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Dr. FERNANDO FIORI DE GODOY, Presidente do CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL NA ÁREA DE 

SANEAMENTO AMBIENTAL – CONSAB, no uso de suas atribuições legais, torna pública a abertura das 

inscrições para o Processo Seletivo objeto do Edital nº 01/2017, que será realizado pela ORHION 

CONSULTORIA & NAT ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA. – ME, para provimento do quadro de empregados 
instituído pela Resolução nº 06/2015. O Processo Seletivo reger-se-á pelas disposições contidas neste Edital e 

seus anexos e será coordenada pela Coordenação Geral do Consórcio CONSAB. 

1. DISPOSIÇÕES PRELIMINARES:  

O Processo Seletivo destina-se ao provimento de cargos atualmente vagos, dos que forem criados, 

dos que vagarem e forem necessários ao CONSAB, bem como para formação de cadastro reserva, 

durante seu prazo de validade.  

1.1. Por cadastro reserva, entende-se o conjunto de candidatos aprovados e relacionados na listagem que 

contém o resultado final do certame. O cadastro reserva somente será aproveitado mediante a abertura vagas, 

novas vagas, ou substituições, observado o prazo de validade do presente Processo Seletivo; 

1.2. Todo o processo de execução e os atos oficiais relativos ao Processo Seletivo, bem como as informações 

pertinentes, estarão disponíveis na íntegra nos endereços eletrônicos da orhion.listaeditais.com.br; 

www.consabambiental.com.br; http://www.jaguariuna.sp.gov.br/portaljag/ e resumidamente  na 

IMPRENSA OFICIAL DE JAGUARIÚNA. 

1.3. O Processo Seletivo terá o prazo de validade de 02 (dois) anos, a contar da data de publicação da 

homologação do certame, prorrogável por mais 02 (dois) anos.  

1.4. Os candidatos aprovados que vierem a ingressar no quadro do CONSAB, terão seus contratos de trabalho 
regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, por prazo indeterminado. 

1.5. Os candidatos aprovados nos Processos Seletivos anteriores que estejam vigentes quando do surgimento 

da vaga no CONSAB -Jaguariúna, terão preferência quanto à convocação para o preenchimento de vagas para 
os cargos constantes do quadro adiante, respeitadas as vigências dos Processos Seletivos: 

PROCESSO SELETIVO CARGO VIGENTE ATÉ 

Processo seletivo 01/2015 Motorista I 23/10/2017 
Processo seletivo 01/2015 Motorista II 23/10/2017 
Processo seletivo 01/2015 Motorista III 23/10/2017 
Processo seletivo 01/2016 Varredor de Rua 29/04/2018 

1.6. As atribuições de cada cargo encontram-se especificadas no ANEXO I deste Edital; 

1.7. Os cargos, requisitos mínimos exigidos, carga horária semanal e vagas são os estabelecidos na 

TABELA I, DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES, deste Edital, a seguir especificada: 

TABELA I 

EMPREGO 
Nº DE 
VAGAS 

PRÉ- REQUISITO SALÁRIO 
CARGA 

HORÁRIA 

SEMANAL 

Ajudante Geral - 
Jaguariúna 

01 Ensino Fundamental Incompleto R$ 1.388,00 44 horas 

Mecânico - Jaguariúna 01 
Ensino Fundamental Incompleto e 

Conhecimento Específico na Área 
R$ 1.808,00 44 horas 

Motorista I - Jaguariúna 
Cadastro 

Reserva 

Ensino Fundamental Incompleto 
Habilitação para dirigir veículos 

automotores na categoria “B” 

R$ 1.649,00 44 horas 

Motorista II - 

Jaguariúna 

Cadastro 

Reserva 

Ensino Fundamental Incompleto 
Habilitação para dirigir veículos 

automotores na categoria “D” 

R$ 1.958,00 44 horas 

Motorista III - 

Jaguariúna 

Cadastro 

Reserva 

Ensino Fundamental Incompleto 

Habilitação para dirigir veículos 
automotores na categoria “D” 

R$ 2.017,00 44 horas 

Operador de Máquina 

Costal - Jaguariúna 
01 Ensino Fundamental Incompleto R$ 1.388,00 44 horas 

Operador de Moto 

Niveladora - Jaguariúna 

Cadastro 

Reserva 

Ensino Fundamental Incompleto 
Habilitação para dirigir veículos 

automotores na categoria “D” ou “E” 

