Jardim Mariléa, Rio das Ostras/RJ. 
Data: 29/05/22. 
Conteúdo: Execução de tubulações; Enfiação; Montagem de circuitos elétricos. 
 

DIA 29/05/22 às 13h00 
Classificados da 1ª a 5ª colocação 

Inscrição Nome do candidato 

457263-4 LUIS CARLOS DE ABREUALMEIDA 

453350-8 LUIZ RICARDO CORDEIRO PARANHOS 

444931-6 MARLON GOMES DOS SANTOS 

456109-1 URIEL FERREIRA ALEXANDRE 

457837-3 ROBERTO LOPES HIPOLITO 

 
PROTOCOLOS SANITÁRIOS  
 

▪ É recomendado, conforme o Decreto 3217/2022, que o candidato compareça ao local de 
provas utilizando máscara para proteção à COVID-19 podendo portar álcool em gel ou 
líquido antisséptico (70%). A máscara deve cobrir totalmente o nariz e a boca do 
participante. 

▪ Será de responsabilidade do candidato levar água para uso individual durante sua 
permanência no local de prova. 

▪ No local de prova haverá aferição de temperatura corporal dos candidatos e higienização das 
mãos. Caso algum candidato apresente temperatura superior a 37,5º C, o mesmo poderá 
realizar a prova em local separado - acompanhado dos avaliadores e fiscalização do IBAM 
e portando máscara facial. 

▪ Para realizar a prova prática o candidato deverá, obrigatoriamente, apresentar 
comprovante de vacinação, onde conste pelo menos o registro de duas doses da vacina 
contra covid19. O comprovante pode ser a carteira de vacinação digital do ConecteSUS, a 
própria caderneta física ou um papel timbrado da Secretaria Municipal de Saúde. 

▪ Não será permitida a alimentação do candidato durante a realização da prova, exceto os 
candidatos com condições de saúde que requerem alimentação intervalada (diabéticos, 
hipertensos, hipotensos, etc.). Nesses casos, os candidatos deverão comparecer ao local 
de prova munido do laudo médico que ateste sua condição e a alimentação ocorrerá em 
local designado pela Coordenação do IBAM. 

▪ O candidato ao terminar sua prova deverá retirar-se imediatamente do local, não podendo 
permanecer em suas dependências, exceto para utilizar o banheiro. 



 

 

 

 

 
 

 
 

▪ O candidato que descumprir as regras constantes deste Edital ou desrespeitar as normas 
aqui estabelecidas ou as orientações da equipe do IBAM será eliminado do concurso e 
retirado do local de prova. 

 
INFORMAÇÕES GERAIS 
 
▪ Os candidatos deverão comparecer aos locais de provas nos dias e horários definidos para 

cada cargo, com no mínimo meia hora de antecedência do horário previsto para o início 
das provas. 

▪ O candidato que chegar ao local após o horário de início, da prova para seu cargo, não fará 
a prova e será eliminado do concurso público. 

▪ Os candidatos convocados para realização das provas práticas deverão portar o 
documento original de identidade, dentro do prazo de validade, sem esse documento o 
candidato não fará a prova. 

▪ Todos os candidatos deverão usar vestes e calçados apropriados para as atividades que 
serão realizadas no dia da prova, os quais não interfiram na segurança da realização, não 
sendo permitido o uso de bermuda, chinelos e similares.  

▪ Os candidatos aos cargos de Ajudante, Bombeiro Hidráulico, Eletricista, Eletrotécnico, 
Encanador, Encarregado de Manutenção e Pedreiro deverão comparecer ao local de prova 
com calça fechada, blusa de manga curta ou longa, calçado fechado e luva pigmentada, 
por conta das atividades que serão desenvolvidas no dia da prova. 

▪ Nenhum candidato fará a prova prática fora dos dias, horários e locais fixados neste Edital. 

▪ Em nenhuma hipótese haverá segunda chamada destas provas. 

▪ A sequência de realização das provas práticas respeitará a ordem decrescente de 
classificação, obtida pelos candidatos nas respectivas provas objetivas, podendo à Banca 
Examinadora definir outras formas de trabalho, desde que com a finalidade de preservar o 
bom andamento da avaliação. 

▪ O candidato com deficiência aprovado nas provas objetivas que não enviou o laudo 
médico, no prazo estipulado no edital, não foi considerado na reserva de vagas. 

▪ Serão considerados aprovados os candidatos que obtiverem no mínimo 50 (cinquenta) 
pontos nas provas práticas. 

▪ Fica proibido qualquer tipo de registro, por parte dos candidatos ou outras pessoas, 
durante a execução das atividades. Não será permitida a permanência de pessoas 
estranhas aos trabalhos no local de realização da prova. 

▪ O candidato que foi eliminado, porque não atingiu o mínimo de pontos em cada uma das 
matérias das provas objetivas, conforme consta no Anexo II do Edital nº 01/2020, não fará 
a prova prática. 

▪ Aplicam-se a esta etapa do concurso as regras dispostas no Edital nº 01/2020. 

 
 

Rio das Ostras, 11 de maio de 2022. 
 

Alexandre Beleza Romão 
Presidente do Serviço Autônomo de Água e Esgoto 

 


