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PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA CONTRATAÇÃO 

TEMPORÁRIA 

EDITAL DE SELEÇÃO Nº 001/2023 

O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Córrego Fundo Minas Gerais, nos termos da 

Lei, torna público que estão abertas do dia 13/02/2023 ao dia 17/02/2023 as inscrições 

para o PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 001/2023 para contratação 

temporária de profissional para a função de CONTADOR, sob o regime jurídico especial 

de contratação temporária, que será feita exclusivamente para suprir a necessidade 

temporária de pessoal até a realização de concurso público para o correspondente cargo. 

1 - DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

1.1. Este Processo Seletivo dar-se-á em conformidade com o inciso IX do Art. 37 da 

CR/88, bem como, com as Leis Municipais nº 548 de 13 de novembro de 2012, Lei 

721/2018 e Lei Complementar 29 de 24 de novembro de 2.011. 

1.2. O contratado será submetido, no que couber, às disposições das Leis Municipais nº 

548 de 13 de novembro de 2012, Lei 2018 e Lei Complementar 29 de 24 de novembro de 

2.011. 

2 - 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 através do sítio 

eletrônico https://cicanastra.mg.gov.br/, na aba Diário Oficial. 

 

3 – DO QUADRO DE VAGAS 

O Processo Seletivo, de que trata este Edital, destina-se ao provimento das vagas 

existentes do emprego público para Contador e nas que vierem a existir dentro do prazo 

de sua validade. 

FUNÇÃO VAGAS JORNADA 

SEMANA 

GRAU DE 

ESCOLARIDADE 

VENCIMENTOS 

 

Contador 

 

01 

 

30 

Ensino Superior 

Completo 

 

R$ 2.424,10 

 

4 - REQUISITOS BÁSICOS 

a) Ter nacionalidade brasileira ou portuguesa e, no caso de nacionalidade portuguesa, 

estar amparado pelo Estatuto de Igualdade entre Brasileiros e portugueses, com 

reconhecimento do gozo dos direitos políticos nos termos do art. 12, § 1º da Constituição 
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e dos Decretos nº 70.391/72 e nº 70.436/72; ou estrangeiro, desde que sua situação no 

país esteja regularizada e permita o exercício de atividades laborativas remuneradas; 

 

b) Possuir idade mínima de 18 anos completos na data do encerramento das inscrições; 

 

c) Possuir histórico escolar ou diploma correspondente à escolaridade exigida para o 

exercício do cargo; 

 

d) Estar regularmente inscrito nos quadros do Conselho Regional de Contabilidade 

(CRC); 

 

e) Ser brasileiro nato ou naturalizado ou estrangeiro com visto permanente; 

 

f) Estar quite com as obrigações eleitorais; 

 

g) Estar quite com as obrigações militares, se do sexo masculino; 

 

h) Ter aptidão física e mental para o exercício das atribuições do cargo; 

 

i) atender às condições prescritas para a função. 

 

j) Comprovante de endereço; 

 

k) Original e cópia (frente e verso) de documentos com fé pública que garanta sua 

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

Profissional, Carteira do Conselho Regional de Contabilidade ou Carteira Nacional de 

Habilitação expedida na forma da Lei nº 9.503/97, com fotografia);  

5 - DA FUNÇÃO: 

5.1 – CARGO DE NÍVEL SUPERIOR: CONTADOR. 

5.2 - LOCAL DE TRABALHO: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE 

CÓRREGO FUNDO-MG 

5.3 - CARGA HORÁRIA SEMANAL: 30 (trinta) horas semanais 

5.4 – VENCIMENTO: R$ 2.424,10 (dois mil, quatrocentos e vinte e quatro reais e dez 

centavos. 

5.4.1 - REQUISITOS ESPECIAIS: Ensino superior completo em Ciências Contábeis 

mais comprovante de inscrição no CRC. 

5.4.2 - HABILIDADES NECESSÁRIAS: Conhecimento de informática: Windows, 

Word, Excel e Internet. 

5.5 – ATRIBUIÇOES DO CARGO CONFORME LC 29 DE 24/11/2011 
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1) Desenvolver atividades relacionadas com a área de contabilidade.  