R$ 2.143,00 44 horas 
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Operador Pá 

Carregadeira - 

Jaguariúna 

Cadastro 
Reserva 

Ensino Fundamental Incompleto 

Habilitação para dirigir veículos 

automotores na categoria “D” ou “E” 

R$ 2.143,00 44 horas 

Operador de 
Retroescavadeira - 

Jaguariúna 

Cadastro 
Reserva 

Ensino Fundamental Incompleto 
Habilitação para dirigir veículos 

automotores na categoria “D” ou “E” 

R$ 2.143,00 44 horas 

Pedreiro - Jaguariúna 
Cadastro 
Reserva 

Ensino Fundamental Incompleto R$ 1.388,00 44 horas 

Tratorista - Jaguariúna 02 

Ensino Fundamental Incompleto 

Habilitação para dirigir veículos 
automotores na categoria “D” ou “E” e 

Experiência com Tratores  

R$ 1.519,00 44 horas 

Varredor de Rua 
Jaguariúna 

Cadastro 
Reserva  

Ensino Fundamental Incompleto R$ 1.388,00 44 horas 

1.8. Além dos salários, todos os cargos têm o benefício de Cesta Básica; 

1.9. Os cargos com adicional de insalubridade e periculosidade serão aplicados na forma regulamentada pela 

lei.  

2. CONDIÇÕES PARA A INSCRIÇÃO:  

2.1. Ser brasileiro ou cidadão português que tenha adquirido a igualdade de direitos e obrigações 

civis e gozo dos direitos políticos (Decreto nº 70.436, de 18/04/72, Constituição Federal - §1° do 

Art. 12 de 05/10/88 e Emenda nº 19, de 04/06/98 - Art. 3º).  

2.2. Ter, na data da posse, 18 (dezoito) anos completos.  

2.3. Estar em dia com as obrigações resultantes da legislação eleitoral e, se do sexo masculino, do 

serviço militar.  

2.4. Ter aptidão física e mental e não ser portador de necessidades especiais incompatível com o 

exercício do emprego, comprovada em exame médico a ser realizado pelo Médico do Trabalho do 

CONSAB. 

2.5. Possuir documentação comprobatória, no ato da contratação, dos REQUISITOS MÍNIMOS EXIGIDOS 

para o emprego público, conforme especificado na Tabela I, do Capítulo 1, e a DOCUMENTAÇÃO 

COMPROBATÓRIA determinada no item 9.8 deste edital. 

2.6. Candidatos com DEFICIÊNCIA - verificar item 4, neste Edital. 

2.7. Não ter sido condenado por crime contra o Patrimônio, contra a Administração, contra a Fé 

Pública, contra os Costumes e os previstos em Lei, bem como nada ter que o desabone e torne 

incompatível o desempenho de suas funções.  

2.8. Não ter sido demitido ou exonerado do serviço público federal, estadual ou municipal, em 

consequência de processo administrativo ou a bem do serviço público, bem como não ter sido 

demitido por justa causa de emprego/emprego público de autarquia, fundação, empresa pública, ou 
sociedade de economia mista, instituídas por órgãos da administração federal, estadual ou 

municipal.  

2.9. Não ter sido punido, em decisão da qual não caiba recurso administrativo, em processo disciplinar, por ato 
lesivo ao patrimônio público de qualquer esfera de governo, condenado em processo criminal por prática de 

crimes contra a administração pública, capitulados nos títulos II e XI da Parte Especial do Código Penal 

Brasileiro, na Lei nº 7.492/86 e na Lei nº 8.429/92;  

2.10. Não estar, no ato da contratação, incompatibilizado para nova contratação em novo emprego público;  

2.11. Não estar com idade de aposentadoria compulsória;  

2.12. Não receber proventos de aposentadoria ou remuneração de cargo, emprego ou função pública, 

ressalvados os cargos acumuláveis previstos na Constituição Federal;  

2.13. Conhecer e estar de acordo com as exigências contidas neste Edital.  

2.14. Conhecer e estar de acordo com as exigências contidas neste Edital em relação às quais não poderá ser 

alegado qualquer espécie de desconhecimento. 

2.15. Haverá isenção da Taxa de Inscrição para todos os candidatos inscritos nos moldes dispostos deste 

edital. 

3. REALIZAÇÃO DAS INSCRIÇÕES VIA INTERNET:  


