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SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO 
 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 

 

EDITAL DE PROCESSO SELETIVO Nº 002/2.017 

 

 

O Serviço Autônomo de Água e Esgoto do Município de Córrego Fundo-MG, Autarquia 

Municipal, torna público que estarão abertas do dia 26/04/2017 ao dia 17/05/2017, as 

inscrições para o Processo Seletivo nº. 002/2.017, para a função de AUXILIAR DE 

SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO, sob o regime de Função Pública Temporária, de acordo 

com a Lei Municipal nº 548 de 13 de novembro de 2012. 

 

1 - DA DIVULGAÇÃO 

 

A divulgação oficial deste Processo Seletivo dar-se-á através de avisos afixados na Sede 

Administrativa da Prefeitura Municipal, do SAAE, no sitio eletrônico 

www.saaecorregofundo.com.br e publicados no jornal de circulação local. 

 

2 – DO QUADRO DE VAGAS E DAS ATRIBUIÇOES 

 

FUNÇÃO VAGAS JORNADA 

SEMANAL 

GRAU DE 

ESCOLARIDADE 

SALARIO 

Auxiliar de serviço de 

água e esgoto  

01 30 Ensino Fundamental  R$ 937,00 

 

2.1 - ATRIBUIÇÕES:  

 

O Auxiliar de serviço de água e esgoto deverá: 

 

Auxiliar na feitura do impresso de cobrança de água e esgoto; realizar a leitura de 

hidrômetros; proceder a entrega das taxas de cobrança de água e esgoto; auxiliar no 

controle de cortes e religações de água, e lançamento de dívida ativa; executar outras 

tarefas correlatas. 

 

O recolhimento dos encargos sociais e outras vantagens são assegurados nos termos do 

Estatuto do Servidor do Município de Córrego Fundo. 

 

3 - DA INSCRIÇÃO 

 

3.1 - Requisitos básicos para a inscrição: 

 

a) possuir idade mínima de 18 anos completos na data do encerramento das inscrições; 

 

b) ser brasileiro nato ou naturalizado ou estrangeiro com visto permanente; 

 

c) estar quite com as obrigações militares (sexo masculino) e eleitorais; 

 

http://www.saaecorregofundo.com.br/
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d) gozar de boa saúde física e mental; 

 

e) atender às condições prescritas para a função. 

 

f) carteira nacional de habilitação “categoria A e B”  

 

g) Conhecimentos em informática 

 

3.2 - Documentação necessária: 

 

a) Original (frente e verso) de documentos com fé pública que garanta sua identificação 

(Cédula de Identidade Civil ou Militar, Carteira de Trabalho, Carteira Profissional, ou 

Carteira Nacional de Habilitação expedida na forma da Lei nº 9.503/97, com fotografia), não 

sendo aceitos cartões de protocolo ou outros documentos; 

 

b) Comprovante de endereço, 

 

c) CPF, 

 

d) o candidato portador de deficiência deverá anexar ao Requerimento de Inscrição, Atestado 

Médico (original), contendo parecer descritivo do médico assistente do candidato, em 

receituário próprio, comprovando a deficiência, nos termos do Código Internacional de 

Doenças (CID). 

 

3.3 - PROCEDIMENTOS DE INSCRIÇÃO: 

 

a) Comparecer ao local de inscrição, Serviço Autônomo de Água e Esgoto, à Praça Vigário 

João Ivo, nº. 62, das 08:00 h às 17:00 h; 

 

b) preencher o Requerimento de Inscrição; 

 

c) apresentar documento de identificação com foto de que trata o item 3.2, letra a; 

 

No ato da inscrição o candidato receberá seu respectivo comprovante assinado pelo atendente 

conferidor. A inscrição só terá validade se o comprovante estiver devidamente assinado. 

 

3.4 - Candidatos portadores de deficiência: 

 

a) à pessoa portadora de deficiência é assegurado o direito de inscrição no Processo Seletivo 

de que trata este Edital, podendo esta concorrer às vagas, desde que haja compatibilidade 

entre as atribuições da função e a deficiência de que é portadora nos termos do Decreto nº 

3.298, de 20/12/99; 

 

b) a pessoa portadora de deficiência participará da seleção em igualdade de condições com os 

demais candidatos no que se refere ao conteúdo e avaliação das provas, duração, horário e 

local de aplicação das provas e nota mínima exigida; 

c) o candidato portador de deficiência que necessitar algum atendimento especial para a 

realização das provas deverá fazer a solicitação, POR ESCRITO, ao SAAE e entregá-la no 
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mesmo local de inscrição, das 08:00 h às 17:00 h, até o término do período destas; 