2) Escriturar ou orientar a escrituração dos livros contábeis.  

3) Fazer levantamentos e organizar balancetes patrimoniais e financeiros.  

4) Efetuar perícias contábeis.  

5) Participar de trabalhos de tomada de contas.  

6) Assinar balanços e balancetes.  

7) Preparar relatórios.  

8) Orientar, do ponto de vista contábil, o levantamento dos bens patrimoniais.  

9) Participar da preparação dos orçamentos anuais.  

10) Organizar e cuidar das prestações de contas.  

11) Apresentar relatórios periódicos.   

12) Executar outras tarefas correlatas. 

 

6 - DA SELEÇÃO 

 

6.1 - A seleção dos candidatos será constituída de Prova de Títulos, considerando- se 

como tal a comprovação do exercício profissional privativa de contador e a conclusão de 

curso de pós-graduação nas modalidades especialização, mestrado e/ou doutorado. 

6.2 - Serão atribuídos ao tempo de exercício profissional até o total de 60 pontos, ao 

candidato que não entregar certificados será atribuída nota zero. 

6.2.1 - O tempo de exercício do ofício deverá ser comprovado por meio dos documentos 

constantes no seguinte quadro. 

COMPROVAÇÃO 

ATIVIDADE 

PRESTADA 

DOCUMENTAÇÃO 

APTA A COMPROÇÃO 

PONTUAÇÃO 

POR PERÍODO 

 

 

 

Em Órgão 

público 

Documento original ou em cópia 

autenticada em cartório expedido 

pelo Poder Federal, Estadual ou 

Municipal, conforme o âmbito 

da prestação da atividade, em 

papel timbrado, com carimbo do 

órgão expedidor, datado e 

assinado, com especificação 

clara do período trabalhado e 

 

 

01 (UM) PONTO 

POR MÊS 
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principais atividades 

desenvolvidas. 

 

 

 

 

 

Em empresa 

privada 

Cópia autenticada em cartório de 

carteira de trabalho (página de 

identificação com foto e dados 

pessoais registro do(s) 

contrato(s) de trabalho). Em caso 

de contrato de trabalho em vigor 

(carteira sem data de saída), o 

tempo de serviço será 

considerado até a  data no 

requerimento de inscrição, 

preenchido pelo servidor 

responsável da mesma. 

 

 

 

 

0,5 (MEIO) 

PONTO POR MÊS 

 

 

Como prestador 

de serviços ou 

contador 

associado 

Cópia autenticada em cartório do 

contrato de prestação de serviços 

e/ou declaração onde atua/atuou, 

em papel timbrado ou com 

carimbo de CNPJ/CPF, data e 

assinatura do responsável pela 

emissão da declaração, 

comprovando efetivo período de 

atuação no serviço. 

 

 

 

0,5 (MEIO) 

PONTO POR MÊS 

 

Como 

profissional 

autônomo 

Cópia autenticada em cartório 

judicial ou extrajudicial de, no 

mínimo, 5 peças privativas de 

contador com comprovação de 

protocolo em órgão público. 

 

6 (SEIS) PONTOS 

POR ANO. 

Sob hipótese alguma será aceita comprovação de exercício profissional fora dos 

padrões especificados neste quadro. Também não serão computados períodos 

concomitantes e simultâneos e/ou sobrepostos, hipótese em que será atribuída a 

pontuação conforme a atividade que melhor pontuar. 

 

6.2.2 - Os documentos referentes à Experiência Profissional deverão ser entregues no ato 

da inscrição para o Processo Seletivo Simplificado, pessoalmente ou por terceiro 

mediante procuração, em envelope que será lacrado na presença por servidor na presença 

do candidato, tamanho ofício, contendo externamente, em sua face frontal, os seguintes 

dados: 

 

a) Processo Seletivo Simplificado do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Córrego 

Fundo/MG – Contador – EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL – Edital n. 001/2023; 

b) nome completo e número do CPF e CRC; 

6.2.3 – A documentação deverá ser entregue individualmente, não podendo, dentro de um 

mesmo envelope, conter documentos de mais de um candidato. 

