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CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS PARA PROVIMENTO EFETIVO DE CARGOS  
DO QUADRO PERMANENTE DA AUTARQUIA SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL ÁGUAS DO 

PANTANAL DE CÁCERES (SSAAP) – MT  
 

ANEXO II DO EDITAL N.º 01 /2019 – SSAAP-MT 
 

CARGOS / REQUISTOS BÁSICOS / VAGAS 
 
NÍVEL DE ESCOLARIDADE: SUPERIOR COMPLETO 

 

Cargos Requisitos básicos 
Vagas 

Ampla  
concorrência 

Pessoas com 
deficiência 

Advogado 

Diploma registrado ou certificado acompanhado de 
histórico escolar de conclusão de curso de nível 
superior em Direito fornecido por instituição de 
ensino superior reconhecida pelo Ministério da 
Educação (MEC), e registro no respectivo 
Conselho/Delegacia ou Órgão quando este exigir 
para o exercício do cargo. 

02 CR 

Contador 

Diploma registrado ou certificado acompanhado de 
histórico escolar de conclusão de curso de nível 
superior em Ciências Contábeis fornecido por 
instituição de ensino superior reconhecida pelo 
Ministério da Educação (MEC), e registro no 
respectivo Conselho/Delegacia ou Órgão quando este 
exigir para o exercício do cargo. 

01 CR 

Controlador Interno 

Diploma registrado ou certificado acompanhado de 
histórico escolar de conclusão de curso de nível 
superior em Administração ou Ciências Contábeis ou 
Direito  fornecido por instituição de ensino superior 
reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC), e 
registro no respectivo Conselho/Delegacia ou Órgão 
quando este exigir para o exercício do cargo. 

01 CR 

Engenheiro Químico 

Diploma registrado ou certificado acompanhado de 
histórico escolar de conclusão de curso de nível 
superior em Engenharia Química, fornecido por 
instituição de ensino superior reconhecida pelo 
Ministério da Educação (MEC), e registro no 
respectivo Conselho/Delegacia ou Órgão quando este 
exigir para o exercício do cargo. 

01 CR 

Engenheiro Sanitarista 

Diploma registrado ou certificado acompanhado de 
histórico escolar de conclusão de curso de nível 
superior em Engenharia Sanitária, fornecido por 
instituição de ensino superior reconhecida pelo 
Ministério da Educação (MEC), e registro no 
respectivo Conselho/Delegacia ou Órgão quando este 
exigir para o exercício do cargo. 

01 CR 

Técnico em Desenvolvimento 
de Sistemas e Aplicações 

Diploma registrado ou certificado acompanhado de 
histórico escolar de conclusão de curso de nível 
superior na área de Informática, fornecido por 
instituição de ensino superior reconhecida pelo 
Ministério da Educação (MEC), e registro no 
respectivo Conselho/Delegacia ou Órgão quando este 
exigir para o exercício do cargo. 

01 CR 
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NÍVEL DE ESCOLARIDADE: MÉDIO/MÉDIO TÉCNICO COMPLETO 
 

Cargos Requisitos básicos Vagas 

  
Ampla  

concorrência 
Pessoas com 
deficiência 

Assistente Administrativo 
Certificado devidamente registrado, acompanhado de 
histórico escolar, de conclusão de Ensino Médio, 
reconhecido por órgão público competente. 

06 02 

Auxiliar de Encanador 
Certificado devidamente registrado, acompanhado de 
histórico escolar, de conclusão de Ensino Médio, 
reconhecido por órgão público competente. 

04 01 

Encanador 
Certificado devidamente registrado, acompanhado de 
histórico escolar, de conclusão de Ensino Médio, 
reconhecido por órgão público competente. 

05 CR 

Operador de ETA 
Certificado devidamente registrado, acompanhado de 
histórico escolar, de conclusão de Ensino Médio, 
reconhecido por órgão público competente. 

04 CR 

Técnico Eletromecânico 

Certificado devidamente registrado, acompanhado de 
histórico escolar, de conclusão de Ensino Médio 
Profissionalizante na área ou Ensino Médio completo 
+ Curso Técnico em Eletromecânica, reconhecidos 
por órgão público competente e registro no 
respectivo Conselho/Delegacia ou Órgão quando este 
exigir para o exercício do cargo. 

01 CR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


