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PROCESSO SELETIVO SAAE DE ARACRUZ 001-2020 - ANEXO II - CRONOGRAMA RETIFICADO III

Publicação Nº 279062

ANEXO II – CRONOGRAMA RETIFICADO III
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 001-2020
REVISÃO DE CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DAS ETAPAS *

Item
1
2
3

4

Fase
Publicação do Edital
Prazo para Recurso do Edital
Prazo para Resposta
referente ao item (2)

de

Prazos

Recurso

Data para realização das Inscrições

5

Divulgação da relação dos candidatos
inscritos (aptos e inaptos)

6

Prazo para recurso referente ao item (5)

7

Prazo de Resposta de Recurso
referente ao item (6)
Prazo de Apuração e planilhamento da
pontuação de títulos
Divulgação da classificação dos
candidatos
para
os
cargos:
OPERADOR DE ETAE, TÉCNICO
MECANICO, PEDREIRO, ARTIFICE e
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
OPERACIONAL.
Prazo para recurso referente ao item (9)

8
9
10
11
12
13

14

15

Divulgação da classificação dos
candidatos
para
os
cargos:
MOTORISTA
Prazo de Resposta de Recurso
referente ao item (10)
Prazo para recurso referente ao item
(11)

*Este recurso EXCEPCIONALMENTE, somente
poderá ser enviado via e-mail no endereço:
processoseletivo@saaeara.com.br, conforme
informativo publicado no site.

Divulgação do resultado final para os
cargos:
OPERADOR
DE
ETAE,
TÉCNICO MECANICO, PEDREIRO,
ARTIFICE e AUXILIAR DE SERVIÇOS
GERAIS OPERACIONAL.
Encaminhamento para homologação
para os cargos: OPERADOR DE ETAE,
TÉCNICO MECANICO, PEDREIRO,
ARTIFICE e AUXILIAR DE SERVIÇOS
GERAIS OPERACIONAL.

20/01/2020
Das 08:00h às 10:30h e de 13:30h às 16:00h do
dia 23/01/2020.
Até o dia 30/01/2020
Técnica em Mecânica
Operador de ETAE
Agente Administrativo
Pedreiro
Motorista
Aux.
Serv.
Gerais
Operacional
Artífice

04 e 05/02/2020
06 e 07/02/2020
10 e 11/02/2020
12 e 13/02/2020

21/02/2020
Das 08:00h às 10:30h e de 13:30h às 16:00h do
dia 03/03/2020
Até o dia 06/03/2020
Até o dia 09/03/2020

09/03/2020

Das 08:00h às 10:30h e de 13:30h às 16:00h do
dia 12/03/2020
18/03/2020
Até o dia 18/03/2020
Das 08:00h às 10:30h e de 13:30h às 16:00h do
dia 25/03/2020

20/03/2020

Até o dia 23/03/2020
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17
18
19

20
21
22
23
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Prazo de Resposta de Recurso
referente ao item (13)
Divulgação do resultado final para os
cargos: MOTORISTA.
Encaminhamento para homologação
para os cargos: MOTORISTA.
Divulgação da classificação dos
candidatos para o cargo: AGENTE
ADMINISTRATIVO.
Prazo para recurso referente ao item
(19)

*Este recurso EXCEPCIONALMENTE, somente
poderá ser enviado via e-mail no endereço:
processoseletivo@saaeara.com.br,
conforme
Decisão em anexo.

Prazo de Resposta de Recurso
referente ao item (20)
Divulgação do resultado final para o
cargo: AGENTE ADMINISTRATIVO.
Encaminhamento para homologação
para
o
cargo:
AGENTE
ADMINISTRATIVO.
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Até o dia 31/03/2020
02/04/2020
Até o dia 06/04/2020

15/06/2020
Até o dia 17/06/2020 através do e-mail
processoseletivo@saaeara.com.br.
Até o dia 24/06/2020
25/06/2020
Até o dia 26/06/2020

*Datas prováveis, sujeitas a alteração.
*As planilhas serão divulgadas dentro do horário de expediente do SAAE.
*As alterações ocorreram apenas no Cargo Agente Administrativo – itens 19 a 23.