6.2.4 - Será de inteira responsabilidade do candidato a correta entrega da documentação. 
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6.2.5 - Todos os documentos de experiência profissional deverão ser entregues de uma 

única vez, não se admitindo complementação, suplementação, inclusão e/ou substituição 

de documentos durante ou após os períodos estabelecidos neste Edital.  

6.2.6 - Não serão aceitos documentos entregues fora do prazo, por fax, por internet ou por 

qualquer outra forma não prevista neste Edital. 

6.2.7 - Toda documentação deverá ser apresentada mediante cópia legível devidamente 

autenticada em serviço notarial ou apresentar documentos originais juntamente com as 

cópias para conferência. 

6.2.8 - Não se aconselha a entrega de documentos em ORIGINAIS, pois não será 

devolvida a documentação aos candidatos ao final do processo. 

6.2.9 - Em nenhuma hipótese serão devolvidas ou disponibilizadas cópias, aos candidatos, 

dos documentos entregues referentes à experiência profissional. 

6.2.10 - Serão recusados, liminarmente, os documentos que não atenderem as exigências 

deste edital. 

6.3 - Os certificados obedecerão aos critérios estabelecidos no quadro abaixo. 

QUADRO – PONTUAÇÃO POR CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DE 

CURSO 

PÓS 

GRADUAÇÃO 

PONTUAÇÃO MESTRADO PONTUAÇÃO DOUTORADO PONTUA

ÇÃO 

 

Conclusão de 

curso de pós-

graduação lato 

sensu, com carga 

horária mínima de 

360 horas – 

Especialização, 

nas áreas de 

Perícia Contábil, 

Contabilidade e 

Auditoria 

Governamental, 

Controladoria e 

Finanças 

Públicas, 

Controladoria 

Pública, Gestão 

Fiscal e Tributária 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

Conclusão 

de curso de 

pós- 

graduação 

stricto sensu 

– Mestrado, nas 

áreas de Perícia 

Contábil, 

Contabilidade e 

Auditoria 

Governamental, 

Controladoria e 

Finanças 

Públicas, 

Controladoria 

Pública, Gestão 

Fiscal e 

Tributária 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 

Conclusão de 

curso de pós- 

graduação 

stricto sensu 

– Doutorado, 

nas áreas de 

Perícia Contábil, 

Contabilidade e 

Auditoria 

Governamental, 

Controladoria e 

Finanças 

Públicas, 

Controladoria 

Pública, Gestão 

Fiscal e 

Tributária 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 

Conclusão de 

curso de pós-

graduação lato 

sensu, com carga 

 

 

 

 

Conclusão de 

curso de pós- 

graduação 

 

 

 

 

Conclusão de 

curso de pós- 

graduação 
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horária mínima de 

360 horas – 

Especialização 

em qualquer área 

da Contabilidade. 

5 stricto sensu 

– Mestrado em 

qualquer área da 

Contabilidade. 

10 stricto sensu 

– Doutorado em 

qualquer área da 

Contabilidade. 

15 

 

6.3.1 - Ao candidato que não entregar certificados será atribuída nota zero. 

6.3.2 - O candidato deverá apresentar a documentação referente à Prova de Títulos em 

envelope lacrado, tamanho ofício, contendo externamente, em sua face frontal, os 

seguintes dados: 

 

a) Processo Seletivo Simplificado do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Córrego 

Fundo/MG – Contador - CERTIFICADOS – Edital n. 001/2023; 

b) nome completo e números do CPF e CRC; 

6.3.3 - A documentação deverá ser entregue individualmente, não podendo, dentro de um 

mesmo envelope, conter certificados de mais de um candidato. 

6.3.4 - Será de inteira responsabilidade do candidato a entrega da documentação referente 

a títulos. 

6.3.5 - Todos os certificados deverão ser entregues de uma única vez, não se admitindo 

complementação, suplementação, inclusão e/ou substituição de documentos durante ou 

após os períodos estabelecidos neste Edital. 

6.3.6 - Não serão aceitos certificados entregues fora do prazo, por fax, por internet ou por 

qualquer outra forma não prevista neste Edital. 

6.3.7 - Toda documentação deverá ser apresentada mediante cópia legível devidamente 

autenticada em serviço notarial ou apresentar documentos originais juntamente com as 

cópias para conferência. 

