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Edital de abertura de Concurso Público nº 01/2015

O Diretor do SAAE DE ELÓI MENDES-MG –
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO,
Senhor JOSÉ MAURÍCIO DOS REIS, no uso de
suas atribuições legais, estabelece normas para a
realização de Concurso Público para provimento
de cargos atualmente vagos e formação de
cadastro reserva, em consonância com as
disposições constitucionais referentes ao
assunto, Instruções Normativas do Tribunal de
Contas do Estado de Minas Gerais (nº 05/2007,
alterada pela nº 04/2008 e nº 08/2009), Súmula
nº 116 do Tribunal de Contas do Estado de
Minas Gerais e Legislação Municipal (em
especial com a Lei Orgânica Municipal; Regime
Jurídico Único dos Servidores Públicos do
Município, das autarquias e das fundações
municipais, instituído pela Lei nº 353, de
11/03/1994, alterado pela Lei nº 383, de
12/09/1994, Lei nº 821, de 15/10/2003, Lei
Complementar nº 001, de 09/06/2005, Lei nº
002, de 27/09/2005, Lei Complementar nº 009,
de 10/11/2010 e Lei nº 1.328, de 18/12/2012;
Plano de Carreira dos Servidores da Autarquia
Municipal SAAE, instituído pela Lei nº 1.244, de
29/04/2011, alterado pela Lei nº 1.359, de
20/06/2013 e Lei nº 1.434, de 20/11/2014; Lei nº
1.344, de 12/03/2013, que Dispõe sobre a jornada
de trabalho dos servidores da Autarquia Municipal
Serviço Autônomo de Água e Esgoto do Município
de Elói Mendes; Portaria nº 08, de 21/10/2013,
que institui os turnos ininterruptos de revezamento
para serviços que exigem atividades contínuas; e
Portaria nº 004, de 21/05/2015, que regulamenta
os regimes de revezamento e plantão no âmbito
do SAAE), conforme dispõe este Edital.
I – DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

1. O Concurso Público será regido por este
Edital, por seus anexos e eventuais
retificações, e será organizado pela empresa
EXAME AUDITORES & CONSULTORES
LTDA, sediada à Av. do Contorno, nº 3731, 3º
andar, Bairro Santa Efigênia, CEP 30110-017,
Belo Horizonte, Minas Gerais, inscrita no
CNPJ sob o nº 04.976.094/0001-90, no
município de Belo Horizonte sob o nº
172.309/001-5 e no CRA/MG sob o nº PJ-2754
- Telefone: (31) 3225-7833 - Horário de
expediente: 8h30 às 12h e 13h às 18h.

012/2015, sob a modalidade Convite nº
004/2015, Contrato nº SAAE-EME-003-15.
3. O SAAE DE ELÓI MENDES-MG está sediado
à Rua Sagrados Corações, nº 148, Centro,
CEP 37110-000, Elói Mendes, Minas Gerais,
inscrita no CNPJ sob o nº 20.346.805/0001-07
- Telefone: (35) 3264-0550 - Horário de
expediente: 7h30 às 18h.
4. Toda menção a horário neste Edital terá como
referência o horário oficial da cidade de
Brasília-DF.
5. O prazo de validade do presente Concurso
Público é de 02 (dois) anos, contados da data
da homologação do resultado final, podendo
ser prorrogado por uma única vez, por igual
período, mediante ato do Diretor do SAAE DE
ELÓI MENDES-MG.
6. A fiscalização e o acompanhamento do
Concurso Público caberão à Comissão
Especial de Concurso Público, nomeada pelo
Diretor do SAAE DE ELÓI MENDES-MG,
através da Portaria nº 005, de 01/06/2015.
7. O ato inaugural do presente Concurso Público,
bem como suas retificações, e o ato de
homologação do resultado final serão
publicados no quadro de avisos do SAAE DE
ELÓI MENDES-MG, no endereço eletrônico
da
empresa
organizadora
www.exameconsultores.com.br e em mídia
impressa (Diário Oficial do Estado – “Jornal
Minas Gerais” e Jornal de grande circulação
da região/município “O Tempo”). Os demais
atos do Concurso Público serão publicados no
quadro de avisos do SAAE DE ELÓI
MENDES-MG e no endereço eletrônico da
empresa
organizadora
www.exameconsultores.com.br.
8. Integram o presente Edital os seguintes
anexos:

2. A
Contratação
da
empresa
EXAME
AUDITORES & CONSULTORES LTDA foi
realizada através de Processo Licitatório nº
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a) ANEXO I - Cargos, vencimento, número de
vagas, requisitos, carga horária de
trabalho, valor da taxa de inscrição e
provas;
b) ANEXO II - Atribuições dos cargos;
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c) ANEXO III - Modelos de procuração e
formulário para recurso;

Constituição da República Federativa
do Brasil de 1988.

d) ANEXO IV - Programa de prova para as
questões de múltipla escolha;

b) Estar em pleno exercício de seus direitos
civis e políticos.

e) ANEXO V - Cronograma do Concurso.

c) Estar quite com as obrigações eleitorais,
para os candidatos de ambos os sexos.

II - DO REGIME JURÍDICO E DO LOCAL DE TRABALHO

d) Estar quite com as obrigações do Serviço
Militar, para os candidatos do sexo
masculino.

1. Regime Jurídico: Estatutário, nos termos da
legislação municipal (Regime Jurídico Único
dos Servidores Públicos do Município, das
autarquias e das fundações municipais,
instituído pela Lei nº 353, de 11/03/1994,
alterado pela Lei nº 383, de 12/09/1994, Lei
nº 821, de 15/10/2003, Lei Complementar nº
001, de 09/06/2005, Lei nº 002, de
27/09/2005, Lei Complementar nº 009, de
10/11/2010 e Lei nº 1.328, de 18/12/2012).
2. Local de Trabalho: Dependências do SAAE
DE ELÓI MENDES-MG – SERVIÇO
AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO, em todo
território do município (zonas urbana e rural).
III - DAS ESPECIFICAÇÕES DOS CARGOS E OUTROS DADOS

1. Os cargos, vencimento, número de vagas,
requisitos, carga horária de trabalho, valor da
taxa de inscrição e provas (tipos, nº de
questões, pontos e horário de realização)
constam do ANEXO I deste Edital.
2. Ao número de vagas constante do ANEXO I
deste Edital, poderão ser acrescidas outras
vagas que surgirem, seja por vacância ou para
preenchimento de novas vagas criadas, dentro
do prazo de validade do Concurso Público.
IV – DOS REQUISITOS PARA INVESTIDURA

1. O candidato aprovado no Concurso Público de
que trata este Edital será investido no cargo se
atendidas as seguintes exigências:
a) Ter nacionalidade brasileira; no caso de
nacionalidade portuguesa, estar amparado
pelo estatuto de igualdade entre
brasileiros
e
portugueses,
com
reconhecimento do gozo dos direitos
políticos, na forma do disposto no art. 13
do Decreto n. 70.436, de 18 de abril de
1972 e art. 12, § 1º c/c art. 37, inciso I da

e) Possuir os requisitos exigidos para o
exercício das atribuições do cargo.
f)

Possuir idade mínima de 18 (dezoito)
anos, no ato da posse no cargo.

g) Ter aptidão física e mental para o
exercício de suas atribuições, apurada por
profissional ou junta médica devidamente
designada pelo Diretor do SAAE DE ELÓI
MENDES-MG.
V – DOS PEDIDOS DE ISENÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO

1. Considerando os princípios fundamentais
estabelecidos na Constituição da República
Federativa do Brasil de 1988, o candidato de
baixa renda ou desempregado, que seja capaz
de comprovar insuficiência de recursos
financeiros, em razão de limitações de ordem
financeira, e desde que não possa arcar com o
pagamento da taxa de inscrição sem que
comprometa o sustento próprio e de sua
família, poderá requerer a isenção do
pagamento da taxa de inscrição.
2. O pedido de isenção do pagamento da taxa de
inscrição
deverá
ser
realizado
“VIA
INTERNET”, através do endereço eletrônico
www.exameconsultores.com.br, em período e
horário estabelecidos no CRONOGRAMA DO
CONCURSO PÚBLICO (ANEXO V deste
Edital).
3. Aos candidatos com dificuldade de acesso à
internet, será disponibilizado ATENDIMENTO
PRESENCIAL na Sede do SAAE DE ELÓI
MENDES-MG, situada à Rua Sagrados
Corações, nº 148, Centro, CEP 37110-000,
Elói Mendes/MG e no TELECENTRO
MUNICIPAL, situado à Rua Marechal
Deodoro, nº 85, Centro, CEP 37110-000, Elói
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Mendes/MG,
em
período
e
horário
estabelecidos
no
CRONOGRAMA
DO
CONCURSO PÚBLICO (ANEXO V deste
Edital).
4. O candidato que não puder, pessoalmente,
comparecer ao local de ATENDIMENTO
PRESENCIAL,
poderá
constituir
um
procurador (modelo de procuração constante
do ANEXO III deste Edital), o qual deverá
apresentar no ato da inscrição o instrumento
legal de procuração, além dos documentos
exigidos.
5. Para comprovar o pedido de isenção do
pagamento da taxa de inscrição, o candidato
deverá apresentar declaração de que sua
situação econômica não lhe permite pagar a
taxa de inscrição sem prejuízo do sustento
próprio e de sua família (considerando-se,
para tanto, os ganhos dos membros do núcleo
familiar),
RESPONDENDO
CIVIL
E
CRIMINALMENTE PELO TEOR DE SUA
DECLARAÇÃO.
6. O candidato deverá anexar ao Documento
intitulado “Confirmação de Inscrição – dados
referente a sua inscrição” (gerado pelo
sistema e encaminhado para o e-mail de
cadastro do candidato, quando da solicitação
do pedido de isenção de pagamento da taxa
de inscrição), a documentação exigida para
comprovação da condição informada e
protocolar na Sede do SAAE DE ELÓI
MENDES-MG, situada à Rua Sagrados
Corações, nº 148, Centro, CEP 37110-000,
Elói Mendes/MG ou encaminhar através dos
Correios, por meio de Aviso de Recebimento –
AR,
até
a
data
estabelecida
no
CRONOGRAMA DO CONCURSO PÚBLICO
(ANEXO V deste Edital), à EXAME
AUDITORES & CONSULTORES LTDA,
situada à Av. do Contorno, nº 3731, 3º andar,
Bairro Santa Efigênia, CEP 30110-017, Belo
Horizonte/MG.
7. O envelope deverá conter a referência
especificada (CONCURSO PÚBLICO DO
SAAE DE ELÓI MENDES-MG - Edital nº
01/2015 - Referência: Pedido de Isenção - nº
de inscrição, nome completo e cargo
pleiteado).

