
 
 

 

 

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO 
SAAE DE BARRA MANSA/ RJ 

CONCURSO PÚBLICO 
 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO – PROVAS PRÁTICAS 
 
 

Nos termos do subitem 6.4. Provas Práticas do Concurso Público regido pelo Edital nº 01/2020, 
o SAAE de Barra Mansa torna públicos as datas, horários, local e demais disposições para a 
realização das provas práticas para os cargos de Agente de Saneamento e Auxiliar de Serviços 
Gerais, de acordo com as proporções definidas no item 6.4.1 do Edital. 
 
As convocações para as provas práticas estão em conformidade com os resultados parciais 
divulgados, no dia 11 de janeiro de 2021, no site www.ibam-concursos.org.br. 
 
 
1. Local, datas, horários, conteúdos e relação de candidatos para realização das provas 
práticas 
 
CARGO: Agente de Saneamento 

Local de realização: Escola Municipal Santo Antônio - Estrada Governador Chagas Freitas 2901 
Colônia - Barra Mansa – RJ 
Data: 06/02/21 início da prova às 14h00 
Conteúdo: serviços de manutenção de rede de água, ligação predial com instalação de 
hidrômetro, construção de rede de água. Serviços de manutenção de rede e construção de 
rede de esgoto (ligação). Execução de uma alvenaria de tijolos. Esquadrejamento, marcação, 
prumada de tijolos. Conhecimento de equipamentos e ferramentas. Uso apropriado de 
ferramentas, EPI e EPC entre outros. 
 

DIA 06/02/21 às 14h00 
Classificados da 1ª a 8ª colocação em ampla concorrência e os candidatos negros 

aprovados na listagem especial na 4ª e 5ª colocação 
Nome do candidato Inscrição 

GIL PEDRO 28061-5 
CARLOS ALBERTO CARVALHO DE ALMEIDA 10241-5 
ADRIANO MARCOS DA SILVA 27999-4 
TIAGO DA SILVA  27728-2 
ROMULO CORNELIO DIAS 22917-2 
GABRIELA PAULA DE ASSIS 12336-6 
CLAUDINEI MACHADO FERNANDES 13616-6 
FABIO DE ALBUQUERQUE FONSECA 15001-0 
EDNANDO RICHARDELLE GALOCHA  27526-3 
MATEUS CABRAL ALVES BARBOSA 27923-4 
 
CARGO: Auxiliar de Serviços Gerais 

Local de realização: Escola Municipal Santo Antônio - Estrada Governador Chagas Freitas 2901 
Colônia - Barra Mansa - RJ  
Data: 07/02/21 início da prova às 8h30 (manhã) e 13h30 (tarde). 
Conteúdo: Serviços de roçada e capina. Carga e descarga de veículo carroceria fixa com 
materiais diversos (terra, entulho e/ou resíduos de poda e roçada). Transporte e carga de 
materiais diversos. 
 

DIA 07/02/21 às 8h30 
Classificados da 1ª a 25ª colocação 

Nome do candidato Inscrição 
NATA DE PAULA E SILVA 10172-9 
MARCIO LUIZ CARVALHO DA CRUZ 10005-6 
AURELIO RIBEIRO DA ROCHA  28105-0 



 
 

 

 

MARCOS CUNHA LIMA 21373-0 
VITOR NUNES DE OLIVEIRA BESSA 9954-6 
GERALDO ANTONIO DA SILVA 27865-3 
MARCELO DE SOUZA 10320-9 
EVANDRO SILVA VIDAL 10024-2 
VALDECI LUCAS DA ROCHA 4104-1 
JEFERSON SEBASTIAO DA COSTA 14789-3 
DANIELLE BASTOS RODRIGUES 27574-3 
FABIANO FARIA RODRIGUES 17152-2 
ADEMIR ROBSON DA SILVA  27808-4 
ALESSANDRO AFONSO AMORIM DE ARAUJO 12314-5 
IGOR DA CONCEICAO 10135-4 
WEVERTON DA SILVA SOUSA 14943-8 
AGNAIDO DA SIVA BARBOSA 21301-2 
NATALIA PENEDO DA SILVA 21108-7 
PABLO DA CONCEICAO GOMES  27980-3 
MATHEUS EDUARDO ANDRE GONCALVES 10189-3 
MARCO VENICIO PIASSI RODRIGUES 22980-6 
THIAGO NAZARETH PASCOAL 10377-2 
AURELIO ADRIANO DA COSTA 10112-5 
JEFFERSON MOREIRA PEREIRA NETO 15114-9 
LIDIANE RITA TEODORO DOS SANTOS 22990-3 

