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PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO DE TÍTULO – EDITAL N° 001/2023 

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE COQUEIRAL/MG 

O Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE) de Coqueiral, Minas Gerais, torna público 

e estabelece normas para a realização do Processo Seletivo Simplificado (PSS) para 

contratação de pessoal por prazo determinado, para atendimento à necessidade  temporária 

de excepcional interesse público do município, nos termos da Lei Municipal nº 052/2021, 

de 30 de dezembro de 2021, da Lei Municipal nº 019/2012, de 14 de agosto de 2012 - 

Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Coqueiral e demais legislações 

pertinentes e normas estabelecidas neste Edital. 

O Processo Seletivo de Título que trata este Edital será realizado por meio do cumprimento 

dos requisitos para a função e da avaliação da experiência profissional, de caráter 

eliminatório e classificatório. 

 

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 
1.1. O presente Processo Seletivo Simplificado destina-se à contratação de servidor, para 

Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Coqueiral, para as funções dispostas no Anexo I, 

em caráter temporário, conforme dispõe o inciso IX do artigo 37 da Constituição da 

República de 1988, o artigo 91, parágrafo IX da Lei Orgânica do Município de Coqueiral, 

bem como da Lei Municipal nº 052/2021, de 30 de dezembro de 2021, visando o 

provimento das vagas existentes atualmente e das que ocorrerem dentro do prazo de 

validade do Processo Seletivo Simplificado e sempre que houver necessidade de 

contratação temporária. 

 

1.2. O Processo Seletivo Simplificado será regido por este Edital, por seus anexos, avisos, 

atos complementares e eventuais retificações, sendo sua execução de responsabilidade do 

SAAE. 

 

1.3. A legislação e as alterações em dispositivos legais e normativos, com entrada em vigor 

após a data de publicação deste Edital, não serão objeto de avaliação deste Processo       

Seletivo Simplificado. 
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1.4. Este Processo Seletivo Simplificado terá validade de 1 (um) ano. 

 

1.5. Os candidatos nomeados e classificados poderão ser contratados para o 

preenchimento das vagas temporárias que vierem a surgir, dentro do prazo de validade do 

Processo Seletivo Simplificado e celebrarão contrato administrativo por tempo 

determinado com o Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Coqueiral. 

 

1.6. A participação do candidato neste processo seletivo implicará o conhecimento e a total 

submissão, irrestrita e irretratável, às normas e condições estabelecidas neste Edital, bem 

como em eventuais retificações, comunicações, instruções e convocações relativas ao 

certame, que passarão a fazer parte do instrumento convocatório como se nele estivessem 

transcritos em relação às quais não poderá alegar desconhecimento, aplicando-se o mesmo 

ao contrato administrativo caso venha a ser firmado. 

 

1.7. Não poderá ser contratado por meio do presente processo seletivo, servidor da 

administração pública direta ou indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos 

Municípios, bem como empregados ou servidores de suas subsidiárias e sociedades 

controladas, direta ou indiretamente, pelo poder público, excetuadas as hipóteses previstas 

no inciso XVI do artigo 37 da Constituição da República de 1988 e desde que, previamente 

à contratação, seja comprovada a compatibilidade de horários. 

 

1.8. Toda menção a horário neste Edital terá como referência o horário oficial da cidade de 

Brasília-DF. 

 

1.9. O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Coqueiral não se responsabiliza, quando os 

motivos de ordem técnica não lhe forem imputáveis, por inscrições ou recursos não 

recebidos por falhas de comunicação. 

 

1.10. O Edital completo deste Processo Seletivo Simplificado poderá ser retirado pelo 

candidato por download do arquivo, nos endereços eletrônicos: 

<www.saaecoqueiral.com.br>     e  <www.coqueiral.mg.gov.br>
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1.11. O acompanhamento das publicações, atos complementares, avisos, comunicados e 

convocações referentes ao Processo Seletivo Simplificado é de responsabilidade exclusiva 

do candidato, devendo acompanhá-los pelos endereços eletrônicos  

<www.saaecoqueiral.com.br> e < www.coqueiral.mg.gov.br>. 