8. O simples preenchimento dos dados
necessários para o pedido de isenção do
pagamento da taxa de inscrição, durante a
inscrição, não garante ao interessado a
isenção de pagamento da taxa, a qual estará
sujeita à análise e deferimento da solicitação
por parte da EXAME AUDITORES &
CONSULTORES LTDA.
9. Não serão aceitos, após a realização do
pedido de isenção do pagamento da taxa de
inscrição, acréscimos ou alterações das
informações prestadas.
10. A divulgação do resultado da análise dos
pedidos de isenção do pagamento da taxa de
inscrição será de acordo com a data
estabelecida
no
CRONOGRAMA
DO
CONCURSO PÚBLICO (ANEXO V deste
Edital).
11. Ao interessado que tiver o pedido de isenção
do pagamento da taxa de inscrição indeferido
é assegurado o contraditório e ampla defesa,
conforme disposto no art. 5º, inciso LV da
Constituição da República Federativa do
Brasil de 1988, e conforme consta no item XI
deste Edital.
VI – DAS INSCRIÇÕES

1. As inscrições deverão ser realizadas VIA
INTERNET, através do endereço eletrônico
www.exameconsultores.com.br, em período e
horário estabelecidos no CRONOGRAMA DO
CONCURSO PÚBLICO (ANEXO V deste
Edital), não sendo aceitos fora do período
estabelecido.
2. Aos candidatos com dificuldade de acesso à
internet, será disponibilizado ATENDIMENTO
PRESENCIAL na Sede do SAAE DE ELÓI
MENDES-MG, situada à Rua Sagrados
Corações, nº 148, Centro, CEP 37110-000,
Elói Mendes/MG e no TELECENTRO
MUNICIPAL, situado à Rua Marechal
Deodoro, nº 85, Centro, CEP 37110-000, Elói
Mendes/MG,
em
período
e
horário
estabelecidos
no
CRONOGRAMA
DO
CONCURSO PÚBLICO (ANEXO V deste
Edital).
3. O candidato que comparecer ao local de
ATENDIMENTO PRESENCIAL para efetuar
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dos

indisponível a partir do primeiro dia útil após a
data determinada para pagamento.

a) Original da cédula de identidade ou outro
documento equivalente, de valor legal;

10. A EXAME AUDITORES & CONSULTORES
LTDA não se responsabiliza por solicitação de
inscrição via Internet não recebida por motivos
de ordem técnica dos computadores, falhas de
comunicação, congestionamento das linhas de
comunicação, bem como outros fatores de
ordem
técnica
que
impossibilitem
a
transferência de dados. Ressalta-se que tal
disposição só será válida se as falhas
ocorridas não forem de responsabilidade dos
organizadores.

sua inscrição deverá
seguintes documentos:

estar

munido

b) Original do CPF.
4. O candidato que não puder, pessoalmente,
comparecer ao local de ATENDIMENTO
PRESENCIAL para efetuar sua inscrição,
poderá constituir um procurador (modelo de
procuração constante do ANEXO III deste
Edital), o qual deverá apresentar no ato da
inscrição o instrumento legal de procuração,
acompanhado dos documentos do candidato,
conforme mencionado no subitem anterior.
Não há necessidade de reconhecimento de
firma na procuração.
5. Não haverá a necessidade de entrega de
quaisquer documentos na inscrição via
presencial, exceto no caso de candidatos
inscritos como Pessoas com Deficiência - PcD
que desejarem entregar a documentação
comprobatória de sua condição.
6. A taxa de inscrição deverá ser recolhida em
em favor do SAAE DE ELÓI MENDES-MG,
por meio de boleto bancário, até a data
estabelecida
no
CRONOGRAMA
DO
CONCURSO PÚBLICO (ANEXO V deste
Edital), observado o horário de atendimento e
das transações financeiras de cada instituição
bancária.
7. Caso o vencimento indicado no boleto
bancário recaia em sábado, domingo ou
feriado, o pagamento poderá ser efetuado até
o dia útil imediatamente seguinte.
8. O boleto bancário será emitido em nome do
requerente e deverá ser impresso em
impressora a laser ou jato de tinta, para
possibilitar a correta impressão e leitura dos
dados e do código de barras, e deverá ser
pago no prazo nele indicado. A impressão
desse documento em outro tipo de impressora
é de exclusiva responsabilidade do candidato.
9. Durante o período de inscrição, a segunda via
do boleto bancário poderá ser obtida no
endereço
eletrônico
www.exameconsultores.com.br,
ficando

11. A prestação de informação falsa, pelo
candidato ou seu procurador, quando da
inscrição, bem como a apresentação de
documentos falsos, poderá acarretar o
cancelamento da inscrição e a anulação de
todos os atos decorrentes, em qualquer
época, assegurado o contraditório e ampla
defesa, conforme disposto no art. 5º, inciso
LV da Constituição da República Federativa
do Brasil de 1988, e conforme consta no item
XI deste Edital. Se o candidato for aprovado e
classificado para uma das vagas e o ato
perpetrado
for
descoberto
após
a
homologação
do
concurso
caberá
a
Administração Pública a instauração de
processo
Administrativo
objetivando
a
anulação dos atos.
12. O candidato inscrito por procuração assume
total responsabilidade pelas informações
prestadas por seu procurador, arcando com as
consequências de eventuais erros de seu
representante.
13. O Manual do Candidato (Edital, conteúdo
programático,
sugestão
bibliográfica,
cronograma do concurso e outros anexos)
estará disponível para o candidato no local de
ATENDIMENTO PRESENCIAL e também no
endereço
eletrônico
www.exameconsultores.com.br.
VII – OUTRAS INFORMAÇÕES SOBRE AS INSCRIÇÕES

1. A inscrição do candidato implicará o
conhecimento e a tácita aceitação das normas
e condições estabelecidas neste Edital, em
relação às quais não poderá alegar
desconhecimento.
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Referente Restituição da Taxa de Inscrição
– Concurso Público – Edital nº 01/2015 SAAE DE ELÓI MENDES-MG, nº de
inscrição, nome completo e cargo
pleiteado;

2. Para efetuar a inscrição, é imprescindível o
número de Cadastro de Pessoa Física (CPF)
do candidato.
3. Terá a sua inscrição cancelada e será
automaticamente eliminado do Concurso
Público o candidato que usar o CPF de
terceiro para realizar a sua inscrição.

b) através dos Correios, por meio de Aviso de
Recebimento - AR (averiguando-se sua
tempestividade pela data da postagem),
endereçado ao SAAE DE ELÓI MENDESMG, Rua Sagrados Corações, nº 148,
Centro, CEP 37110-000, Elói Mendes/MG.
No envelope, na parte frontal, deverá
constar: Referente Restituição da Taxa de
Inscrição – Concurso Público – Edital nº
01/2015 - SAAE DE ELÓI MENDES-MG,
nº de inscrição, nome completo e cargo
pleiteado.

4. É vedada a transferência do valor pago a título
de taxa para terceiros, assim como a
transferência da inscrição para outrem.
5. A taxa de inscrição, uma vez paga, somente
será devolvida nos seguintes casos:
a) adiamento ou cancelamento ou suspensão
do concurso;
b) pagamento da taxa de inscrição em
duplicidade;

c) por meio eletrônico, mediante e-mail para
saaeeloimendes@yahoo.com.br
(averiguando-se sua tempestividade pela
data do envio), contendo a seguinte
identificação: Referente Restituição da
Taxa de Inscrição – Concurso Público –
Edital nº 01/2015 - SAAE DE ELÓI
MENDES-MG, nº de inscrição, nome
completo e cargo pleiteado.

c) alteração da data de realização das
provas;
d) exclusão de algum cargo oferecido;
e) outras
situações
inesperadas,
independente de culpa ou dolo dos
Organizadores.
6. O Formulário de Restituição da Taxa de
Inscrição será disponibilizado no endereço
eletrônico www.exameconsultores.com.br em
até 03 (três) dias úteis após a data de
publicação do ato que ensejou o adiamento ou
cancelamento ou suspensão do Concurso
Público ou alteração da data de realização das
provas ou exclusão de algum cargo oferecido.
O preenchimento, assinatura e entrega do
Formulário de Restituição da Taxa de
Inscrição deverá ocorrer em até 30
(trinta) dias, por uma das seguintes formas:
a) mediante protocolo, dentro de um
envelope, diretamente na Sede do SAAE
DE ELÓI MENDES-MG, situada à Rua
Sagrados Corações, nº 148, Centro, CEP
37110-000, Elói Mendes/MG, no horário de
expediente; ou diretamente na sede da
EXAME AUDITORES & CONSULTORES
LTDA, situada à Av. do Contorno, nº 3731,
3º andar, Bairro Santa Efigênia, CEP
30110-017, Belo Horizonte/MG. No
envelope, na parte frontal, deverá constar:

7. A restituição da taxa de inscrição será
processada nos 20 (vinte) dias úteis
seguintes ao término do prazo fixado no
subitem anterior por meio de depósito
bancário na conta corrente indicada no
respectivo Formulário de Restituição da Taxa
de Inscrição.
8. Não serão recebidas inscrições por via postal,
fac-símile, correio eletrônico, condicional ou
extemporânea.
9. Caso o candidato se inscreva para mais de um
cargo, havendo coincidência quanto aos
horários de provas, deverá optar por apenas
um deles.
10. Após o pagamento da taxa de inscrição, não
será permitida alteração ou troca de cargo,
exceto quando houver exclusão do cargo para
o qual o candidato se inscreveu.
11. Para verificar se seu pagamento já foi
identificado pelos organizadores do Concurso
Público, você deve acessar o endereço
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entregando pessoalmente na Sede do SAAE
DE ELÓI MENDES-MG, situada à Rua
Sagrados Corações, nº 148, Centro, CEP
37110-000, Elói Mendes/MG.

eletrônico da empresa organizadora www.exameconsultores.com.br e proceder da
seguinte forma:
a) Acessar a área restrita, denominada “Área
do Candidato”, localizada à direita na
parte superior da tela principal do site,
informando
“CPF”
e
“SENHA”
cadastrados no momento da inscrição;
b) Clicar no botão “OK”. (Em caso de
esquecimento,
clicar
na
opção
“ESQUECEU A SENHA? Clique aqui.”);
c) Será aberta a ÁREA DO CANDIDATO.
Logo abaixo você tem a opção “Histórico”;
d) Selecionar o Concurso Público do SAAE
DE ELÓI MENDES-MG, clicando na opção
“SELECIONE
UM
CONCURSO”,
localizado na parte inferior da tela;
e) A identificação do pagamento ocorre no
prazo máximo de 03 (três) dias úteis após
a efetivação do pagamento da taxa e será
exibida a mensagem “Confirmação de
pagamento - EFETUADO”.

14. A candidata lactante poderá amamentar
durante a realização das provas, desde que
leve 01 (um) acompanhante, que ficará em
local determinado pela Coordenação do
Concurso Público e será responsável pela
guarda da criança. Durante o período de
amamentação, a candidata lactante será
acompanhada por fiscal, que garantirá que
sua conduta esteja de acordo com os termos e
condições estabelecidos. O tempo efetivo
despendido
para
amamentação
será
cronometrado para fins de compensação,
sendo informado à candidata na sala de
provas e o fato registrado em termo (Ata de
Prova). A candidata poderá permanecer na
sala de provas até o complemento do tempo
efetivamente despendido para amamentação.
VIII – DAS PROVAS

1. O Concurso Público constará de provas
Objetiva de Múltipla Escolha e Prática.

12. Será permitida a inscrição do candidato que
estiver cursando a escolaridade mínima
exigida como requisito para o cargo,
entretanto, caso seja convocado, o candidato
deverá apresentar no ato da posse o
documento comprobatório de conclusão do
curso, sem o qual não terá direito à investidura
no cargo pleiteado, além de ser eliminado do
presente concurso público.

1.1 A Prova Objetiva de Múltipla Escolha, de
caráter eliminatório e classificatório, será
aplicada a todos os candidatos e terá duração
máxima de 03 (três) horas.
1.1.1

A empresa organizadora do Concurso
Público manterá um marcador de tempo
em cada sala de provas para fins de
acompanhamento pelos candidatos.

13. Caso necessite de condições especiais para
se submeter às provas previstas neste edital,
o candidato deverá solicitá-las por escrito, no
prazo de até 10 (dez) dias antes da data de
realização da prova, encaminhando através
dos Correios por meio de Aviso de
Recebimento - AR, dentro de um envelope
devidamente identificado (SAAE DE ELÓI
MENDES-MG - Concurso Público – Edital nº
01/2015, nº de inscrição, nome completo e
cargo pleiteado), endereçado à EXAME
AUDITORES & CONSULTORES LTDA,
situada à Av. do Contorno, nº 3731, 3º andar,
Bairro Santa Efigênia, CEP 30110-017, Belo
Horizonte/MG ou enviando por e-mail para
concursos@exameconsultores.com.br
ou

1.1.2

Cada questão da prova objetiva de
múltipla escolha comporta apenas uma
resposta correta dentre 04 (quatro)
alternativas oferecidas (A, B, C ou D).

