
 
 

DAE S/A ÁGUA E ESGOTO  

EDITAL Nº 021, DE 21 DE JUNHO DE 2022 

 
CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2018 

 

A Presidente da Comissão Especial do Concurso Público, Sra. Claudia Santos 
Fagundes, no uso de suas atribuições legais e face ao que consta no processo DAE nº 2.971-
0/2018, torna pública a decisão dos recursos interpostos pelos candidatos abaixo relacionados, 
interpostos contra a nota das Provas Práticas de Eletricista e Técnico em Laboratório, 
realizadas no dia 15 de maio de 2022, a saber: 

 

INSCRIÇÃO CANDIDATO EMPREGO PÚBLICO DECISÃO 

59441 JOSEVALDO MONTE DE SOUZA 107 – ELETRICISTA INDEFERIDO 

62103 FELIPE LIPSKY GONZALEZ 116 – TÉCNICO EM LABORATÓRIO DEFERIDO 

 
Nota: O candidato Josevaldo Monte de Souza – Inscrição 59441, entrou com 7 recursos, 
apresentando o mesmo pedido, ou seja, a majoração da nota da Prova Prática e descrevendo 
uma das atividades realizadas por ele durante a prova, em cada um dos recursos. Após a Banca 
avaliar os pedidos e concluir que esses continham um único pedido comum, limitou-se a 
responder a apenas um recurso. 
 
FAZ SABER, que a nota correta da prova prática realizada em 15/05/2022 do candidato FELIPE 
LIPSKY GONZALEZ é 31,30 pontos, sendo considerado habilitado. 
. 
FAZ SABER AINDA, que as respostas aos recursos interpostos estarão disponíveis no endereço 
eletrônico www.ibamsp-concursos.org.br até o dia 27/06/2022. Para efetuar a consulta, o 
candidato deverá acessar o site e no link “área do candidato”, escolher o referido concurso, digitar 
seu CPF e data de nascimento. Aos que preferirem, poderão comparecer à DAE S.A. – Água e 
Esgoto, na Gerência de Recursos Humanos até o dia 27/06/2022, no horário das 09h00 às 12h00 
ou das 14h00 às 16h00, de acordo com o item 12.16 do Edital de Abertura, para visualizarem a 
resposta dada pelas bancas aos recursos. 

Para que não se alegue ignorância, faz baixar o presente Edital que será publicado na Imprensa 
Oficial do Município de Jundiaí, disponível no site da DAE  www.daejundiai.com.br e no site do 
IBAM www.ibamsp-concursos.org.br. 

 

 
 
 

CLAUDIA SANTOS FAGUNDES 

Presidente da Comissão Especial do Concurso Público 
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