 
2. DA ESPECIFICAÇÃO DAS FUNÇÕES 

 
2.1. As funções que são objeto de contratação deste Processo Seletivo Simplificado e as 

respectivas escolaridades, requisitos, quantidade de vagas, carga horária e remuneração 

constam do Anexo I. 

 

2.2. As atribuições de cada função encontram-se descritas no Anexo III. 

 
2.3. O candidato aprovado e classificado, ocorrendo a contratação, será lotado em órgão 

no Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Coqueiral no momento da sua admissão. 

 

2.4. Os candidatos contratados estarão subordinados aos deveres e proibições dispostos no 

Estatuto dos Servidores Públicos Municipais, Lei nº 019/2012 e farão jus aos direitos 

estabelecidos nos dispositivos previstos no § 3º do Artigo 39 da Constituição da República.  

2.5. Os candidatos contratados estarão subordinados ao Regime Geral de Previdência 

Social – RGPS (INSS). 

 

3. DAS VAGAS 

 
3.1. Este Processo Seletivo Simplificado oferta um total de 02 (duas) vagas, conforme 

Anexo I deste Edital. 

 

3.2. Em atendimento à Lei Federal nº 7.853/1989 e Lei Estadual nº 11.867/95, 5% (cinco 

por cento) do total de vagas oferecidas serão destinadas à pessoa com deficiência, sendo 

que estas serão classificadas em lista especial e na lista do resultado geral. 

 

 

3.3. A reserva de vagas será feita de acordo com os critérios definidos pelo artigo 4º do 

Decreto Federal nº 3.298/1999, que regulamentou a Lei Federal nº 7.853/89, com 
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alterações advindas do Decreto Federal nº 5.296/2004 bem como a Súmula 377 do  Superior 

Tribunal de Justiça – STJ (visão monocular), observada a exigência de compatibilidade 

entre a deficiência e as atribuições das funções públicas. 

 

3.4. O percentual de 5% (cinco por cento) de reserva para candidato portador de 

deficiência de que trata o item 3.2 deste Edital será aplicado sobre o número total de vagas 

disponibilizadas por função pública, conforme disposto no Anexo I deste Edital. 

 

3.5. Ao número de vagas estabelecido no Anexo I deste Edital, poderão ser acrescidas 

novas vagas autorizadas dentro do prazo de validade do Processo Seletivo Simplificado. 

 

 

3.6. Caso novas vagas sejam oferecidas durante o prazo de validade do Processo Seletivo 

Simplificado, 5% (cinco por cento) delas serão destinadas a pessoas com deficiência. 

 

 

3.7. Sempre que a aplicação do percentual resulte em número fracionado, arredondar-se-á 

a fração igual ou superior a 0,5 (cinco décimos) para o número inteiro subsequente e a 

fração inferior a 0,5 (cinco décimos) para o número inteiro anterior. 

 

 

3.8. O candidato inscrito na condição de pessoa com deficiência, se aprovado e 

classificado neste Processo Seletivo Simplificado, além de figurar na lista de classificação 

da ampla concorrência, terá sua classificação em listagem classificatória exclusiva dos 

candidatos nesta condição. 

 

 

3.9. A ordem de convocação dos candidatos com deficiência dar-se-á da seguinte forma: 

a 1ª vaga a ser destinada à pessoa com deficiência será a 5ª vaga, a 2ª vaga será a 21ª vaga 

e assim sucessivamente. 

 

 

4. DOS REQUISITOS PARA A CONTRATAÇÃO 

 
4.1. O candidato aprovado neste Processo Seletivo Simplificado será investido na função 

pública se comprovar, na data da contratação: 

 

a) Ter sido aprovado no Processo Seletivo Simplificado de que trata este Edital; 
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b) Ter, na data da contratação, a idade mínima de 18 anos; 

 

c) Ser brasileiro nato, naturalizado ou cidadão português em condição de igualdade de 

direitos com os brasileiros; no caso de naturalizado, comprovar a naturalização na forma 

da Lei Federal nº 6.815, de 19 de agosto de 1980; no caso de nacionalidade portuguesa, 

estar amparado pela reciprocidade de direitos advinda do Estatuto de igualdade entre 

brasileiros e portugueses, com reconhecimento de direitos políticos, nos termos do § 1º, 

do Artigo 12, da Constituição Brasileira. 