1.1.3

A Prova Objetiva de Múltipla Escolha
valerá 100 (cem) pontos e será aprovado
o candidato que obtiver, no mínimo, 50%
(cinquenta por cento) do total de pontos.

1.1.4

O Programa de Prova para as questões de
múltipla escolha consta do ANEXO IV
deste Edital.

1.2 A Prova Prática, de caráter eliminatório e
classificatório, será aplicada somente aos
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candidatos inscritos no cargo de OFICIAL DE

1.2.7

Não haverá segunda chamada da Prova
Prática por ausência do candidato, seja
qual for o motivo alegado.

1.2.8

O candidato que faltar à Prova Prática será
eliminado do Concurso Público.

1.2.9

Para submeter-se à Prova Prática, o
candidato
deverá
apresentar
ao
examinador a cédula oficial de identidade
ou outro documento equivalente, original
ou cópia autenticada, (com foto e
assinatura), não sendo aceitos protocolos
ou declarações.

MANUTENÇÃO DE ESGOTO.

1.2.1

A Prova Prática constará de ESCAVAÇÃO
DE VALA PARA COLOCAÇÃO DE
TUBULAÇÃO DE ÁGUA E ESGOTO, em
dimensão e tempo determinados no ato da
prova, sendo abordado ainda a postura
pessoal do candidato e utilização correta
de enxadão e pá, avaliada por profissional
competente, consumando em Laudo de
Avaliação Técnica, que verificará a
capacidade prática do candidato no
exercício e desempenho das tarefas do
cargo.

1.2.2

A avaliação da Prova Prática dar-se-á
através dos conceitos APTO ou INAPTO.

1.2.3

A Prova Prática valerá 100 (cem) pontos
e será considerado APTO o candidato que
obtiver nota igual ou superior a 50
(cinquenta) pontos.

1.2.4

O candidato que obtiver o conceito
INAPTO será eliminado do Concurso.

1.2.5

A Prova Prática será avaliada conforme
critérios estabelecidos a seguir, sendo:
Preparação correta do local com
identificação de medidas e diâmetros de
para construção de poços de visita de
redes de esgoto e assentamentos de
poços luminares nas ligações (20 pontos);
Habilidade na Escavação (20 pontos);
Colocação correta do material retirado da
vala (10 pontos); Utilização correta dos
equipamentos, ferramentas e materiais
usados nas redes coletoras de esgoto
sanitário e em ramais de ligações
domiciliares
(20
pontos);
Operar
compressor de ar, para cortar asfalto,
passeios, calçadas, estruturas de concreto
em geral (20 pontos); Atenção e
segurança durante o trabalho e a
produtividade (10 pontos).

1.2.6

Avaliar-se-á quanto à prova prática a
capacidade, atenção e percepção dos
candidatos no trato das questões ligadas à
sua categoria profissional, a habilidade no
manuseio de equipamentos, bem como o
conhecimento de normas de segurança no
trabalho.

IX – DA REALIZAÇÃO DAS PROVAS

1. As Provas (Objetiva de Múltipla Escolha e
Prática) serão realizadas no município de
Elói Mendes, em data e horário estabelecidos
no
CRONOGRAMA
DO
CONCURSO
PÚBLICO (ANEXO V deste Edital).
2. Caso o número de candidatos inscritos exceda
a oferta de locais (espaço físico) adequados
nos estabelecimentos de ensino disponíveis
do município, os organizadores reservam-se o
direito de modificar a data e horário para
realização das provas e, eventualmente, se a
capacidade das unidades escolares deste não
for suficiente para alocar todos os inscritos do
Concurso Público, serão também realizadas
nos municípios circunvizinhos a este, que
apresentarem estrutura física funcional,
atendendo, assim, às necessidades do
processo de seleção.
3. A divulgação da relação de candidatos
inscritos, dos locais de realização das
Provas (Objetiva de Múltipla Escolha e
Prática) e confirmação de data e horários,
ocorrerá em data, local e horário estabelecidos
no
CRONOGRAMA
DO
CONCURSO
PÚBLICO (ANEXO V deste Edital).
4. A
disponibilização
do
Comprovante
Definitivo de Inscrição - CDI de todos os
candidatos ocorrerá em data e horário
estabelecidos
no
CRONOGRAMA
DO
CONCURSO PÚBLICO (ANEXO V deste
Edital).
5. Para imprimir o Comprovante Definitivo de
Inscrição – CDI o candidato deverá acessar o
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endereço eletrônico da empresa organizadora
- www.exameconsultores.com.br e proceder
da seguinte forma:
a) Acessar a área restrita, denominada “Área
do Candidato”, localizada à direita na
parte superior da tela principal do site,
informando
“CPF”
e
“SENHA”
cadastrados no momento da inscrição;
b) Clicar no botão “OK”. (Em caso de
esquecimento,
clicar
na
opção
“ESQUECEU A SENHA? Clique aqui.”);
c) Será aberta a ÁREA DO CANDIDATO.
Logo abaixo você tem a opção “Histórico”;
Selecionar o Concurso ou Processo
Seletivo desejado, clicando na opção
“SELECIONE
UM
CONCURSO”,
localizado na parte inferior da tela;
d) Clicar na opção “Comprovante definitivo
de inscrição” e em seguida “imprimir”.
6. Os portões de acesso aos locais de aplicação
da Prova Objetiva de Múltipla Escolha serão
fechados pontualmente no horário divulgado
para realização das mesmas.
7. O candidato deverá comparecer ao local das
provas 30 (trinta) minutos antes do horário
fixado para o fechamento dos portões de
acesso aos locais de aplicação das provas,
considerado o horário de Brasília, munido do
Comprovante Definitivo de Inscrição - CDI,
cédula oficial de identidade ou outro
documento equivalente, original ou cópia
autenticada, (com foto e assinatura), não
sendo aceitos protocolos ou declarações, e
caneta esferográfica azul ou preta. No caso de
perda, furto ou roubo, o candidato deverá
apresentar boletim de ocorrência feito pela
autoridade policial.
8. Serão
considerados
documentos
de
identidade:
carteiras
expedidas
pelos
Ministérios Militares, pelas Secretarias de
Segurança Pública e pelos Corpos de
Bombeiros Militares; carteiras expedidas pelos
órgãos fiscalizadores de exercício profissional
(Ordens,
Conselhos,
etc);
passaporte
brasileiro (ainda válido), certificado de
reservista, carteiras funcionais do Ministério
Público e da Magistratura, carteiras funcionais

expedidas por órgão público que, por lei
federal, valem como identidade; carteira de
trabalho, carteira nacional de habilitação
(somente o modelo novo, com foto, obedecido
o período de validade).
9. Não serão aceitos como documentos de
identidade: certidões de nascimento ou
casamento, títulos eleitorais, carteiras de
motorista (modelo antigo ou modelo novo com
o período de validade vencido), carteiras de
estudante, carteiras funcionais sem valor de
identidade, nem documentos ilegíveis, nãoidentificáveis e/ou danificados.
10. Os documentos deverão estar em perfeita
condições, de forma a permitirem, com
clareza, a identificação do candidato e
deverão conter, obrigatoriamente, fotografia e
data de nascimento.
11. Não será permitido o ingresso de candidatos
no local de provas, em hipótese alguma, após
o fechamento dos portões.
12. O candidato que comparecer ao local das
provas sem documento de identidade não
poderá, em nenhuma hipótese, participar de
sua realização, e estará automaticamente
eliminado do concurso.
13. O candidato deverá apor sua assinatura na
lista de presença, de acordo com aquela
constante do seu documento de identidade,
vedada a aposição de rubrica.
14. Após instalado em sala de provas, o candidato
não poderá consultar ou manusear qualquer
material de estudo ou de leitura enquanto
aguardar o horário de início das provas.
15. Em nenhuma hipótese haverá segunda
chamada ou repetição de prova, importando a
ausência ou retardamento do candidato em
sua exclusão no Concurso Público, seja qual
for o motivo alegado.
16. O candidato não poderá, em hipótese alguma,
realizar a prova fora dos espaços físicos,
datas e horários predeterminados no
Comprovante Definitivo de Inscrição – CDI.
17. O horário de início efetivo das provas poderá
ser definido dentro de cada sala de aplicação,
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observado o tempo de duração estabelecido
no presente Edital.

lhe sendo mais permitido o ingresso nos
sanitários.

18. A inviolabilidade das provas será comprovada
no momento de rompimento do lacre dos
malotes de provas, na presença dos
candidatos, dentro de cada sala de aplicação.
Deverá haver assinatura de, no mínimo, 03
(três) candidatos, em termo (Ata de Prova) no
qual atestem que o lacre das provas não
estava violado e que presenciaram seu
rompimento, na presença dos demais
candidatos.

26. Não haverá guarda-volumes para objetos,
documentos, equipamentos eletrônicos ou
similares, não possuindo o SAAE DE ELÓI
MENDES-MG ou a EXAME AUDITORES &
CONSULTORES
LTDA
qualquer
responsabilidade sobre os mesmos, por
eventual extravio, perda, furto, dentre outros.
Os itens perdidos durante a realização das
provas escritas, que porventura venham a ser
encontrados pela EXAME AUDITORES &
CONSULTORES LTDA serão guardados pelo
prazo de 30 (trinta) dias, quando, então,
serão encaminhados à Seção de Achados e
Perdidos dos Correios.

19. Ao adentrar à sala de provas, o candidato
deverá desligar o telefone celular, bem como
todos os outros equipamentos eletrônicos que
esteja a portar, só lhe sendo permitido tornar a
ligá-los fora das dependências físicas do local
em que foi realizada a prova.
20. É de responsabilidade exclusiva do candidato
a conferência do material recebido no
momento da prova. Deve ser verificada a
compatibilidade do Caderno de Questões com
o cargo escolhido no momento da inscrição,
falhas de impressão e dados pessoais
impressos em todos os documentos recebidos.
21. Caso seja verificado algum erro ou defeito de
impressão no Caderno de Questões, o
candidato deve solicitar sua imediata
substituição,
sendo
de
sua
inteira
responsabilidade prejuízos decorrente da não
solicitação imediata de substituição.
22. Caso seja verificado erro com relação ao
cargo escolhido a EXAME AUDITORES &
CONSULTORES LTDA fará a averiguação e
confirmará ao candidato para qual vaga o
mesmo realmente se inscreveu.
23. Não será permitido nenhum tipo de consulta
durante a realização das provas.
24. Com vistas à garantia da isonomia e lisura do
Concurso Público, no dia de realização das
provas, os candidatos poderão ser submetidos
ao sistema de detecção de metais quando do
ingresso e saída de sanitários durante a
realização das provas.

27. O candidato deverá transcrever suas
respostas na folha de respostas, que é o
documento válido para correção eletrônica,
com caneta esferográfica azul ou preta,
vedada qualquer colaboração ou participação
de terceiros.
28. Serão de inteira responsabilidade do
candidato os prejuízos advindos das
marcações feitas incorretamente na folha de
respostas.
29. Não serão computadas questões não
assinaladas na folha de respostas, ou que
contenham mais de uma resposta, emenda ou
rasura, ainda que legível.
30. Não se poderá substituir a folha de respostas
por erro do candidato e a ausência de
assinatura na mesma implicará em sua
anulação.
31. Ao iniciar a prova, o candidato deverá
permanecer na sala pelo tempo mínimo de 30
(trinta) minutos.
32. Os 03 (três) últimos candidatos deverão
permanecer na sala de prova e somente
poderão sair juntos do recinto, após a
aposição de suas respectivas assinaturas em
termo (Ata de Prova), a qual deverá referir-se
às ocorrências em geral, ao rompimento do
lacre e ao fechamento dos envelopes
contendo os Cartões-Respostas.

