
     

NOTA DE ESCLARECIMENTO SOBRE O ERIC 

 
 

A Gerência de Recursos Humanos através da Divisão de Desenvolvimento de Pessoal 

Medicina e Segurança do Trabalho esclarece: 

1) O Exame de Recrutamento Interno da Cesan – ERIC consiste na aplicação de uma 

prova objetiva e de redação cuja nota irá compor a etapa de Avaliação Técnica dos 

Editais de Promoção Funcional realizados para preenchimento de posições vagas 

nas carreiras de Assistente de Saneamento e Gestão e Técnico de Saneamento. Esta 

etapa será eliminatória;   

2) A nota obtida pelo candidato no ERIC não é por si só a nota definitiva que classificará 

o candidato nos Editais de Promoção Funcional. Contudo sua nota será requisito 

obrigatório para participar de tais editais; 

3) A nota do ERIC irá compor, juntamente com as Notas de Avaliação de Desempenho 

e a nota de Carga Horária de Treinamentos cadastrados no SAP, a nota final dos 

inscritos nos Editais de Promoção Funcional que serão lançados; 

4) Os Editais de Promoção Funcional continuarão a serem publicados especificando 

funções, vagas e localidades destas, bem como requisitos para inscrições para as 

respectivas vagas; 

5) O ERIC substitui a Etapa de Avaliação Curricular que era aplicada nos Editais de 

Promoção Funcional; 

6) O ERIC não é uma nova política de crescimento de carreira de nível médio e técnico;  

7) Poderão participar do ERIC 2022 os empregados da CESAN que ocupem cargo de 

Técnico em Saneamento e Gestão na função de Técnico A, exceto Técnico em 

Enfermagem do Trabalho; e Assistente em Saneamento e Gestão, nas funções de 

Assistente Administrativo, faixas A a D, e Assistente Operacional, faixas A a C; 

8) A nota obtida no ERIC valerá por 12 meses. 

9) O acesso a todo as informações e documentos do processo estão disponíveis no site 

da empresa Lince Humanização (https://lince.compleo.com.br/Visualizar/122089) e 

de livre acesso aos interessados, não estando restrito aqueles com acesso à Intranet 

da empresa. 