 

d) Estar em dia com as obrigações eleitorais; 

 

 
e) Estar em dia com as obrigações militares, se do sexo masculino; 

 

 
f) Possuir os requisitos exigidos para o exercício da função pública, conforme Anexo I 

deste Edital. 

 

g) Possuir, na data da contratação, cópia do diploma ou certificado de conclusão do ensino 

médio completo, ou documento comprobatório/ declaração escolar, reconhecido pelo órgão 

competente, comprovando a escolaridade exigida, e os pré-requisitos, conforme 

especificações constantes no Anexo I deste Edital; 

 

 

h) Comprovar a escolaridade exigida para ingresso na função pública, nos termos do 

Anexo I deste Edital; 

 

 

i) Gozar de boa saúde física e mental e ter capacitação física para o exercício da função; 

 

 
j) Ser detentor de aptidão física e mental para o exercício das funções inerentes à função 

pública, na forma de Atestado de Saúde Ocupacional. 

 

 

k) Não ser aposentado por invalidez; 
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l) Não exercer cargo, emprego ou função pública, ressalvados os casos de acumulação 

permitida na Constituição Federal de 1988; 

 

 

m) Idoneidade moral, comprovada mediante Atestado de Bons antecedentes, disponível no 

seguinte endereço eletrônico < https://policiacivil.mg.gov.br/>; 

 

 

n) Não ter sido condenado nas condições previstas na Lei Federal nº 11340, de 07 de agosto 

de 2006 – Lei Maria da Penha; 

 

o) Não ter sido condenado por crimes de violência e abuso contra crianças, jovens e 

adolescentes. 

 

4.2. O candidato que, na data da contratação, não reunir os requisitos enumerados no 4.1 

deste Edital ou que por qualquer motivo não puder comprová-los, perderá o direito à 

contratação na função para o qual for convocado. 

 

5. DAS INSCRIÇÕES 

 
5.1. DISPOSIÇÕES GERAIS 

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

 
5.1.2. 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. 

 

 

5.1.3. A inscrição do candidato implicará no conhecimento e na tácita aceitação das 

normas e condições estabelecidas neste Edital, em relação às quais não poderá alegar 

desconhecimento. 

 

 

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

extemporânea. 

 

 

5.1.5. Não será admitida, sob qualquer pretexto, inscrição feita por via postal, correio 

eletrônico ou outro meio que não os estabelecidos neste Edital. 
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5.1.6. O candidato poderá concorrer para 01 (uma) única função pública do Processo 

Seletivo Simplificado. 

 

 

5.1.7. Depois de confirmados e preenchidos os dados cadastrados pelo candidato na Ficha 

de Inscrição, constante no Anexo V, não serão aceitos: 

 

 

a) Alteração da função pública/área de conhecimento indicado pelo candidato na Ficha de 

Inscrição. 

 

b) Transferências de inscrições entre pessoas. 

 

c) Alteração da inscrição do concorrente na condição de candidato da ampla concorrência 

para a condição de portador de deficiência. 

 

5.1.8. As informações constantes na Ficha de Inscrição são de inteira responsabilidade do 

candidato, eximindo-se o Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Coqueiral de quaisquer 

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

código incorreto referente à função pública de conhecimento pretendido, fornecidos pelo 

candidato. 

 

5.1.9. Declarações falsas ou inexatas constantes na Ficha de Inscrição determinarão o 

cancelamento da inscrição e a anulação de todos os atos dela decorrentes, em qualquer 

época, sem prejuízo das sanções penais, assegurado o contraditório e a ampla defesa. 

 

 

5.1.10. No ato da inscrição, o candidato deverá indicar, em campo próprio, a opção pela 

função ao qual concorrerá, podendo se inscrever para uma função. 