25. Ao término da prova o candidato deverá se
retirar do recinto de aplicação de provas, não
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33. O CANDIDATO, AO TERMINAR A PROVA,
ENTREGARÁ AO FISCAL SOMENTE A SUA
FOLHA DE RESPOSTAS, DEVIDAMENTE
PREENCHIDA E ASSINADA.
34. Não haverá revisão de provas sem que haja
recurso devidamente fundamentado.
35. Não será permitido o ingresso ou a
permanência de pessoas estranhas ao
concurso público no estabelecimento de
aplicação das provas, exceto quando for
acompanhante
de
candidata
lactante,
conforme previsto no presente edital.
36. Será excluído
candidato que:

do

Concurso

Público

a

folha

de

respostas

X – DA CLASSIFICAÇÃO FINAL E DESEMPATE

1. A classificação final dos candidatos será
ordenada por cargo, em ordem decrescente,
de acordo com o total de pontos obtidos na
Prova Objetiva de Múltipla Escolha (com
indicação de pontos em cada prova).
2. Para efeito de desempate entre os candidatos
aprovados com a mesma pontuação, inclusive
os portadores de necessidades especiais, terá
preferência, sucessivamente, o candidato que:

o

a) Se apresentar após o horário estabelecido;
b) Não comparecer às provas, seja qual for o
motivo alegado;
c) Não apresentar a cédula oficial de
identidade
ou
outro
documento
equivalente;
d) Utilizar ou tentar utilizar meios fraudulentos
para obter aprovação própria ou de
terceiros, em qualquer etapa do concurso
público;
e) Durante a realização das provas for
colhido em flagrante comunicação com
outro candidato ou com pessoas
estranhas, oralmente, por escrito, ou
através
de
aparelhos
eletrônicos,
máquinas calculadoras (também em
relógios),
agendas
eletrônicas
ou
similares, BIP, telefone celular, pager,
walkman, máquina fotográfica, receptor,
gravador etc, ou ainda que venha
tumultuar a sua realização;
f)

h) Não devolver
recebida.

Ausentar-se do recinto da prova, a não ser
momentaneamente, em casos especiais e
desde que na companhia de um fiscal;

g) Usar de incorreções ou descortesia para
com os coordenadores, membros da
Comissão Especial de Concurso Público,
fiscais de salas, auxiliares e autoridades
presentes;

a) Tiver idade mais elevada, até a data de
divulgação do Resultado Final (em ordem
de classificação), dentre aqueles que
tenham idade igual ou superior a 60
(sessenta) anos (parágrafo único do
artigo 27 da lei Federal nº 10.741, de
01/10/2003 - Estatuto do Idoso);
b) Obtiver o maior número de pontos na
Prova Específica, se houver;
c) Obtiver o maior número de pontos na
prova de Português;
d) Obtiver o maior número de pontos na
Prova de Matemática;
e) Tiver idade mais elevada, até o último dia
de inscrição neste Concurso Público,
dentre aqueles que tenham idade inferior a
60 (sessenta) anos.
XI – DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

1. Serão admitidos recursos contra os seguintes
eventos:
a) indeferimento do pedido de isenção da
taxa de inscrição;
b) inscrições (erro na grafia do nome;
omissão do nome; erro no nº de inscrição;
erro no nº da identidade; erro na
nomenclatura do cargo; indeferimento de
inscrição);
c) local, sala, data e horário de prova (erro no
local e/ou sala; erro na data e/ou horário);
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d) realização das provas (Objetiva de Múltipla
Escolha ou Prática);

MG, nº de inscrição, nome completo e
cargo pleiteado;

e) questão da Prova Objetiva de Múltipla
Escolha (desde que demonstrado erro
material);

c) por meio eletrônico, mediante e-mail para
concursos@exameconsultores.com.br
(averiguando-se sua tempestividade pela
data do envio), contendo a seguinte
identificação:
Referente
Recurso
Administrativo – Concurso Público – Edital
nº 01/2015 - SAAE DE ELÓI MENDESMG.

f)

gabarito da Prova Objetiva de Múltipla
Escolha (erro na resposta divulgada);

g) resultado (erro
classificação);
h) qualquer
certame.

outra

na

pontuação

decisão

proferida

e/ou
no

2. Os recursos deverão ser interpostos no prazo
de 03 (três) dias úteis, a contar do primeiro
dia útil subseqüente ao da publicação dos
eventos acima no endereço eletrônico da
empresa
organizadora
www.exameconsultores.com.br, esclarecendose que a publicação será feita na mesma data
no quadro de avisos do SAAE DE ELÓI
MENDES-MG, podendo assim o candidato
valer-se da consulta.
3. Os recursos deverão ser preenchidos em
formulário específico (modelo constante do
ANEXO III deste Edital) e poderá ser
encaminhado da seguinte forma:
a) mediante protocolo, diretamente na Sede
do SAAE DE ELÓI MENDES-MG, situada
à Rua Sagrados Corações, nº 148, Centro,
CEP 37110-000, Elói Mendes/MG, no
horário de expediente; ou diretamente na
sede da EXAME AUDITORES &
CONSULTORES LTDA, situada à Av. do
Contorno, nº 3731, 3º andar, Bairro Santa
Efigênia,
CEP
30110-017,
Belo
Horizonte/MG;
b) através dos Correios, por meio de Aviso de
Recebimento - AR (averiguando-se sua
tempestividade pela data da postagem),
endereçado à EXAME AUDITORES &
CONSULTORES LTDA, situada à Av. do
Contorno, nº 3731, 3º andar, Bairro Santa
Efigênia,
CEP
30110-017,
Belo
Horizonte/MG. No envelope, na parte
frontal, deverá constar: Referente Recurso
Administrativo – Concurso Público – Edital
nº 01/2015 - SAAE DE ELÓI MENDES-

4. A anulação de qualquer questão, seja por
recurso administrativo ou decisão judicial,
resultará em benefício de todos os candidatos,
ainda que estes não tenham recorrido ou
ingressado em juízo.
5. Os recursos deverão ser preenchidos em
formulário específico (modelo constante do
ANEXO III deste Edital).
6. Será indeferido liminarmente o pedido de
recurso fora de contexto ou não fundamentado
ou ainda aqueles a que se der entrada fora
dos prazos estabelecidos.
7. Os recursos interpostos serão decididos em
única instância.
8. O SAAE DE ELÓI MENDES-MG, através da
Comissão Especial de Concurso Público,
enviará os recursos protocolados pelos
candidatos à EXAME AUDITORES &
CONSULTORES LTDA, situada à Av. do
Contorno, nº 3731, 3º andar, Bairro Santa
Efigênia, CEP 30110-017, Belo Horizonte/MG.
9. Os recursos interpostos serão respondidos
pela empresa organizadora do Concurso e
respectivo parecer será divulgado, no máximo,
até a data do evento subsequente constante
do
CRONOGRAMA
DO
CONCURSO
PÚBLICO (ANEXO V deste Edital).
XII – DA IMPUGNAÇÃO DESTE EDITAL

1. Este Edital poderá ser impugnado no prazo de
03 (três) dias úteis, a contar do primeiro dia
útil subsequente ao da publicação de seu
extrato no Diário Oficial do Estado de Minas
Gerais (Jornal “Minas Gerais”).
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1. A Pessoa com Deficiência - PcD que pretenda
fazer uso das prerrogativas que lhes são
facultadas no inciso VIII do artigo 37 da
Constituição da República Federativa do
Brasil de 1988 é assegurado o direito de
inscrição no presente Concurso Público.

a oferta em Concurso Público for inferior a 5
(cinco) estar-se-ia ultrapassando o limite
percentual de 20% (vinte por cento). Em
seguida, o 2º candidato de cada cargo com
deficiência aprovado no concurso público será
nomeado para ocupar a 21ª vaga, o 3º para
ocupar a 41ª vaga, o 4º para ocupar a 61ª
vaga, e assim sucessivamente, obedecendo
ao percentual estipulado pela lei do município,
respeitando-se a ordem de classificação da
lista
dos
candidatos
aprovados
com
deficiência.

2. A Pessoa com Deficiência - PcD deverá
observar a compatibilidade das atribuições do
cargo ao qual pretende concorrer com a
deficiência da qual é portador.

6. O candidato que quiser concorrer como
deficiente deverá declarar, no momento da
inscrição, essa condição e a deficiência da
qual é portador.

2. A apresentação de impugnação e a solução
respectiva obedecerão às mesmas regras
estabelecidas no item XI deste Edital.
XIII – DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - PcD

3. Ficam assegurados 5% (cinco por cento)1
das vagas oferecidas no presente Concurso
Público às Pessoas com Deficiência - PcD.
Caso surjam novas vagas no decorrer do
prazo de validade do presente Concurso
Público, o mesmo percentual será igualmente
assegurado às Pessoas com Deficiência PcD.
4. Para pleno atendimento ao subitem anterior no
que diz respeito ao arredondamento, na
hipótese de aplicação do percentual resultar
em número fracionado, este será arredondado
para o primeiro número inteiro subsequente,
sendo que o resultado da aplicação dessa
regra deve ser mantido, sempre, dentro dos
limites mínimo de 5% (cinco por cento) e
máximo de 20% (vinte por cento) das vagas,
regendo-se a disputa pela igualdade de
condições, atendendo assim, ao princípio da
competitividade orientada pelo Supremo
Tribunal Federal, por meio do Senhor Ministro
Marco Aurélio, no documento MS 26.3105/DF - Relator Ministro Marco Aurélio – DJ
31.10.2007.
5. Não havendo nomeação e posse conjunta de
todos os aprovados, o 1º candidato de cada
cargo com deficiência aprovado no concurso
público será nomeado para ocupar a 5ª vaga,
já que em se admitindo reservar vagas quando
1

Art. 8º, §2º do Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos do Município, das
autarquias e das fundações municipais, instituído pela Lei nº 353, de 11/03/1994: “As
pessoas portadoras de deficiência é assegurado o direito de se inscrever em concurso
público para provimento de cargos, cujas atribuições sejam compatíveis com a deficiência
do que são portadoras, para as quais serão reservadas até dez por cento das vagas
oferecidas no concurso”.

7. O candidato deverá entregar o Laudo Médico
(original ou cópia autenticada) COM
EXPRESSA REFERÊNCIA AO CÓDIGO
CORRESPONDENTE DA CLASSIFICAÇÃO
INTERNACIONAL DE DOENÇA – CID, na
Sede do SAAE DE ELÓI MENDES-MG,
situada à Rua Sagrados Corações, nº 148,
Centro, CEP 37110-000, Elói Mendes/MG,
dentro de um envelope devidamente
identificado (SAAE DE ELÓI MENDES-MG –
Concurso Público – Edital nº 01/2015, nº de
inscrição, nome completo e cargo pleiteado)
ou encaminhar via postal, endereçado à
EXAME AUDITORES & CONSULTORES
LTDA, situada à Av. do Contorno, nº 3731, 3º
andar, Bairro Santa Efigênia, CEP 30110-017,
Belo
Horizonte/MG,
postado,
impreterivelmente, através dos Correios por
meio de Aviso de Recebimento - AR, dentro
de um envelope devidamente identificado (nº
de inscrição, nome completo e cargo
pleiteado), até a data estabelecida no
CRONOGRAMA DO CONCURSO PÚBLICO
(ANEXO V deste Edital).
8. O Laudo Médico valerá somente para este
concurso e não será devolvido ao candidato.
9. Caso o candidato não apresente o
laudo médico com
indicação
da
CLASSIFICAÇÃO INTERNACIONAL
DE
DOENÇA - CID, não será considerado como
deficiente e, portanto, apto para concorrer às
vagas
reservadas, mesmo
que
tenha
assinalado tal opção no formulário de
inscrição.
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10. O candidato que possua deficiência ou
necessidade de atendimento diferenciado para
a realização das provas deverá informar, no
ato da inscrição, a deficiência ou a condição
especial
que
motiva
o
atendimento
diferenciado.
11. Se necessário tempo adicional para a
realização das provas, o candidato deverá
solicitar no ato da inscrição e apresentar
parecer emitido por especialista da área de
sua deficiência.
12. O atendimento diferenciado obedecerá a
critérios de viabilidade e de razoabilidade e
será comunicado ao candidato caso seja
negado o seu requerimento.
13. Somente serão considerados como deficientes
aqueles candidatos que se enquadrem nas
situações previstas no art. 4º do Decreto
Federal n. 3.298/1999 e Súmula 377 do
Supremo Tribunal de Justiça (DJe
05/05/2009).
14. Não serão considerados como deficiência os
distúrbios de acuidade visual, passíveis de
correção simples do tipo miopia, astigmatismo,
estrabismo e congêneres.
14.1. O candidato com deficiência, se aprovado,
quando de sua posse, será submetido a
exames médicos e complementares, que terá
decisão terminativa sobre a qualificação como
deficiente ou não e o grau de deficiência que
não o incapacite para o exercício do cargo.
Caso a decisão não o qualifique para o
exercício do cargo, é assegurado o
contraditório e ampla defesa, conforme
disposto no art. 5º, inciso LV da
Constituição da República Federativa do
Brasil de 1988, podendo interpor recurso
administrativo, em única e última instância
administrativa, ao Senhor Diretor do SAAE DE
ELÓI MENDES-MG, no prazo de 10 (dez)
dias contados da data de sua intimação, da
decisão que o desqualificou.
15. Na falta de candidatos aprovados para as
vagas reservadas às Pessoas com Deficiência
- PcD, estas serão revertidas aos demais
concursados, com a estrita observância da
ordem de classificação.