 

d) não haverá vagas exclusivas para candidatos portadores de necessidades especiais, tendo 

em vista a quantidade de vagas ofertadas no certame; 

 

e) nos casos de incompatibilidade da deficiência com a função objeto deste Edital, a 

contratação não será efetivada; 

 

f) se aprovado e classificado para o provimento das vagas, o candidato portador de deficiência 

realizará exame médico pericial, com o fim de ser apurada a compatibilidade do exercício das 

atribuições da função com a deficiência de que é portador. 

 

3.5 - Não serão aceitas inscrições por via postal, fax ou em caráter condicional. 

 

3.6 - O pedido de inscrição deverá ser feito pessoalmente. 

 

3.7 - O candidato é responsável pelas informações prestadas no Requerimento de Inscrição, 

arcando o candidato com as conseqüências de eventuais erros no preenchimento desse 

documento. 

 

3.8 - A falha nas informações constantes no Requerimento de Inscrição tornará nula a 

inscrição em qualquer fase do Processo Seletivo. 

 

4 - DA SELEÇÃO 

 

A seleção tem por fim cumprir o papel de identificar, entre os candidatos, aqueles mais aptos 

a desempenharem as funções exigidas e cujo perfil seja mais adequado para desenvolvê-las. 

A prova terá caráter eliminatório e classificatório e consistirá da resolução de 20 (vinte) 

questões objetivas, de múltipla escolha, com 05 alternativas cada questão, distribuídas 

conforme quadro abaixo, sendo aprovado o candidato que atingir, no mínimo, 60% de acertos, 

ou classificatoriamente de acordo com a pontuação. 

 

Especificações N° de questões Pontos por questão Subtotal 

Português 5 (cinco) questões 2 (dois) pontos 10 (dez) pontos 

Matemática 5 (cinco) questões 2 (dois) pontos 10 (dez) pontos 

Conhecimentos 

Gerais 

5 (cinco) questões 2 (dois) pontos 10 (dez) pontos 

Conhecimentos 

específicos 

5 (cinco) questões 2 (dois) pontos 10 (dez) pontos 

Total 20 (vinte) questões 2 (dois) pontos por 

questão 

40 (quarenta) pontos 

 

  

5 - DA REALIZAÇÃO DAS PROVAS 
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5.1 - As provas serão realizadas no dia 27 de maio de 2017, no horário de 09:00 às 11:00 

horas, na Escola Municipal Tereza Maria de Faria Vaz, localizada na Rua Iraci Faria da Silva, 

n° 101, Bairro Mizael Bernardes, Córrego Fundo-MG. 

 

5.2 - O candidato deverá comparecer ao local determinado para realização das provas com 

antecedência mínima de trinta minutos, munido de documento com fé pública que garanta sua 

identificação, comprovante de inscrição, caneta esferográfica de ponta grossa, de cor azul ou 

preta, lápis e borracha. 

 

5.3 - Não será permitida a prestação de prova em data, local e horário diferentes do 

estabelecido, seja qual for o motivo alegado. 

 

5.4 - Durante a realização das provas, não será permitido ao candidato, sob pena de anulação 

de sua prova: 

 

I - comunicar-se com os demais candidatos ou pessoas estranhas ao Processo Seletivo; 

II - consultar qualquer espécie de livro ou apontamentos; 

II - utilizar-se de telefone celular, pager, fone de ouvido ou de qualquer outro aparelho eletro-

eletrônico; 

IV - ausentar-se do recinto, a não ser momentaneamente em casos especiais e na companhia 

do fiscal; 

V - portar-se inconvenientemente, perturbando, de qualquer forma, o bom andamento dos 

trabalhos; 

VI - tratar com descortesia qualquer dos examinadores, coordenadores, fiscais, auxiliares ou 

autoridades presentes. 

 

5.5 - Não será permitida a permanência de acompanhante do candidato, ou de pessoas 

estranhas ao Processo Seletivo, nos locais onde forem aplicadas às provas. 

 

5.6 - O candidato, ao término das provas objetivas, entregará ao fiscal da sala, a sua prova. 

 

6 - DO ESCLARECIMENTO DE DÚVIDAS 

 

6.1 - O prazo para esclarecimento de dúvidas da prova objetiva será de 01 (um) dia útil, após 

a publicação do Aviso com o respectivo resultado. 