 

 

5.2. PROCEDIMENTOS PARA INSCRIÇÃO 

 
5.2.1. As inscrições deverão ser efetuadas presencialmente, na Sala de Reuniões da 

Prefeitura Municipal de Coqueiral-MG, Rua Minas Gerais, 62, Centro, Coqueiral, Minas 

Gerais, CEP 37.235-000, das 08:00 às 11:00 horas e das 13:00 às 15:00 horas, durante os 

dias 01 e 02 de Fevereiro de 2023. 

 

Para se inscrever, o candidato deverá comparecer presencialmente ou por procuração, 
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com firma reconhecida em Cartório ou com a apresentação do documento próprio que  

 

poderá ser autenticado pelo próprio servidor, na Sala de Reuniões da Prefeitura 

Municipal de Coqueiral-MG, Rua Minas Gerais, 62, Centro, Coqueiral, Minas Gerais, 

CEP 37.235-000 para efetuar a sua inscrição do Processo Seletivo Simplificado do 

Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Coqueiral – Edital nº 001/2023, e efetuar sua 

inscrição conforme os procedimentos estabelecidos a seguir: 

 

 

a) Ler atentamente o Edital disponível nos endereços eletrônicos 

<www.saaecoqueiral.com.br> e <www.coqueiral.mg.gov.br>; 

 
b) Preencher a Ficha de Inscrição, constante no Anexo V, indicando a função pública e o 

código correspondente à função para a qual concorrerá de acordo com o Anexo I deste 

Edital; 

 

c) Portar documento de identidade com foto no ato da entrega do envelope; 

 

 
d) Apresentar os seguintes documentos em um envelope, no momento da inscrição; 

 

 
1 – Cópia da certidão de nascimento ou casamento ou escritura pública de união estável; 

 
2 – Cópia da carteira de identidade ou de documento único equivalente de valor legal, com 

fotografia; 

 

 

3 – Cópia do documento de inscrição no Cadastro de Pessoa Física – CPF ou documento 

impresso a partir do endereço eletrônico da receita federal ou outro documento contendo o 

número; 

 

 

4 – Cópia do título de eleitor e comprovante de quitação eleitoral ou comprovante da última 

votação; 

 

 

5 – Cópia do certificado de reservista ou documento equivalente, se do sexo masculino até 

45 anos; 
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6 – Cópia de inscrição no cadastro do PIS ou PASEP ou outro documento contendo o 

número; 

 

 

7 – Cópia do diploma ou certificado de conclusão do ensino médio completo, ou 

documento comprobatório/ declaração escolar, reconhecido pelo órgão competente, 

comprovando a escolaridade exigida, e os pré-requisitos, conforme especificações 

constantes no Anexo I deste Edital; 

 

 

8 – Cópia do comprovante de inscrição ou registro nos conselhos regionais respectivos, 

quando exigido para o exercício da função; 

 

 

9 – Cópia do comprovante de endereço dos últimos 60 (sessenta) dias ou cópia de contrato de 

locação dos últimos doze meses; 

 

 
10 – Cópia da carteira de trabalho (CTPS) contendo as páginas de identificação do 

trabalhador, registros do empregador que informe o período (início e fim, se for o caso) e 

qualquer outra página relevante para avaliação; 

 

 

11 – Cópia de todos os documentos de experiência profissional ; 

 

12 – Cópia de todos os Cursos de aperfeiçoamento ou capacitação com carga horária 

mínima de 12 horas na função pretendida; 

 

13 – Quando se tratar de candidato de nacionalidade portuguesa naturalizado, apresentar 

documento expedido pelo Ministério da Justiça, reconhecendo a igualdade de direitos, 

obrigações civis e gozo dos direitos políticos, nos termos do Decreto nº 70.436 de 