6.3.8 - Não deverão ser enviados documentos ORIGINAIS. 

6.3.9 - Será da exclusiva responsabilidade do candidato a entrega da documentação 

referente a títulos. 

6.3.10 - Serão aceitos Certificados definitivos de conclusão de curso expedidos por 

Instituição reconhecida, em papel timbrado, e deverão conter carimbo e identificação da 

instituição e do responsável pela expedição do documento. 

6.3.11 - Serão pontuados até 3 (três) certificados de especialização lato sensu, 3 (três) de 

Mestrado e 3 (três) de Doutorado.  

6.3.12 - Os candidatos detentores de diplomas de mestrado ou doutorado realizados em 

universidades estrangeiras só terão seus cursos considerados para os fins deste Edital se 

seus diplomas tiverem sido revalidados conforme as regras estabelecidas pelo MEC. 
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6.3.13 - Em nenhuma hipótese serão devolvidas ou disponibilizadas cópias, aos 

candidatos, dos documentos entregues referentes aos títulos. 

6.3.14 - Serão recusados, liminarmente, os títulos que não atenderem as exigências deste 

edital. 

6.4 - A seleção será realizada por Comissão composta de servidores públicos municipais 

do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Córrego Fundo/MG e nomeada pelo Diretor 

do SAAE pela Portaria nº. 001/2023. 

6.5 - Da contagem de pontos da Experiência Profissional e de Certificados será divulgado 

no site eletrônico www.saaecorregofundo.com.br em até 02 (dois) dias úteis após findo o 

prazo. 

7. - DA INSCRIÇÃO. 

7.1- São requisitos básicos para a inscrição: 

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

b) Possuir escolaridade mínima exigida para desempenhar a função pleiteada; 

7.2 - Disposições Gerais 

7.2.1. As inscrições serão efetuadas exclusivamente nas formas descritas neste Edital. 

7.1.2. Antes de efetuar a inscrição, o candidato deverá tomar conhecimento do disposto 

neste Edital e em seus Anexos e certificar-se de que preenche todos os requisitos exigidos. 

7.1.3. 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. 

7.1.4. Não haverá, sob qualquer pretexto, inscrição provisória, condicional ou 

extemporânea. 

7.1.5. O Requerimento de Inscrição é pessoal e intransferível. 

7.1.6. Confirmados os dados no Requerimento de Inscrição, não serão aceitos, em 

nenhuma hipótese, pedidos de alteração. 

7.1.7. As informações constantes no Requerimento de Inscrição são de inteira 

responsabilidade do candidato, eximindo-se ao Diretor do SAAE de Córrego Fundo de 

quaisquer atos ou fatos decorrentes de informações incorretas, endereço inexato ou 

incompleto. 

7.2 – Documentação necessária: 
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- Fotocópia da Cédula de Identidade Civil ou Militar (frente e verso); 

- Comprovante de endereço; 

- Título de Eleitor e comprovante de quitação com as obrigações eleitorais; 

- Comprovante de quitação com as obrigações militares (se do sexo masculino); 

- Comprovante de inscrição e regularidade perante o Conselho Regional de 

Contabilidade; 

- Diploma ou certificado de conclusão do ensino Superior (original e cópia); 

7.3 - Procedimento de inscrição: 

a) Comparecer ao local de inscrição, que será na Sede do Serviço Autônomo de Água e 

Esgoto, localizada na Praça Vigário João Ivo, 62, Centro, Córrego Fundo/MG, do dia 13 

de fevereiro de 2023 à 17 de fevereiro de 2023, de 08:00 às 11:00 e de 12:00 às 16:00 

horas, para realizar a inscrição. 

b) Preencher o requerimento de inscrição e assinar; 

c) Anexar os documentos exigidos no item 6.2; 

d) Receber o comprovante de inscrição, devidamente assinado pelo recebedor; 

7.4 - Não serão aceitas inscrições por via postal, eletrônica ou em caráter condicional. 

7.5 - O candidato que se inscrever por procurador, deverá anexar à documentação a 

procuração, registrada em cartório. 

7.6 - O candidato ou seu representante é responsável pelas informações prestadas no 

requerimento de inscrição, arcando o mesmo com as consequências de eventuais erros no 

preenchimento desse documento. 