16. Os candidatos com deficiência participarão do
Concurso em igualdade de condições com os
demais candidatos, no que se refere ao
conteúdo das provas, avaliação e critérios de
aprovação, ao horário de início, ao local de
aplicação das provas e à pontuação mínima
exigida.
17. OS CANDIDATOS QUE CONCORREREM NA
CONDIÇÃO
DE
DEFICIENTES,
SE
APROVADOS NO CONCURSO PÚBLICO,
TERÃO SEUS NOMES PUBLICADOS NA
LISTA GERAL DOS APROVADOS E EM
LISTA À PARTE.
XIV – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

1. Não serão dadas, por telefone, informações a
respeito de datas, locais e horários de
realização das provas. O candidato deverá
observar rigorosamente os comunicados a
serem divulgados na forma prevista neste
edital.
2. Ao entrar em exercício, o candidato ficará
sujeito ao cumprimento do estágio probatório
de 03 (três) anos, durante o qual sua
eficiência e capacidade serão objeto de
avaliação para o desempenho do cargo.
3. O SAAE DE ELÓI MENDES-MG e a EXAME
AUDITORES & CONSULTORES LTDA não
se responsabilizam por quaisquer cursos,
textos, apostilas e outras publicações
referentes a este Concurso Público.
4. O candidato deverá manter atualizado seu
endereço e telefone junto à EXAME
AUDITORES & CONSULTORES LTDA,
enquanto estiver participando do Concurso
Público, e junto ao SAAE DE ELÓI MENDESMG, se aprovado, durante o prazo de validade
do Concurso Público, visando eventuais
convocações (realizadas através de envio de
carta com aviso de recebimento no endereço
indicado pelo candidato), não lhe cabendo
qualquer reclamação caso esta não seja
possível, por falta da citada atualização. Serão
de inteira responsabilidade do candidato os
prejuízos advindos da não atualização do seu
endereço.
5. A APROVAÇÃO NO CONCURSO FICA
CONDICIONADA À OBSERVÂNCIA DAS

Página 13 de 24

SAAE DE ELÓI MENDES-MG
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Organização:

Rua Sagrados Corações, nº 148 – Centro, Telefone: (35) 3264-0550
Elói Mendes – MG – CEP-37110-000 - CNPJ – 20.346.805/0001-07
E-mail: saaeeloimendes@yahoo.com.br – Site: www.saaeeloimendes.com.br

Edital de abertura de Concurso Público nº 01/2015

DISPOSIÇÕES LEGAIS PERTINENTES, DA
RIGOROSA ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO,
DO SEU PRAZO DE VALIDADE E LIMITES
DE VAGAS EXISTENTES OU QUE VIEREM
A
VAGAR
OU
FOREM
CRIADAS
POSTERIORMENTE, SENDO QUE TODAS
AS
VAGAS
OFERECIDAS
SERÃO
OBRIGATORIAMENTE PROVIDAS DENTRO
DO PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME
(OU SEJA, O CANDIDATO TEM O DIREITO
DE SER NOMEADO DENTRO DO NÚMERO
DE VAGAS OFERECIDAS).
6. O candidato aprovado no presente concurso
público terá o prazo de 30 (trinta) dias
contados da publicação do ato de provimento.
A CONVOCAÇÃO SERÁ ENVIADA PARA O
ENDEREÇO INDICADO PELO CANDIDATO
NO ATO DA INSCRIÇÃO (PESSOALMENTE
E DIRETAMENTE) OU ATRAVÉS DOS
CORREIOS, POR MEIO DE AVISO DE
RECEBIMENTO - AR.
7. Quando a posse do candidato não ocorrer
dentro do prazo previsto, sua nomeação será
considerada sem efeito, implicando no
reconhecimento da desistência e renúncia em
ocupar o cargo para a qual foi aprovado,
reservando-se à administração o direito de
convocar o próximo candidato.
8. No ato da posse o candidato deverá
apresentar, obrigatoriamente, os seguintes
documentos:
a) laudo médico favorável, fornecido por
profissional ou junta médica devidamente
designada pelo SAAE DE ELÓI MENDESMG, de posse dos seguintes exames:
hemograma completo com plaquetas;
grupo sanguíneo e fator Rh; urina rotina;
eletrocardiograma; raio X de tórax PA (os
exames poderão ser realizados na rede
pública ou privada de saúde, com validade
de até 30 (trinta) dias a contar da data de
sua realização).
b) original e fotocópia de comprovante de
residência;
c) original e fotocópia da certidão de
nascimento ou casamento ou averbações,
se houver;

d) original e fotocópia da Cédula de
Identidade ou Carteira de Identidade
Profissional;
e) original e fotocópia do CPF;
f)

original e fotocópia do cartão de
cadastramento
no
PIS/PASEP
(se
possuir);

g) 2 fotografias 3x4 recentes;
h) Original e fotocópia do Título de Eleitor
com o comprovante de votação na última
eleição;
i)

Original e fotocópia do Certificado de
Reservista, de isenção ou de dispensa (se
do sexo masculino);

j)

Original e fotocópia do comprovante de
capacitação legal para o exercício do
cargo (diploma registrado ou declaração
ou atestado ou certificado de conclusão do
curso emitido pela instituição de ensino,
carteira de identidade profissional, registro
no órgão de fiscalização do exercício
profissional competente).

k) declaração de bens que constituam seu
patrimônio;
l)

declaração de que não infringe o art 37,
inciso XVI da Constituição da República
Federativa
do
Brasil
de
1988
(Acumulação de Cargos e Funções) e
ainda,
quanto
aos
proventos
de
aposentadoria, o disposto no art 37, §10,
da
Constituição
da
República
Federativa do Brasil de 1988, com a
redação
dada
pela
Emenda
Constitucional nº 20/98;

9. O candidato que desejar relatar fatos ocorridos
durante a realização do Concurso Público ou
que desejar comprovante de comparecimento
nas provas ou que tenha necessidade de
outras informações, deverá efetuar contato
junto
à
EXAME
AUDITORES
&
CONSULTORES
LTDA
pelo
e-mail
concursos@exameconsultores.com.br ou pelo
telefone (31) 3225-7833.
10. Não serão fornecidas provas relativas a
concursos anteriores.
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11. O candidato deverá consultar frequentemente
o
endereço
eletrônico
da
EXAME
AUDITORES & CONSULTORES LTDA www.exameconsultores.com.br, para verificar
as informações que lhe são pertinentes,
referentes à execução do concurso público.
12. A EXAME AUDITORES & CONSULTORES
não participa do processo de homologação,
nomeação e posse dos candidatos aprovados.
Tais informações deverão ser obtidas junto ao
SAAE DE ELÓI MENDES-MG.
13. Caberá ao Diretor do SAAE DE ELÓI
MENDES-MG a homologação do resultado
final, que deverá ocorrer no prazo máximo de
30 (trinta) dias após terem sido ultimadas
todas as etapas editalícias.
14. O SAAE DE ELÓI MENDES-MG procederá à
guarda de todos os documentos relativos ao
Concurso Público pelo prazo de 05 (cinco)
anos, observada a Resolução nº 14, de
24/10/2001 do CONARQ (Conselho Nacional
de Arquivos), que dispõe sobre o Código de
Classificação de Documentos de Arquivos
para a Administração Pública.
15. Todos os casos omissos ou duvidosos que
não tenham sido expressamente previstos no
presente Edital serão resolvidos pela
Comissão Especial de Concurso Público.
Elói Mendes/MG, 19 de junho de 2015.

JOSÉ MAURÍCIO DOS REIS
Diretor do SAAE de Elói Mendes-MG
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ANEXO I
CARGOS, VENCIMENTO, NÚMERO DE VAGAS, REQUISITOS, CARGA HORÁRIA DE TRABALHO,
VALOR DA TAXA DE INSCRIÇÃO E PROVAS
Requisitos
(escolaridade,
categoria
Vencimento
Pessoas
profissional e
(R$)2
com
Concorrência
outras
Deficiência
Ampla
exigências do
– PcD
cargo)
Nº de Vagas3

Cargos

AUXILIAR DE SERVIÇOS
GERAIS

788,00

-

Carga
Horária
de
trabalho

Valor da
taxa de
inscrição
(R$)

Provas
Pontos
Tipos

Nº de
questões

Horário de
Por
Por Realização
questão Prova

01

Ler e escrever

44h /
semana

40,00

Português
Matemática
Específica

10
10
10

2,5
2,5
5,0

25
25
50

8h

30h /
semana

120,00

Português
Matemática
Específica

10
10
10

2,5
2,5
5,0

25
25
50

8h

Português
Matemática
Específica
Português
Matemática
Específica
Prática

10
10
10
10
10
10
-

2,5
2,5
5,0
2,5
2,5
5,0
-

25
25
50
25
25
50
100

CONTADOR

2.338,74

-

01

Ensino
superior
completo na
área
específica

LEITURISTA

1.330,49

-

Cadastro
Reserva

Ensino médio

44h /
semana

70,00

OFICIAL DE
MANUTENÇÃO DE
ESGOTO

1.149,52

-

01

Ler e escrever;
Carteira CNH
B

44h /
semana

50,00

01

Ensino médio
completo

12/36
(12h de
trabalho
com 36h
de
descanso)

70,00

Português
Matemática
Específica

10
10
10

2,5
2,5
5,0

25
25
50

8h

01

Curso técnico
de química em
escola
especializada
que permita o
perfeito
entendimento
funcional de
um laboratório
de análises
físicoquímicas,
assim como
dos materiais
e
equipamentos
ali utilizados.

40h /
semana

80,00

Português
Matemática
Específica

10
10
10

2,5
2,5
5,0

25
25
50

8h

OPERADOR DE ETA

TÉCNICO QUÍMICO

2
3

1.330,49

1.613,48

-

-

Vencimento (R$): Reajustado conforme Lei nº 1.281, de 26/01/2012, Lei nº 1.333, de 24/01/2013, Lei nº 1.390, de 21/01/2014 e Lei nº 1.444, de 22/01/2015.
Nº de Vagas: Pessoas com Deficiência – PcD + Concorrência Ampla = Nº Total de Vagas.
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ANEXO II
ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS
•

AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS: Executar tarefas diversas, geralmente de limpeza e conservação que
exijam um mínimo de técnicas específicas para o bom desempenho do trabalho; Promover limpeza de móveis,
paredes, portas, janelas, louças e equipamentos; Limpar escadas, pisos e tapetes varrendo-os, lavando-os e
encerando os pisos e banheiros; Fazer tarefas de remoção e arrumação de móveis, lixos e depósitos; Outras
atividades inerentes à função.