18/04/72 e dos artigos 15 e 17 do Tratado de Amizade, Cooperação e Consulta entre Brasil 

e Portugal, celebrado em 22 de abril de 2000 e promulgado pelo Decreto nº 3927/2001; e 

documento de identidade de modelo igual ao do brasileiro, com a menção da nacionalidade 

do portador e referência ao Tratado, nos termos do seu art. 22”, na hipótese de o candidato 

nomeado e declarado apto na perícia médica ser cidadão português a quem foi deferida 

igualdade nas condições previstas no § 1º do art. 12 da Constituição Federal; 
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14 – Declaração que os documentos conferem com o original preenchida e assinada pelo 

candidato, constante do Anexo VI. Comprovada, em qualquer tempo, irregularidade ou 

ilegalidade na Declaração, o Candidato será eliminado e, se for o caso, rescindido o 

Contrato; 

 

15 – Comprovante de Entrega do Envelope de Inscrição, constante no Anexo VII, 

preenchido e assinado pelo candidato. O RECIBO (Via do candidato) será preenchido e 

assinado pelo servidor responsável pelo recebimento do envelope. 

5.2.2. As inscrições serão requeridas em Ficha de Inscrição própria, constante no Anexo 

V deste Edital, que deverá ser preenchida com letra legível, não podendo haver rasuras ou 

emendas, nem omissão de dados solicitados. 

 

5.2.4 A Ficha de Inscrição será entregue já preenchida pelo candidato, no local das 

inscrições. Não será aceito o preenchimento da Ficha de Inscrição no local; 

 

5.2.5 Em um envelope o candidato entregará a ficha devidamente preenchida juntamente 

com todos os documentos comprobatórios previstos nesse Edital; 

 

 

5.2.6 O envelope será lacrado na presença do candidato após um membro da comissão 

conferir e numerar a quantidade de documentos apresentada pelo candidato no ato da 

inscrição. 

 

5.2.7 Todos os documentos comprobatórios, inclusive a Ficha de  Inscrição, deverão 

constar devidamente rubricados-assinados; 

 

5.2.8 Não serão aceitos documentos fora do envelope; exceto o Comprovante de entrega 

do Envelope de Inscrição, constante no Anexo VII que será o protocolo do candidato. 

 

 

5.2.9 O preenchimento da Ficha de Inscrição de forma incompleta, ilegível ou incorreta, 

implicará a eliminação do candidato do Processo Seletivo Simplificado. 

 

5.3. DA HOMOLOGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES 

 

5.3.1 Encerrado o prazo fixado pelo Edital, As inscrições homologadas serão publicadas 

nos endereços eletrônicos do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Coqueiral 
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<www.saaecoqueiral.com.br> e da  Prefei tura  Municipal  de Coquei ral  –  MG 

< www.coqueiral.mg.gov.br > no prazo estabelecido no Anexo IX do presente Edital, 

contendo a relação nominal dos candidatos que tiveram suas inscrições homologadas; 

 

5.3.2 Os candidatos que não tiveram as suas inscrições homologadas, poderão interpor 

recursos, conforme modelo no Anexo VIII, escritos perante a Comissão, na seção de 

protocolos da Prefeitura Municipal de Coqueiral, localizada na Rua Minas Gerais, nº 62, 

no prazo estabelecido no Anexo IX do presente Edital, mediante a apresentação das razões 

que ampararem a sua irresignação; 

 

5.3.3 No prazo estabelecido no Anexo IX do presente Edital, a Comissão, apreciando o 

recurso, poderá reconsiderar sua decisão, hipótese na qual o nome do Candidato passará a 

constar no rol de inscrições homologadas; 

 

 

5.3.4 Sendo mantida a decisão da Comissão, o recurso será encaminhado ao Procurador 

Municipal para emissão de parecer e posterior julgamento da Comissão, no prazo 

estabelecido no Anexo IX do presente Edital, cuja decisão deverá ser motivada; 

 

 

5.3.5 A lista final de inscrições homologadas será publicada na forma do Item 5.3.1, no 

prazo estabelecido no Anexo IX do presente Edital, após a decisão dos recursos. 