7.7 - O erro nas informações do requerimento de inscrição tornará nula a inscrição em 

qualquer fase do processo seletivo. 

8 - DA HOMOLOGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES: 

8.1 - Após o encerramento do período de inscrições será disponibilizado no hall da sede 

do Serviço Autônomo de Água e Esgoto e na sede da Prefeitura o relatório contendo as 

inscrições homologadas e não homologadas. 

8.2 Da não homologação da inscrição caberá recurso que deverá ser formulado no prazo 

de 02 (dois) dias úteis a contar da data da publicação do respectivo aviso, dirigido ao 

Diretor do SAAE de Córrego Fundo, protocolizado no prédio da Autarquia Municipal, na 

Praça Vigário João Ivo, 62, Centro, Córrego Fundo/MG. 
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9. – CRITÉRIOS DE DESEMPATE 

9.1 - Havendo empate na totalização dos pontos, por cargo, terá preferência o candidato 

com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, na forma do disposto no parágrafo único 

do art. 27 da Lei Federal n. 10.741, de 1º de outubro de 2003 - Estatuto do Idoso. 

9.2 - Persistindo, ainda o empate na classificação com aplicação do item 10.1, o 

desempate beneficiará o candidato que, na ordem a seguir, tenha obtido, sucessivamente: 
 
a) maior pontuação na etapa de Experiência Profissional; 

b) maior pontuação nos Certificados; 

c) maior idade, assim considerando dia, mês e ano de nascimento e desconsiderando 
hora de nascimento. 

10 - DA CLASSIFICAÇÃO 

 

10.1 - Os candidatos habilitados serão classificados na ordem decrescente do total de 

pontos obtidos. 

10.2 A análise curricular e dos documentos comprobatórios será realizada por Comissão 

formada por funcionários da Autarquia Municipal, que atribuirão a pontuação para cada 

critério avaliativo constante do Anexo II deste Edital. 

10.3. Após a análise e atribuição de pontos, a Comissão publicará a lista de classificação 

em até 02 (dois) dias úteis após a decisão de eventuais recursos apresentados em razão da 

homologação das inscrições. 

10.4. Da classificação dos candidatos caberá recurso dirigido à Comissão, conforme 

Anexo III, em até 02 (dois) dias úteis após a divulgação do resultado. 

10.5. Havendo recurso, a Comissão deverá sobre ele decidir em até 02 (dois) dias úteis. 

10.6. Julgado procedente o recurso, a Comissão terá dois dias úteis para publicar a lista 

de classificação retificada. 

10.7. Indeferido o recurso, a Comissão deverá publicar o resultado final do Processo 

Seletivo em até 01 (um) dia útil após a decisão. 

11 - DA CONTRATAÇÃO 

11.1 A contratação do candidato será feita, de acordo com a necessidade do SAAE de 

Córrego Fundo. 

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

a) Ter sido classificado no Processo Seletivo Simplificado, na forma estabelecida neste 

Edital e o cumprimento das demais condições estabelecidas no item 4 deste Edital; 
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b) Apresentar, obrigatoriamente, para efeito de contratação para a função, os documentos 

discriminados neste Edital. 

11.3 - A contratação se dará, a título precário, por até 01 (um) ano, podendo ser renovada 

por igual período ou rescindido a qualquer tempo. 

12 – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS. 

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

verificadas posteriormente, eliminará o candidato do Processo seletivo, anulando-se todos 

os atos decorrentes da inscrição. 

12.2 A inscrição do candidato importará no conhecimento das instruções deste Edital e 

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

12.3 – Compõem este edital: 

12.3.1 – Anexo I - Cronograma 

12.3.2 – Anexo II – Ficha de inscrição 

12.3.2 – Anexo III – Modelo de recurso 

 

Córrego Fundo, 01 de fevereiro de 2023. 