•

CONTADOR: Coordenar e orientar as atividades relacionadas à escrituração contábil; Processar a análise das
contas; Planejar e supervisionar os serviços contábeis de acordo com as exigências legais e administrativas;
Assessorar a correção das operações contábeis; Coordenar, supervisionar e responsabilizar-se pela
elaboração, execução do orçamento e prestação de contas do SAAE; Outras atribuições inerentes ao cargo, a
critério da chefia.

•

LEITURISTA: Executar lançamento em ficha cadastral ou em telas pré-definidas, no que se refere à inclusão,
alteração e remanejamento de dados cadastrais, além de atualizar mapas, roteiros e setorização, visando
manter atualizado o cadastro de cliente. Efetuar leitura de hidrômetros e entrega de faturas, visando a
obtenção de dados para emissão de faturas de água e/ou esgoto e possibilitar aos clientes o pagamento das
faturas da Autarquia Municipal. Identificar fonte alternativa de água, visando a cobrança do esgotamento.
Efetuar suspensão, tamponamento e/ou religação do fornecimento de água do cliente, visando o
restabelecimento do fornecimento de água ao cliente e possibilitar o recebimento do débito. Instalar, testar
e/ou substituir hidrômetros, visando melhorar o índice de hidrometração e possibilitar a medição real. Entregar
malas diretas durante a implantação de novos sistemas, visando informar aos clientes sobre os procedimentos
da Autarquia Municipal, bem como conscientizá-los do desperdício de água. Efetuar teste e correção de
vazamento no registro do padrão, no ato da leitura, visando sanar os problemas apresentados. Negociar
débito, em campo, obedecendo política pré-definida, visando adesão dos clientes factíveis. Efetuar
levantamentos das contas com leitura fora do parâmetro e interceptá-las para retificação, visando corrigir
distorções do faturamento. Identificar clientes potenciais, visando negociar futuras ligações. Criar localizador,
visando fácil identificação do imóvel. Efetuar vistorias de padrão, tarifa social, tipo de imóvel e cliente com
baixo consumo, visando reduzir prejuízos financeiros. Confirmar conexões indevidas e violações, visando
abertura de processo e recuperação de receitas. Efetuar manutenção no cadastro do sistema comercial
informatizado, visando a sua atualização. Desempenhar, quando necessário, outras atividades para as quais
esteja qualificado, visando atender necessidades da Autarquia Municipal, situações emergenciais e/ou de
aprendizado profissional.

•

OFICIAL DE MANUTENÇÃO DE ESGOTO: Executar serviços de manutenção em redes coletoras de
esgoto sanitário e em ramais de ligações domiciliares, visando estabelecer o perfeito funcionamento das
mesmas. Efetuar ligações domiciliares de esgoto sanitário, visando atendimento a solicitação do cliente.
Construir prolongamentos de redes coletoras de esgoto sanitário, visando expansão do sistema de coleta
de esgoto. Executar desentupimento em poços de visita, redes coletoras e domiciliares de esgotos
sanitários, a fim de restabelecer as boas condições de funcionamento. Construir poços de visita de redes de
esgoto e assentar poços luminares nas ligações, a fim de facilitar na execução de desentupimentos.
Orientar e auxiliar nos serviços de abertura e fechamento de valas, a fim de evitar acidentes. Orientar e
auxiliar no carregamento e descarregamento de material, ferramentas e equipamentos diversos necessários
a execução das obras, visando transportar o material necessário a execução da obra. Efetuar levantamento
em poços de visita, a fim de localizar o dano a ser reparado. Executar serviços de recomposição em
passeios, calçamentos e vias públicas, visando recompor o local da obra. Efetuar a sinalização adequada
nas frentes de serviços, visando segurança do local a ser executado o serviço. Orientar e auxiliar na
limpeza do local, após término do serviço, visando deixar o local limpo. Orientar e auxiliar na preparação de
massa de cimento, visando deixar o local limpo e acompanhar a cura do cimento ou concretado. Efetuar a
manutenção e limpeza em poços de visita e poços luminares, visando perfeito funcionamento dos mesmos.
Auxiliar na limpeza de ferramentas e equipamentos utilizados nas manutenções, visando a conservação dos
mesmos. Auxiliar na verificação da existência de gases nos poços de visita e na sua exaustão, se
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necessário, visando ter segurança para execução dos serviços. Operar compressor de ar, para cortar
asfalto, passeios, calçadas, estruturas de concreto em geral, entre outros. Desempenhar, quando
necessário, outras atividades para as quais esteja qualificado, visando atender necessidades da Autarquia
Municipal, situações emergenciais e/ou de aprendizado profissional. Conduzir o veículo utilizado no
transporte dos materiais e ferramentas a serem utilizados nas manutenções a serem realizadas.
•

OPERADOR DE ETA: Executar a coleta e análise da quantidade de água em todas as fases do processo de
tratamento, visando conhecer os valores por parâmetros: cor, ph, cloro residual, íon flúor, alcalinidade e
dureza para água. Coletar e analisar amostras de água, visando verificar a qualidade ou eficiência em todas
as fases do tratamento e o bom desempenho da unidade; Realizar jar-teste, em amostra de água, visando
otimizar as dosagens de produtos químicos aplicados ao tratamento de água; Executar medição de vazão de
água bruta, visando o controle da produção; Preparar e dosar solução de produtos químicos necessários ao
tratamento de água, visando produzir água com qualidade dentro dos padrões de potabilidade e na
quantidade requerida; Efetuar trocas de cilindros de cloro, visando dar continuidade as dosagens; Preparar ou
registrar dados ou informações das atividades executadas para subsidiar entre outros a emissão de relatórios,
apuração de custos e manutenção de controles administrativo e ou operacionais; Operar equipamentos eletro
mecânicos, visando manter a continuidade da operação das unidades; Executar as atividades de recebimento,
armazenagem e controle de estoque de produtos químicos, visando a continuidade do processo de
tratamento; Acompanhar as etapas de tratamento de água (coagulação, floculação, decantação e filtração),
por meio de verificação visual, visando garantir a eficiência do processo de tratamento; Solicitar e acompanhar
a manutenção dos equipamentos visando manter este mesmo em condições de operação e em bom estado
de conservação; Efetuar limpeza dos equipamentos e vidrarias utilizadas no laboratório de controle de
processo, visando mantê-los em bom estado de conservação; Recepcionar visitantes sob programação de
chefia, visando divulgar o trabalho desenvolvido pela Autarquia Municipal e a imagem da mesma; Auxiliar nas
pesquisas operacionais no tocante a realização de análise e medições visando melhorias das condições
operacionais do sistema; Executar o acionamento de manobras de registros ou comportas, visando garantir o
desempenho proposto para o tratamento e cumprimento a legislação pertinente; Organizar e limpar as
instalações do sistema de produção (elevatórias, tubulação, grades, caixa de areia, bóia, casa de química,
laboratório, banheira, pátio, jardins, etc.), visando manutenção e higienização do ambiente; Enterrar material
gradeado, visando evitar a putrefação ao ar livre do material sólido com matéria orgânica agregada e evitar a
exalação de mau cheiro e danos à saúde e ao meio ambiente; Executar as operações necessárias na unidade
de tratamento de resíduos gerados na estação de tratamento de água, visando recuperar parte do volume de
água gasto na operação e preservar o meio ambiente; Executar leitura de régua pluviométrica, visando o
acompanhamento do nível do manancial; Desempenhar quando necessário outra atividade para as quais
esteja qualificado, visando atender necessidade da Autarquia Municipal situações emergenciais e ou
aprendizado profissional.

•

TÉCNICO QUÍMICO: Programar, organizar, orientar e supervisionar as atividades desenvolvidas pelas ETA´S
e ETE´S, dentro dos padrões pré-estabelecidos pela chefia; Executar a programação elaborada pela chefia,
para a análise da água tratada nas diversas ETA´s, assim como nas ETE´s; Preparar reagentes químicos;
Fazer análises físico-químicas e bacteriológicas confeccionando os respectivos relatórios; Controlar os
estoques de reagentes e produtos químicos utilizados no tratamento da água; Elaborar propostas que visem
maior e melhor rendimento das atividades desenvolvidas pelo laboratório, assim como nas Estações de
Tratamento; Operar, sempre que necessário, as estações de tratamento de água e/ou esgoto; Dirigir, sempre
que necessário, carro e/ou moto para o desempenho de suas atribuições; Outras atribuições inerentes ao
cargo, a critério da chefia.
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ANEXO III
MODELOS DE PROCURAÇÃO E FORMULÁRIO PARA RECURSO

PROCURAÇÃO
Por este instrumento particular, eu ___________________________________________________________, portador do CPF nº
_________________, cédula de identidade nº ________________________, residente à _________________________________________,
nº _______, Bairro __________________, CEP ________________, na cidade de ___________________________, estado de __________,
e-mail _____________________, nomeio e constituo como meu bastante procurador, para os fins de promover a minha inscrição no cargo de
____________________________________________ do Concurso Público da ___________________, Edital nº 01/2015, o Sr(a).
____________________________________________________, portador da cédula de identidade nº ______________________________,
e-mail ____________________________________________, residente à ___________________________________, nº _______, Bairro
____________________, CEP ________________, na cidade de ___________________________, estado de __________, com os poderes
específicos para, em meu nome, firmar o requerimento padrão de inscrição e declaração de que estou de acordo com as normas do contidas
no referido edital.

Local e data: ____________________, _____/_____/_____.
Assinatura: ______________________________________

FORMULÁRIO PARA RECURSO
À Exame Auditores & Consultores Ltda
Concurso Público – Edital nº 01/2015 - SAAE DE ELÓI MENDES-MG
Candidato
Nº de Inscrição
Cargo
Marque abaixo o tipo de recurso:
Edital

Indeferimento do pedido de isenção da Taxa de inscrição

Inscrições (erro na grafia do nome)

Inscrições (omissão do nome)

Inscrições (Erro no nº de inscrição)

Inscrições (erro no nº da identidade)

Inscrições (erro na nomenclatura do cargo)

Inscrições (indeferimento de inscrição)

Local, sala, data e horário de prova (erro no local e/ou data; erro na data e/ou horário)
Realização das Provas (Objetiva de Múltipla Escolha ou Prática)
Questão da Prova Objetiva de Múltipla Escolha (desde que demonstrado erro material)
Gabarito da Prova Objetiva de Múltipla Escolha (erro na resposta divulgada)
Resultado (erro na pontuação e/ou classificação)
Qualquer outra decisão proferida no certame. Especificar ___________________________________________________
Digitar ou datilografar ou escrever em letra de forma a justificativa do recurso, de forma objetiva:

Local e data: ____________________, _____/_____/_____.
Assinatura: ______________________________________
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ANEXO IV
PROGRAMA DE PROVA PARA AS QUESTÕES DE MÚLTIPLA ESCOLHA
CARGOS (Ler e escrever)
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS; OFICIAL DE MANUTENÇÃO DE ESGOTO.
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
PORTUGUÊS PARA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS E OFICIAL DE MANUTENÇÃO DE ESGOTO:
Interpretação de Texto; Alfabeto; Sílaba; Grafia correta das palavras; Separação de Sílabas; Feminino; Masculino;
Sílabas Tônicas, Oxítonas, Paroxítonas e Proparoxítonas; Substantivo, Coletivo, Acentuação; Sinônimos e
Antônimos; Encontro Vocálico e Encontro Consonantal; Dígrafo; Pontuação; Frase, Tipos de Frase; Singular e
Plural; Artigo; Substantivo Próprio e Comum; Gênero, Número e Grau do Substantivo; Adjetivo; Pronomes;
Verbos, Tempos do Verbo; Frase e oração; Sujeito; Predicado; Advérbio; Interjeição; Onomatopéia; Uso do
porque. Sugestão Bibliográfica: Conhecer e Crescer - 1ª a 4ª série, Cristiane Buranello e Eliane Vieira dos Reis.
Marcha Criança - 1ª a 4ª série, Ed. Scipione. LEP de 1ª a 4ª série de Paulo Nunes de Almeida, Ed. Saraiva.
FARACO & MOURA. Gramática Nova. CEGALLA, Domingos Paschoal. Novíssima Gramática-Teoria e exercícios.
PASCHOALIN & SPADOTO. Gramática-Teoria e Exercícios. Livros Didáticos de Língua Portuguesa para 1º ao 5º
ano. Dicionário Michaelis. Outras publicações que abranjam o programa proposto.
MATEMÁTICA PARA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS E OFICIAL DE MANUTENÇÃO DE ESGOTO:
Conjuntos; Sistema de Numeração Decimal; Sistema Romano de Numeração; Adição, Subtração, Multiplicação e
Divisão de Números Naturais; Números Racionais; Operações com Frações (Adição Subtração, multiplicação e
divisão); Números Decimais; Porcentagem; Sistema Monetário, Medidas de Comprimento, Massa, Capacidade e
Tempo; Geometria (Ponto, Plano, Retas, Semi-retas, Segmento de Retas, Ângulos, Polígonos, Triângulo;
Perímetro de um triângulo, Quadrilátero, Tipos de Paralelogramos); Cálculo de Áreas, Polígono, Metro Quadrado e
Unidades maiores e menores do que o metro quadrado. Sugestão Bibliográfica: Giovanni Jr & Bonjorno (1ª a 4ª
- ed. FTD). Matemática - Registrando descobertas (Barroso Lima, Maria Aparecida - Ediouro). Coleção Quero
Aprender Matemática de Oscar Guelli, Ed. Ática. Outras publicações que abranjam o programa proposto.
ESPECÍFICA PARA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS: Atividades específicas teóricas inerentes ao cargo; Boas
Maneiras; Comportamento no ambiente de trabalho; Organização do local de trabalho; Noções básicas de
preparação de alimentos; Coleta e armazenamento e tipos de recipientes; Materiais utilizados na limpeza em
geral; Trabalho de Cozinha: preparo de café, lanches e refeições em geral; Guarda e conservação de alimentos;
Controle de Estoque de Material de Limpeza e de cozinha; Relatório de pedidos de materiais de consumo, limpeza
e gêneros alimentícios; Higiene Pessoal, ambiental e de materiais de consumo; Noções básicas de limpeza de
prédios públicos. Sugestão Bibliográfica: Revistas ou livros técnicos / específicos da área.
ESPECÍFICA PARA OFICIAL DE MANUTENÇÃO DE ESGOTO: Reparos em redes coletoras de esgoto sanitário
e em ramais de ligações domiciliares; Instalação de redes de esgotos; noções sobre ligações domiciliares de
esgoto sanitário. Noções de construção de prolongamentos de redes coletoras de esgoto sanitário; Execução de
desentupimento em poços de visita, redes coletoras e domiciliares de esgotos sanitários; noções sobre construção
de poços de visita de redes de esgoto e assentamento de poços luminares nas ligações; conhecimento sobre as
ferramentas e equipamentos diversos necessários a execução das obras; noções de serviços de recomposição
em passeios, calçamentos e vias públicas; conhecimentos sobre a sinalização adequada nas frentes de serviços,
visando segurança do local; noções no preparo de massa de cimento; noções sobre compressores de ar para
cortar asfalto, passeios, calçadas, estruturas de concreto em geral, entre outros; noções de Segurança do
Trabalho. Sugestão Bibliográfica: Revistas ou livros técnicos / específicos da área.
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CARGOS (Ensino médio / curso técnico)
LEITURISTA; OPERADOR DE ETA; TÉCNICO QUÍMICO.
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
PORTUGUÊS PARA LEITURISTA, OPERADOR DE ETA E TÉCNICO QUÍMICO: Compreensão e interpretação
de textos. Gêneros e tipos de textos. Variação linguística: diversidade de usos da língua. Discursos direto, indireto
e indireto livre. Coerência e coesão textuais. Estratégias argumentativas. Estrutura da oração e do período:
aspectos sintáticos e semânticos. Concordância verbal e nominal. Regência verbal e nominal. Emprego do sinal
indicativo da crase. Pontuação. Classes de palavras: identificação, flexão e emprego de substantivos, adjetivos,
pronomes, verbos, advérbios, preposições e conjunções. Colocação dos pronomes pessoais oblíquos átonos.
Verbo: flexão, conjugação, correlação dos modos e tempos verbais, vozes. Ortografia oficial. Acentuação gráfica.
Sugestão Bibliográfica: BECHARA, Evanildo. Gramática escolar da língua portuguesa. 2.ed. ampliada e
atualizada. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2010. CIPRO Neto, Pasquale; INFANTE, Ulisses. Gramática da língua
portuguesa. 3. ed. São Paulo: Scipione, 2008. FIORIN, José Luiz; PLATÃO SAVIOLI, Francisco. Lições de textos:
leitura e redação. 5 ed. São Paulo: Ática, 2006. ROCHA LIMA, Carlos Henrique. Gramática normativa da língua
portuguesa. 50. ed. Rio de Janeiro: José Olympio, 2012. KOCH, Ingedore Grunfeld Villaça. A coesão textual. 18.
ed. São Paulo: Contexto, 2003. KOCH, Ingedore Grunfeld Villaça; TRAVAGLIA, Luiz Carlos. Texto e coerência.
13. ed. São Paulo: Cortez, 2011. Outras publicações que abranjam o programa proposto.
MATEMÁTICA PARA LEITURISTA, OPERADOR DE ETA E TÉCNICO QUÍMICO: Conjunto dos números
naturais: a numeração decimal; operações e resoluções de problemas. Múltiplos e divisores de um número
natural: divisibilidade; máximo divisor comum; mínimo múltiplo comum. Números fracionários: operações com
números fracionários; resoluções de problemas. Frações e números decimais: Operações com números decimais.
Sistema Métrico Decimal: Perímetro de figuras planas. Áreas de figuras planas (triângulos, quadriláteros, círculos
e polígonos regulares). Conjunto dos números inteiros relativos: Operações e resoluções de problemas. Conjunto
dos números racionais: Resolução de equações do 1º grau. Resolução de problemas. Razão e proporção.
Propriedades das proporções. Divisão proporcional. Média aritmética simples e ponderada. Regra de três simples.
Regra de três, composta. Porcentagem, juros simples e montante. Conjunto dos números reais: Operações com
polinômios. Produtos notáveis. Fatoração. Sistemas de equações do 1º grau com duas incógnitas. Equações do 2º
grau. Resolução de problemas. Relações métricas e trigonométricas nos triângulos retângulos: aplicação do
teorema de Pitágoras. Funções: Função do 1º grau. Função quadrática. Função exponencial. Função logarítmica.
Análise Combinatória Simples. Geometria sólida: prismas e pirâmides, cilindros e cones, esfera - áreas e volumes.
Sugestão Bibliográfica: DANTE, Luiz Roberto. Matemática: contexto e aplicações. Ensino Médio. Volumes 1 e 2.
Editora Ática. GIOVANNI, José Ruy & GIOVANNI JÚNIOR, José Ruy. Matemática pensar e descobrir: novo - 5ª a
8ª séries. Editora FTD. GOULART, Márcio Cintra. Matemática no ensino médio. Volumes 1 e 2. Editora Scipione.
IEZZI, Gelson & DOLCE, Osvaldo & MACHADO, Antônio. Matemática e realidade. Atual Editora. SCIPIONE, Di
Pierro Netto. Pensar matemática: para o ensino fundamental. 5ª a 8ª séries. Ed. Scipione. Outras publicações que
abranjam o programa proposto.
ESPECÍFICA PARA LEITURISTA: Funções do Leiturista. Inspeção. Aferição. Vazão. Tipos de Hidrômetros.
Capacidade de Hidrômetros. Teoria de erros em medição. Sugestão Bibliográfica: Portaria INMETRO nº
246/2000 (http://www.inmetro.gov.br/legislacao/rtac/pdf/RTAC000667.pdf). Outras publicações que abranjam o
programa proposto.
ESPECÍFICA PARA OPERADOR DE ETA: Noções de Práticas Laboratoriais: Unidades de medidas de
concentrações e preparo de soluções utilizadas no processo de tratamento. Identificação e utilização de
equipamentos simples de leitura direta (ex.: potenciômetro, turbidímetro, termômetros) e vidrarias laboratoriais.
Conversões de unidades de medidas. Coleta de amostras para análises físico-químicas e bacteriológicas.
Conhecimentos Básicos de Ciências Naturais: Matéria e energia. Átomos e moléculas. Funções orgânicas.
Estados físicos e suas propriedades. Funções Inorgânicas: ácidos, bases, sais e óxidos. Reações químicas.
Relações de massas. Estequiometria. Misturas: homogêneas, heterogêneas e suas separações. Tratamento de
Água: Estação de Tratamento de água. Etapas do tratamento da água. Características físico-químicas e
parâmetros de qualidade de água. Normas sanitárias sobre a qualidade da água para o consumo humano e suas
atualizações. Noções de Higiene e Saúde Pública: Aspectos básicos de higiene e saúde pública, baseados na
bibliografia sugerida e em conceitos gerais da OMS (Organização Mundial de Saúde) e dos órgãos públicos em
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todas as esferas governamentais. Noções de Segurança do Trabalho: Conhecimento sobre as normas de
segurança do trabalho e de equipamentos de proteção individual (EPI’s) e coletivos (EPC’s). Sugestão
Bibliográfica: CAMPBELL. J & CAMPBELL J. Matemática de Laboratório. São Paulo. Editora Roca. TEIXEIRA,
PEDRO & VALLE, SILVIO. Biossegurança: uma abordagem multidisciplinar. Rio de Janeiro. Editora FIOCRUZ.
USBERCO E SALVADOR. Química. Volume Único. Editora Saraiva, São Paulo. BRASIL, Ministério da Saúde.
Vigilância e controle da qualidade da água para o consumo humano e seus anexos. Brasília: Ministério da Saúde.
PROSAB (Programa de Pesquisa em Saneamento Básico) – Tratamento de água de abastecimento por filtração
múltiplas etapas. Rio de Janeiro; ABES. RICHTER, C A E AZEVEDO NETO, JM. Tratamento de água, tecnologia
atualizada. Edgard Blücher. São Paulo. LOPES, S G B C. Bio. Volumes I e II. Editora Saraiva. São Paulo. Manuais
que tratem da prática profissional do cargo. Outras publicações que abranjam o programa proposto.
ESPECÍFICA PARA TÉCNICO QUÍMICO: Ligações Químicas. Introdução à Análise Química. Análise
Gravimétrica. Análise Volumétrica. Química Orgânica. Química e o meio ambiente: Água - tratamento de água e
esgotos. Qualidade das águas. Produtos químicos utilizados no tratamento da água e esgotos. Processos,
operações e tecnologias de tratamento da água; A chuva ácida; A camada de ozônio; O efeito estufa. Sugestão
Bibliográfica: BACCAN, N; ANDRADE, J.C; GODINHO, OES; BARONE, J.S. Química Analítica Quantitativa. São
Paulo: Edgard Blucher. BRADY, James e; HUMISTON, Gerard E. Química Geral. Rio de Janeiro: LTC. V.1.
BRADY, James e; HUMISTON, Gerard e; HOLUM, John R. Química: a matéria e suas transformações. Rio de
Janeiro: LTC. V.2. OHLWEYER, Otto Alcides. Química Analítica Quantitativa. Rio de janeiro: LTC. V.1. ALLINGER,
Norman L., CAVA, Michael P., JONGH, Don C., STEVENS, Calvin L. Química Orgânica. Rio de Janeiro. Rio de
Janeiro. DI BERNARDO, Luiz Et Al. Ensaios de tratabilidade de água e dos resíduos em estações de tratamento
de água. São Carlos: RiMa. NOVAIS, Vera Lúcia Duarte de. OZÔNIO: Aliado e Inimigo. São Paulo: Editora
Scipione. Outras publicações que abranjam o programa proposto.
CARGOS (Ensino superior)
CONTADOR
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
PORTUGUÊS: Compreensão e interpretação de textos. Gêneros e tipos de textos. Variação linguística:
diversidade de usos da língua. Discursos direto, indireto e indireto livre. Coerência e coesão textuais. Estratégias
argumentativas. Estrutura da oração e do período: aspectos sintáticos e semânticos. Concordância verbal e
nominal. Regência verbal e nominal. Emprego do sinal indicativo da crase. Pontuação. Classes de palavras:
identificação, flexão e emprego de substantivos, adjetivos, pronomes, verbos, advérbios, preposições e
conjunções. Colocação dos pronomes pessoais oblíquos átonos. Verbo: flexão, conjugação, correlação dos
modos e tempos verbais, vozes. Ortografia oficial. Acentuação gráfica. Sugestão Bibliográfica: BECHARA,
Evanildo. Gramática escolar da língua portuguesa. 2.ed. ampliada e atualizada. Rio de Janeiro: Nova Fronteira,
2010. CIPRO Neto, Pasquale; INFANTE, Ulisses. Gramática da língua portuguesa. 3. ed. São Paulo: Scipione,
2008. FIORIN, José Luiz; PLATÃO SAVIOLI, Francisco. Lições de textos: leitura e redação. 5 ed. São Paulo:
Ática, 2006. ROCHA LIMA, Carlos Henrique. Gramática normativa da língua portuguesa. 50. ed. Rio de Janeiro:
José Olympio, 2012. KOCH, Ingedore Grunfeld Villaça. A coesão textual. 18. ed. São Paulo: Contexto, 2003.
KOCH, Ingedore Grunfeld Villaça; TRAVAGLIA, Luiz Carlos. Texto e coerência. 13. ed. São Paulo: Cortez, 2011.
Outras publicações que abranjam o programa proposto.
MATEMÁTICA: Conjunto dos números naturais: a numeração decimal; operações e resoluções de problemas.
Múltiplos e divisores de um número natural: divisibilidade; máximo divisor comum; mínimo múltiplo comum.
Números fracionários: operações com números fracionários; resoluções de problemas. Frações e números
decimais: Operações com números decimais. Sistema Métrico Decimal: Perímetro de figuras planas. Áreas de
figuras planas (triângulos, quadriláteros, círculos e polígonos regulares). Conjunto dos números inteiros relativos:
Operações e resoluções de problemas. Conjunto dos números racionais: Resolução de equações do 1º grau.
Resolução de problemas. Razão e proporção. Propriedades das proporções. Divisão proporcional. Média
aritmética simples e ponderada. Regra de três simples. Regra de três, composta. Porcentagem, juros simples e
montante. Conjunto dos números reais: Operações com polinômios. Produtos notáveis. Fatoração. Sistemas de
equações do 1º grau com duas incógnitas. Equações do 2º grau. Resolução de problemas. Relações métricas e
trigonométricas nos triângulos retângulos: aplicação do teorema de Pitágoras. Funções: Função do 1º grau.
Função quadrática. Função exponencial. Função logarítmica. Análise Combinatória Simples. Geometria sólida:
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prismas e pirâmides, cilindros e cones, esfera - áreas e volumes. Sugestão Bibliográfica: DANTE, Luiz Roberto.
Matemática: contexto e aplicações. Ensino Médio. Volumes 1 e 2. Editora Ática. GIOVANNI, José Ruy &
GIOVANNI JÚNIOR, José Ruy. Matemática pensar e descobrir: novo - 5ª a 8ª séries. Editora FTD. GOULART,
Márcio Cintra. Matemática no ensino médio. Volumes 1 e 2. Editora Scipione. IEZZI, Gelson & DOLCE, Osvaldo &
MACHADO, Antônio. Matemática e realidade. Atual Editora. SCIPIONE, Di Pierro Netto. Pensar matemática: para
o ensino fundamental. 5ª a 8ª séries. Ed. Scipione. Outras publicações que abranjam o programa proposto.
ESPECÍFICA: CONTABILIDADE GERAL: Fundamentos conceituais de contabilidade: conceito, objeto, finalidade,
usuários e princípios contábeis; Patrimônio: conceito, elementos e equação patrimonial; fundamentos conceituais
de ativo, passivo, receita e despesa; Procedimentos Contábeis Básicos: plano de contas, fatos contábeis,
lançamentos e escrituração; Demonstrações Contábeis de que trata a Lei Federal no a Lei 6.404/76 e suas
alterações posteriores: Balanço Patrimonial, Demonstração dos Lucros e Prejuízos Acumulados, Demonstração
do Resultado do Exercício, Demonstração dos Fluxos de Caixa, Demonstração do Valor Adicionado.
CONTABILIDADE PÚBLICA: Fundamentos legais e técnicos de Contabilidade Pública: conceito, objetivos,
princípios; Planejamento: Plano Plurianual - PPA, Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO e Lei Orçamentária Anual
- LOA; Ciclo Orçamentário; Créditos Adicionais: classificação; Princípios Orçamentários; Sistemas Contábeis
aplicados ao setor público e o plano de contas; Escrituração; Demonstrações Contábeis de que trata a Lei Federal
no 4.320/64 e suas alterações posteriores; Classificações Orçamentárias: classificação legal da receita e
classificação legal da despesa - classificação institucional, funcional-programática e econômica; Receita e
Despesa extra-orçamentárias; Execução Orçamentária: fases da receita - previsão, lançamento, arrecadação e
recolhimento, e fases da despesa - programação, licitação, empenho, liquidação e pagamento; Restos a pagar;
Dívida Pública e Dívida Ativa; Controle Interno e Externo da Administração Pública: conceito de controladoria e
sua missão, controle externo pelo Tribunal de Contas e pelo Poder Legislativo. LEGISLAÇÃO: Lei Complementar
Federal no 101/2000 e suas alterações posteriores - Lei de Responsabilidade Fiscal; Ética profissional. Sugestão
Bibliográfica: JACINTHO, Roque. Contabilidade pública. Editora Ática. SILVA, Lino Martins da. Contabilidade
governamental. Editora Atlas. ANGÉLICO, João. Contabilidade Pública. Editora Atlas. KOHAMA, Helio.
Contabilidade Pública. Editora Atlas. SLOMSKI, Valmor. Manual de Contabilidade Pública. Um enfoque na
contabilidade municipal. Editora Atlas. KOHAMA, Helio. Balanços Públicos - Teoria e Prática. Editora Atlas.
MACHADO Jr., J. Teixeira e REIS, Heraldo da Costa. A lei 4.320 comentada. PISCITELLI, Roberto Bocaccio.
Contabilidade Pública. Uma Abordagem da Administração Financeira Pública. Editora Atlas. Lei Federal
4320/1964 e suas alterações (Estatui Normas Gerais de Direito Financeiro para elaboração e controle dos
orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal). Lei Complementar 101/2000
(Estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal e dá outras
providências). Outras publicações que abranjam o programa proposto.
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ANEXO V
CRONOGRAMA DO CONCURSO
DATA