 

 

6. DA INSCRIÇÃO DE PESSOA COM DEFICIÊNCIA 
 

6.1. Para fins de reserva de vagas conforme previsto, considera-se pessoa com deficiência 

aquela que se enquadra nas categorias discriminadas no art. 4º do Decreto Federal N° 

3.298/1999, com alterações dadas pelo Decreto 5.296/2004, no § 1º do art. 1º da lei nº 

12.764/2012 combinado com o enunciado da Súmula 377 do Superior Tribunal de Justiça 

–STJ, assim definidas: 

 
a) Deficiência física: alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo 

humano, acarretando o comprometimento da função física, apresentando-se sob a forma de 

paraplegia, paraparesia, monoplegia, monoparesia, tetraplegia, tetraparesia, triplegia, 

triparesia, hemiplegia, hemiparesia, ostomia, amputação ou ausência de membro, paralisia 

cerebral, nanismo, membros com deformidade congênita ou adquirida, exceto as 
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deformidades estéticas e as que não produzam dificuldades para o desempenho das             funções. 

 

b) Deficiência auditiva: perda bilateral, parcial ou total, de quarenta e um decibéis (dB) 

ou mais, aferida por audiograma nas frequências de 500Hz, 1.000Hz, 2.000Hz e 3.000Hz. 

 

 

c) Deficiência visual: cegueira, na qual a acuidade visual é igual ou menor que 0,05 no 

melhor olho, com a melhor correção óptica; a baixa visão, que significa acuidade visual 

entre 0,3 e 0,5 no melhor olho, com a melhor correção óptica; casos nos quais a somatória 

da medida do campo visual em ambos os olhos for igual ou menor que 60°, ou ocorrência 

simultânea de quaisquer condições anteriores. Visão monocular. 

 

 

d) Deficiência mental: funcionamento intelectual significativamente inferior à média, com 

manifestação antes dos 18 anos e limitações associadas a duas ou mais áreas de habilidades 

adaptativas, tais como: comunicação, cuidado pessoal, habilidades sociais; utilização dos 

recursos da comunidade; saúde e segurança; habilidades acadêmicas; lazer                  e trabalho. 

 

 

e) Deficiência múltipla: associação de duas ou mais deficiências. 

 

 

6.2. Às pessoas com deficiência, que pretendam fazer uso das prerrogativas que lhes são 

facultadas pela legislação, é assegurado o direito de inscrição para a reserva de vagas em 

Processo Seletivo Simplificado, nos termos do item 3.2 deste Edital, devendo ser 

observada a compatibilidade das atribuições da função pública com a deficiência  apresentada. 

 

6.3. As deficiências dos candidatos, admitida a correção por equipamentos, adaptações, 

meios ou recursos especiais, devem permitir o desempenho adequado das atribuições 

especificadas para a função pública. 

 

6.4. No ato da inscrição, o candidato com deficiência deverá declarar que está ciente das 

atribuições da função para o qual pretende se inscrever e que, no caso de vir a exercê-lo, 

estará sujeito à avaliação pelo desempenho dessas atribuições. 

 

 

6.5. O candidato com deficiência, se aprovado e classificado neste Processo Seletivo 

Simplificado, além de figurar na lista de classificação da ampla concorrência, terá seu nome 

constante da lista específica de pessoas com deficiência. 
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6.6. Na falta de candidatos nomeados para as vagas reservadas às pessoas com deficiência, 

estas serão preenchidas pelos demais candidatos da ampla concorrência, observada a ordem 

de classificação. 

 

 

6.7. O candidato com deficiência, durante o preenchimento da inscrição, além de 

observar os procedimentos descritos no item 5 deste Edital, deverá: 

 

 

a) Informar ser portador de deficiência. 

 
b) Especificar a deficiência. 

 

 

6.8. O candidato com deficiência que não preencher os campos específicos da Ficha de 

Inscrição e não cumprir o determinado neste Edital terá a sua inscrição processada como 

candidato de ampla concorrência e não poderá alegar posteriormente essa condição para 

reivindicar a prerrogativa legal. 