 

6.2 - O pedido de esclarecimento de dúvidas da prova objetiva deverá ser dirigido ao Diretor 

do Serviço Autônomo de Água e Esgoto, mediante formulário próprio, que deverá ser retirado 

e entregue na Sede do SAAE, à Praça Vigário João Ivo, 62, Córrego Fundo - MG - CEP 

35578-000, das 08:00 h às 17:00 h. 

 

6.3 - Não serão considerados os pedidos formulados fora do prazo, de forma inadequada, ou 

que não contiverem os dados solicitados. 

 

7 - DA CLASSIFICAÇÃO 

 

7.1 - A classificação será feita em ordem decrescente da nota final obtida individualmente, 

considerando todos os candidatos aprovados. 
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7.2- O desempate entre candidatos que obtiverem a mesma nota processar-se-á de acordo com 

o seguinte critério: 

 

 Maior número de acerto das questões específicas  

 Será classificado o candidato com maior idade; 

 

8 - DA CONTRATAÇÃO 

 

8.1 - A contratação na função será efetuada se forem atendidas as seguintes condições: 

 

a) possuir idade mínima de 18 anos completos na data assinatura do contrato; 

 

b) ensino fundamental; 

 

c) ser brasileiro nato ou naturalizado ou estrangeiro com visto permanente; 

 

d) estar quite com as obrigações militares e eleitorais; 

 

e) gozar de boa saúde física e mental; 

 

f) possuir carteira nacional de habilitação “A e B” 

 

g) atender às condições prescritas para a função. 

 

 

8.2 – Da documentação: 

 

a) Atestado admissional 

 

b) Fotocópia do documento com fé pública que garanta sua identificação (Cédula de 

Identidade Civil ou Militar, Carteira de Trabalho, Carteira Profissional ou Carteira Nacional 

de Habilitação expedida na forma da Lei nº 9.503/97, com fotografia); não serão aceitos 

cartões de protocolo ou outros documentos; 

 

c) Comprovante de endereço;  

 

d) Fotocópia do Título de Eleitor, com os comprovantes de voto nas últimas três eleições; 

 

e) Original da Carteira do Trabalho e Previdência Social; 

 

f) Fotocópia documento que comprove quitação com as obrigações militares (quando for 

candidato do sexo masculino); 

 

g) Fotocópia da Cédula de Inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF); 

 

h) Fotocópia do PIS ou PASEP, se cadastrado; 
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i) Fotocópia da Certidão de Nascimento ou Casamento; 

 

j) Declaração de nascimento dos(as) filhos(as) até 14 (quatorze) anos; 

 

k) Fotocópia de histórico escolar que comprove a conclusão do ensino fundamental.  

 

m) 2 (duas) fotos coloridas 3X4 recentes.  

 

9 - DA VALIDADE DO PROCESSO SELETIVO 

 

O Processo Seletivo terá validade de 01 (um) ano, a contar da data de publicação da 

homologação do resultado final, prorrogável uma vez, por igual período, se houver candidatos 

aprovados e ainda não contratados. 

 

10 - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

10.1 - A inexatidão das informações e as irregularidades de documentação, ainda que 

verificadas posteriormente, eliminarão o candidato do Processo Seletivo, anulando-se todos os 

atos decorrentes da inscrição. 

 

10.2 - A inscrição do candidato importará no conhecimento das instruções deste Edital e na 

aceitação tácita das condições nele contidas tais como se acham estabelecidas. 

 

 

Córrego Fundo, 25 de abril de 2.017. 

 

 

 

______________________________________ 

OLAVO ROBERTO PINTO 

Diretor do Serviço Autônomo de Água e Esgoto 

 

 

 

 

_____________________________________ 

Jaime Gaipo Ribeiro da Silva 

Procurador Municipal 

OAB/MG 134.089 
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Anexo I 

REQUERIMENTO DE INSCRIÇÃO PARA PROCESSO SELETIVO N° 002/2017 

 

Função:________________________________________________________________ 

 

Inscrição n°: _______________ 

 

Nome: Data de Nascimento: 

RG: Sexo: 

Telefone fixo: Telefone celular: 

Endereço residencial: 

  
Escolaridade: 

Assinatura do Candidato: 

Observação: Informamos que o candidato que não se enquadrar nos requisitos do edital de 

processo seletivo nº 002/2017 será eliminado. Todas as informações acima prestadas são de 

inteira responsabilidade do candidato.  