DIA 07/02/21 às 13h30 
Classificados da 26ª a 44ª colocação e os candidatos negros aprovados na listagem 

especial 
Nome do candidato Inscrição 

HERCULES LANDIM DA SILVA 14403-7 
MATHEUS CARVALHO BERNARDO ELIAS  10098-6 
ALEXSANDRO DA SILVA 4161-0 
RICARDO ANDERSON GONCALVES DOS SANTOS 12401-0 
JOSE EDUARDO DA SILVA 15052-5 
THAILOANE SANTOS DE MENDONCA 4144-0 
ELIAS RICARDO DA SILVA 27633-2 
DANIEL CARNEIRO GUEDES 10148-6 
BRUNO NUNES MELO 15039-8 
ANA CLARA DE SOUZA RIBEIRO 9985-6 
JANETE APARECIDA DA SILVA TAVARES  10041-2 
MACIEL FERNANDES RODRIGUES 27656-1 
ISMAR TEIXEIRA DA SILVA 10413-2 
LUIS CARLOS SATURNINO JUNIOR  14921-7 
EVENI DA SILVA BARCELOS NETO 15108-4 
RENATO LUIZ RODRIGUES 10333-0 
GIOVANE JUSTINIANO NOGUEIRA 6186-7 
WELINTON DARQUE SILVA 13669-7 
ALEXSANDRO CARDOSO 27649-9 
MARIANA DOS SANTOS DE CARVALHO 12406-0 
VAGNER SANTIAGO BATISTA  12749-3 
ALAN LAURINDO DOS SANTOS 28274-0 
ANDERSON DA SILVA VIEIRA 10305-5 
NILCE APARECIDA NUNES 4108-4 

 

2. Normas de Segurança 

2.1. O candidato deve comparecer ao local de prova 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. 

2.2. Será de responsabilidade do candidato levar máscara e álcool para uso pessoal. 



 
 

 

 

2.3. Não será permitida a utilização de bebedouro no local de prova. 

2.4. 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, o candidato deverá comparecer ao local de prova 
munido do laudo médico que ateste sua condição e a alimentação ocorrerá em local designado 
pela Coordenação do IBAM. 

2.5. O candidato não poderá retirar a máscara facial de proteção durante a realização da prova 
e enquanto estiver no local a não ser para beber água ou se identificar. 

2.6. O candidato deverá utilizar sua própria caneta para assinar a lista de presença e demais 
documentos que se façam necessários. 

2.7. O candidato ao terminar sua prova deverá retirar-se imediatamente do local, não podendo 
permanecer em suas dependências, exceto para utilizar o banheiro de forma ordenada e sem 
aglomeração, se for necessário. 

2.8. O candidato que descumprir as regras constantes deste Edital, especialmente se retirar a 
máscara durante a permanência no local de prova ou desrespeitar as normas aqui 
estabelecidas ou as orientações da equipe do IBAM quanto ao distanciamento e medidas de 
prevenção de contágio, será eliminado do concurso e retirado do local de prova. 

 

3. Informações Gerais 

3.1. Os candidatos deverão comparecer ao local 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. 

3.2. 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. 

3.3. 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. 

3.4. Os candidatos deverão usar vestes e calçados apropriados, os quais não interfiram na 
segurança da realização das provas, não sendo permitido o uso de bermuda, chinelos, 
sandálias e similares.  

3.5. Os convocados deverão comparecer ao local de prova com calça fechada, blusa de manga 
curta ou longa, calçado fechado ou bota e luva pigmentada, por conta das atividades que serão 
desenvolvidas no dia da prova. 

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

3.7. Em nenhuma hipótese haverá segunda chamada destas provas. 

3.8. 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.  

3.9. Os candidatos que foram classificados após as proporções definidas no Edital nº 01/2020, 
não farão a prova prática. 

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



 
 

 

 

3.11. 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. 

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

 
 
 

Barra Mansa, 21 de janeiro de 2021. 
 
 

Fanuel Fernando de Paula Faria 
Diretor Executivo 

 