HORÁRIO

EVENTO

03/08/2015 a
05/08/2015

9h do dia
03/08/2015 às
23h59 do dia
05/08/2015

Período para pedido de isenção de pagamento do
valor da taxa de inscrição

06/08/2015

-

Último dia para postagem dos documentos exigidos
para pedido de isenção de pagamento do valor
da taxa de inscrição

Até 25/08/2015

9h

Divulgação do resultado dos pedidos de isenção
de pagamento do valor da taxa de inscrição

25/08/2015 a
24/09/2015

25/09/2015

9h do dia
25/08/2015 às
23h59 do dia
24/09/2015

Inscrições dos Candidatos no Concurso Público

7h30 às 17h30

Entrega do Laudo Médico pelo candidato que
quiser concorrer como deficiente

-

Até 13/10/2015

14h

Até 19/10/2015

14h

Último dia para envio do Laudo Médico pelo
candidato que quiser concorrer como deficiente
Último dia para pagamento do valor da taxa de
inscrição (boleto bancário)
Divulgação do Mapa Estatístico (Candidatos x
Vagas) e da Relação de Candidatos Inscritos
Divulgação do Local de Realização das Provas
(Objetiva de Múltipla Escolha e Prática) e
confirmação de data e horários de provas
Disponibilização do Comprovante Definitivo de
Inscrição - CDI de todos os candidatos

LOCAL
Através do endereço eletrônico www.exameconsultores.com.br,
sendo que aos candidatos com dificuldade de acesso à internet,
será disponibilizado ATENDIMENTO PRESENCIAL na Sede do
SAAE DE ELÓI MENDES-MG, no horário de 7h30 às 17h30 e
no TELECENTRO MUNICIPAL, no horário de 9h às 11h e 13h
às 17h.
Através dos Correios, por meio de Aviso de Recebimento – AR,
endereçado à EXAME AUDITORES & CONSULTORES LTDA,
situada à Av. do Contorno, nº 3731, 3º andar, Bairro Santa
Efigênia, CEP 30110-017, Belo Horizonte/MG.
Quadro de avisos do SAAE DE ELÓI MENDES-MG e no
endereço
eletrônico
da
empresa
organizadora
www.exameconsultores.com.br.
Através do endereço eletrônico www.exameconsultores.com.br,
sendo que aos candidatos com dificuldade de acesso à internet,
será disponibilizado ATENDIMENTO PRESENCIAL na Sede do
SAAE DE ELÓI MENDES-MG, no horário de 7h30 às 17h30, e
no TELECENTRO MUNICIPAL, no horário de 9h às 11h e 13h
às 17h, exceto aos sábados, domingos e feriados.
Sede do SAAE DE ELÓI MENDES-MG, no horário de 7h30 às
17h30, e no TELECENTRO MUNICIPAL, no horário de 9h às
11h e 13h às 17h, exceto aos sábados, domingos e feriados.
Através dos Correios, por meio de Aviso de Recebimento – AR,
endereçado à EXAME AUDITORES & CONSULTORES LTDA,
situada à Av. do Contorno, nº 3731, 3º andar, Bairro Santa
Efigênia, CEP 30110-017, Belo Horizonte/MG, averiguando-se
sua tempestividade pela data da postagem.
Estabelecimento bancário, observado o horário de atendimento
e das transações financeiras de cada instituição.
Quadro de avisos do SAAE DE ELÓI MENDES-MG e no
endereço
eletrônico
da
empresa
organizadora
www.exameconsultores.com.br.

No endereço eletrônico da empresa organizadora www.exameconsultores.com.br,
Conforme
A divulgar, até a data e horário constante do evento anterior, no
previsto no
Realização das Provas: Objetiva de Múltipla Quadro de avisos do SAAE DE ELÓI MENDES-MG e no
ANEXO I deste Escolha e Prática.
endereço
eletrônico
da
empresa
organizadora
25/10/2015
Edital
www.exameconsultores.com.br.
Divulgação do Gabarito Provisório da Prova
20h
Objetiva de Múltipla Escolha.
Divulgação do Gabarito Definitivo e Resultado
Geral (em ordem alfabética, contemplando todos os
Até 10/11/2015
14h
candidatos envolvidos: classificados, excedentes, Quadro de avisos do SAAE DE ELÓI MENDES-MG e no
reprovados e ausentes), depois de decorrido o prazo endereço
eletrônico
da
empresa
organizadora
recursal e emitidos os respectivos pareceres.
www.exameconsultores.com.br.
Divulgação do Resultado Final (em ordem de
classificação, contemplando somente os candidatos
Até 20/11/2015
14h
classificados e excedentes), depois de decorrido o
prazo recursal e emitidos os respectivos pareceres.
No prazo máximo
Quadro de avisos do SAAE DE ELÓI MENDES-MG, no
endereço
eletrônico
da
empresa
organizadora
de 30 (trinta) dias
após terem sido
Homologação do resultado final.
www.exameconsultores.com.br e em mídia impressa (Diário
ultimadas todas as
Oficial do Estado – “Jornal Minas Gerais” e Jornal de grande
etapas editalícias
circulação da região/município – “O Tempo”).
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