COMISSÃO PARA REALIZAÇÃO DO PROCESSO SELETIVO
PORTARIAS SAAE-ARA-010/2020 e 041/2020
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DECISÃO SOBRE RECURSO – CARGO: AGENTE
ADMINISTRATIVO
Considerando a situação pela qual passa o País em decorrência do Corona Vírus –
Covid19;
Considerando a classificação pela Organização Mundial de Saúde, no dia 11 de março
de 2020, como pandemia do COVID-19;
Considerando a Lei Federal n.º 13.979/2020 que dispõe sobre as medidas de
prevenção e enfrentamento da emergência da saúde pública provocada pelo COVID19;
Considerando o Decreto Legislativo do Congresso Nacional de nº 6, de 2020 que
reconheceu a ocorrência de Estado de Calamidade Pública;
Considerando o Decreto n.º 37.740, de 16/03/2020, o qual decretou situação de
emergência de saúde pública no município de Aracruz, decorrente da pandemia da
COVID-19;
Considerando o Decreto Estadual n.º 4.626-R, de 12/04/2020, o qual dispõe de
medidas de enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente da covid-19;
Considerando o Decreto Estadual n.º 4.636-R, de 19/04/2020, que Institui o
mapeamento de risco para o estabelecimento de medidas qualificadas para
enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do novo coronavírus
(COVID-19);
Considerando o Decreto Estadual n.º 4593-R, de 13 de março de 2020, que dispõe
sobre o estado de emergência em saúde pública no Estado do Espírito Santo e
estabelece medidas sanitárias e administrativas para prevenção, controle e contenção
de riscos, danos e agravos decorrentes do surto de novo coronavírus (COVID-19);
Considerando a PORTARIA Nº 093-R, de 23 de maio de 2020 que dispõe sobre o
mapeamento de risco para o estabelecimento de medidas qualificadas para
enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do novo coronavírus
(COVID-19), instituído pelo Decreto nº 4636-R, de 19 de abril de 2020, e dá outras
providências.
Considerando a PORTARIA Nº 094-R, de 23 de maio de 2020 que dispõe sobre
medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do novo
coronavírus (COVID-19), nos termos Decreto nº 4636-R, de 19 de abril de 2020, e dá
outras providências.
Considerando o Decreto Municipal nº 37.829, de 31/03/2020, que declarou o Estado
de Calamidade Pública no Município de Aracruz/ES, em virtude da Pandemia da
COVID-19;
Considerando o Decreto-Legislativo nº 18/2020 por meio do qual a ALES reconheceu
o estado de calamidade pública no Município de Aracruz/ES até 31/07/2020.
Considerando que a orientação é de que a população permanecer em suas residências
para evitar a aglomeração de pessoas e a consequente disseminação da doença;

DECIDE a Comissão de Processo Seletivo alterar a forma de entrega do Recurso
para o Cargo de AGENTE ADMINISTRATIVO que EXCEPCIONALMENTE
deverá ser enviado para o e-mail processoseletivo@saaeara.com.br da seguinte
forma: o candidato deverá preencher a Solicitação de Recurso – ANEXO IV e
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enviar ao e-mail processoseletivo@saaeara.com.br juntamente com a cópia do
comprovante de inscrição, observando os requisitos contidos no item 12.5 do
Edital que diz “12.5. Obrigatoriamente, os recursos referentes aos incisos II e III,
deverão ser acompanhados de cópia do comprovante de inscrição do candidato.
Somente serão apreciados os recursos devidamente motivados e
fundamentados e que apontarem as circunstancias que os justifiquem”.
O Recurso deverá ser encaminhado até ás 23h59min do dia 17/06/2020,
conforme Cronograma de Execução das Etapas - Retificado III.
O Candidato poderá solicitar informação sobre a classificação somente através
do e-mail processoseletivosaaeara.com.br, onde deverá informar o nome
completo, o número da inscrição no processo seletivo, bem como o número do
documento de identidade.
COMISSÃO PARA REALIZAÇÃO DO PROCESSO SELETIVO
PORTARIAS SAAE-ARA-010/2020 e 041/2020
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