Responsável pela inscrição: _________________________________________.  

Córrego Fundo,        de abril de 2017. 

 

REQUERIMENTO DE INSCRIÇÃO PARA PROCESSO SELETIVO N° 002/2017 

 

Função: _______________________________________________________________ 

 

Inscrição n°: _______________ 

 

Nome: Data de Nascimento: 

RG: Sexo: 

Telefone fixo: Telefone celular: 

Endereço residencial: 

  
Escolaridade: 

Assinatura do Candidato: 

Observação: Informamos que o candidato que não se enquadrar nos requisitos do edital de 

processo seletivo nº 002/2017 será eliminado. Todas as informações acima prestadas são de 

inteira responsabilidade do candidato.  

Responsável pela inscrição: _________________________________________.  

Córrego Fundo,       de abril de 2017. 
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ANEXO II 

 

MODELO DE RECURSO e PEDIDO DE ESCLARESCIMENTOS 

 

Processo Seletivo de Provas de Córrego Fundo-MG  

Ao Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Córrego Fundo,  

Nome:________________________________________________________  

Nº de inscrição: ___________  

Número do Documento de Identidade: ______________________________  

Cargo para o qual se inscreveu: ___________________________________  

Endereço Completo:_____________________________________________  

Questionamento:____________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

___________ 

__________________________________________________________________________________

______________________________________________  

 

Embasamento: 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________  

_________________________,____de___________de 2017.  

 

 

_______________________________ 

Assinatura do(a) Candidato(a) 

 

 

 

 

 

 

 



SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO 

Praça Vigário João Ivo,  nº 62 

Córrego Fundo – MG    CEP 35578-000 

CNPJ – 09.166.603/0001-32   Telefone – 3322-9612 
 

 

9 

Anexo IV 

 

PROGRAMA DE PROVAS 

 

LÍNGUA PORTUGUESA  

 

ENSINO FUNDAMENTAL 

 

Leitura e compreensão de texto; Características do texto narrativo; Estudo dos elementos do 

texto: assunto, narrador e personagens; Estudo do sentido das palavras: sinônimos e 

antônimos; Relação entre o título e o texto; Características do diálogo; Emprego do parágrafo; 

Conhecimentos linguísticos: Ortografia, Ordem alfabética, Divisão silábica, Classificação das 

palavras quanto ao número de sílabas (monossílabas, dissílabas, trissílabas e polissílabas) e 

quanto à posição da sílaba tônica (oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas), Emprego das 

seguintes letras: S / SS / SC /C / Ç / XC / SÇ / X / CH / Z / G / J/ QU, Encontros vocálicos: 

hiato, ditongo e tritongo, acentuação gráfica; Pontuação, Emprego dos seguintes sinais de 

pontuação: vírgula, ponto-final, dois pontos, ponto-de-interrogação, ponto-de-exclamação, 

reticências, travessão, aspas e parênteses 

 

MATEMÁTICA 

 

As quatro operações (adição, subtração, multiplicação e divisão). Noções de conjuntos. 

Noções de sequências lógicas. Número e numeração. Operações com números racionais 

(frações). Porcentagem e juros simples. Problemas contextualizados. Unidades de medida de 

comprimento, volume, capacidade e de tempo. 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

Sistema Operacional Microsoft Windows (Seven/8): configurações básicas do Sistema 

Operacional (painel de controle); organização e manipulação de pastas e arquivos; uso dos 

recursos da rede. Editor de textos Microsoft Word (2007/2010): criação, edição, formatação e 

impressão de documentos; utilização de janelas e menus; criação e manipulação de tabelas; 

inserção e formatação de gráficos, símbolos e figuras; geração de mala direta, envelopes e 

etiquetas; proteção de documentos; utilização das ferramentas. Planilha eletrônica Microsoft 

Excel (2007/2010): manipulação de planilhas, modelos e pastas de trabalho; criação, 

importação, edição, formatação e impressão de planilhas; utilização de fórmulas; geração de 

gráficos; classificação e organização de dados. Microsoft Outlook (2007/2010): e-mail, 

calendário, contatos e tarefas. Internet: navegação, busca de documentos e conteúdo, 

segurança.  

 

CONHECIMENTOS GERAIS 

 

Serão testados conhecimentos de história e geografia do ensino fundamental e assuntos atuais 

correntes na mídia (política, economia, ciência, conflitos, etc).  

 

 