 

 

__________________________________________ 

José Mendes da Silveira 

Diretor do SAAE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo I 

 

http://www.saaeoliveira.com.br/index.php


SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO 

Praça Vigário João Ivo, nº 62 – Centro  

Córrego Fundo – MG – CEP: 35.568-000 

CNPJ – 09.166.603/0001-32 – Telefax: (37)3322-9612 
 

Datas / 

Períodos 

Atividades Local / Horário 

De 02/02/2023 

a  

10/02/2023 

 

Divulgação do edital 

www.saaecorregofundo.com.br e quadros 

de avisos da Prefeitura Municipal e 

Serviço Autônomo de Água e Esgoto 

De 13/02/2023 

a  

17/02/2023 

Inscrição de 

candidatos para o 

processo seletivo 

Presencialmente na sede do Serviço 

Autônomo de Água e Esgoto à Praça 

Vigário João Ivo, 62, Centro, Córrego 

Fundo – MG de 08:00 às 11:00 e de 12:00 

às 16:00 horas 

22/02/2023  Divulgação dos 

candidatos inscritos 

www.saaecorregofundo.com.br  

 

 

23/02/2023 

 

Análise da 

documentação e 

Classificação dos 

candidatos 

Serviço Autônomo de Água e Esgoto 

Praça Vigário João Ivo, 62 

Centro – Córrego Fundo – MG  

Hora: de 08:00 às 11:00 horas 

 

23/02/2023  

Divulgação da 

classificação 

provisória 

www.saaecorregofundo.com.br e quadros 

de avisos da Prefeitura Municipal e 

Serviço Autônomo de Água e Esgoto a 

partir das 13:00 horas 

 

24/02/2023 

 

Recursos dos 

candidatos 

Internet para o e-mail: 

saae.corregofundo@yahoo.com 

Ou presencialmente de 08:00 às 16:00 

horas 

 

27/03/2023  

 

 

Julgamento dos 

recursos 

 

Resposta através do e-mail: 

saae.corregofundo@yahoo.com  

 

28/02/2023 

Divulgação da 

classificação final dos 

candidatos 

www.saaecorregofundo.com.br e quadros 

de avisos da Prefeitura Municipal e 

Serviço Autônomo de Água e Esgoto 

 

28/02/2023 

 

Homologação  

www.saaecorregofundo.com.br e quadros 

de avisos da Prefeitura Municipal e 

Serviço Autônomo de Água e Esgoto 
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SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO 

Praça Vigário João Ivo, nº 62 – Centro  

Córrego Fundo – MG – CEP: 35.568-000 

CNPJ – 09.166.603/0001-32 – Telefax: (37)3322-9612 
 

Anexo II 

REQUERIMENTO DE INSCRIÇÃO PARA PROCESSO SELETIVO N° 001/2023 

Função: CONTADOR 

 

Inscrição n°: _______________ 

 

Nome: Data de Nascimento: 

RG: Sexo: M (    )  F (    )  

Telefone fixo: Telefone celular: 

Endereço residencial: 

  
Escolaridade: Estado Civil: 

Assinatura do Candidato: 

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

de processo seletivo nº 001/2023 será eliminado. Todas as informações acima prestadas 

são de inteira responsabilidade do candidato.  

Responsável pela inscrição: _________________________________________.  

Córrego Fundo,        de fevereiro de 2023. 

 

REQUERIMENTO DE INSCRIÇÃO PARA PROCESSO SELETIVO N° 001/2023 

 

Função: CONTADOR 

 

Inscrição n°: _______________ 

 

Nome: Data de Nascimento: 

RG: Sexo: M (    )  F (    )  

Telefone fixo: Telefone celular: 

Endereço residencial: 

  
Escolaridade: Estado Civil: 

Assinatura do Candidato: 

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

de processo seletivo nº 001/2023 será eliminado. Todas as informações acima prestadas 

são de inteira responsabilidade do candidato.  

Responsável pela inscrição: _________________________________________.  

Córrego Fundo,       de fevereiro de 2023. 
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SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO 

Praça Vigário João Ivo, nº 62 – Centro  

Córrego Fundo – MG – CEP: 35.568-000 

CNPJ – 09.166.603/0001-32 – Telefax: (37)3322-9612 
 

ANEXO III 

 

MODELO DE RECURSO 

 

Processo Seletivo de Provas de Títulos 001/2023  

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 2023.  

 

_______________________________ 

Assinatura do(a) Candidato(a) 
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