 

6.9. Para solicitar inscrição na reserva de vagas, o candidato com deficiência deverá 

encaminhar durante o período de inscrição laudo médico expedido no prazo máximo de até 

12 (doze) meses que antecedem a data do término das inscrições, atestando a espécie  e o 

grau ou nível da deficiência, com expressa referência ao código correspondente da 

Classificação Internacional de Doença – CID, bem como a provável causa da deficiência ou 

Certificado de Homologação de Readaptação ou Habilitação Profissional emitido pelo INSS. 

 

6.10. O Laudo Médico deve conter todas as informações necessárias que permitam 

caracterizar a deficiência nas categorias discriminadas no art. 4º do Decreto Federal N° 

3.298/1999 combinado com o enunciado da Súmula 377 do Superior Tribunal de Justiça 

– STJ. 

 
6.11. Para fins de comprovação da qualificação como Pessoa com Deficiência, o candidato 

que se inscreveu nesta condição deverá enviar presencialmente o Laudo Médico, durante o 

período de inscrição. 

 

6.12. Os documentos indicados no item 6.9 deste Edital terão validade somente para este 

Processo Seletivo Simplificado. 
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6.13. O laudo médico será considerado para análise do enquadramento previsto no artigo 

4º do Decreto Federal Nº 3.298/1999 e suas alterações, combinado com o enunciado da 

Súmula 377 do Superior Tribunal de Justiça – STJ. 

 

 

6.14. A análise dos Laudos Médicos realizada pelo Saae é somente documental, ou seja, 

constitui em examinar se o documento apresentado está em conformidade com os critérios 

estabelecidos no item 6.9 deste Edital. 

 

 

6.15. A inspeção médica para avaliação do candidato com deficiência será realizada 

conforme item 13.2 e seus subitens. 

 

 

6.16. Perderá o direito de concorrer às vagas destinadas neste Edital aos candidatos com 

deficiência, mesmo que declarada tal condição na Ficha de Inscrição, o candidato que: 

 

a) Não entregar o laudo médico. 

 
b) Entregar o laudo médico fora do prazo estabelecido no item 6.9. 

 
c) Entregar o laudo médico sem data de expedição ou com data de expedição superior ao 

prazo máximo de 12 (doze) meses anteriores à data do término das inscrições. 

 

d) Entregar laudo médico que não contenha a expressa referência ao código 

correspondente da Classificação Internacional de Doença – CID. 

 

e) Entregar laudo médico que não contenha informações suficientes que permitam 

caracterizar a deficiência nas categorias discriminadas no art. 4º do Decreto Federal Nº 

3.298/1999 combinado com o enunciado da Súmula 377 do Superior Tribunal de Justiça 

 
– STJ. 

 
6.17. Os candidatos que, dentro do período das inscrições, não atenderem aos dispositivos 

mencionados no item 6 e subitens deste Edital não concorrerão às vagas reservadas para 

pessoas com deficiência, sendo assegurado ao candidato o direito de recurso previsto no 

item 11.1, alínea “c” deste Edital. 
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6.18. O candidato, ao enviar a documentação na forma do item 6.11, alínea “a”, deve se 

atentar para que o documento esteja em perfeita condição de análise, não podendo estar 

ilegível, protegido por senha, rasurado, dobrado, amassado, incompleto e cortado, sendo 

estes motivos para o indeferimento da solicitação. 

 

 

6.19. Não será permitido em nenhuma hipótese qualquer alteração ou acréscimo de novos 

documentos após o período de inscrição conforme estabelecido no item 5.2.2 deste edital. 

 

6.20. A lista dos candidatos que tiverem os pedidos de reserva de vagas deferidos será 

publicada e divulgada nos endereços eletrônicos <www.saaecoquerial.com.br> e 

<www.coqueiral.mg.gov.br>. 

 

 

6.21. Será indeferido qualquer recurso em favor de candidato com deficiência que não 

seguir as instruções constantes deste Edital para inscrição nessa condição. 

 

 

6.22. Após a nomeação do candidato, a deficiência não poderá ser arguida para justificar 

a concessão de aposentadoria e nem readaptação. 

 

 

7. DA COMPROVAÇÃO DE INSCRIÇÃO 

 

7.1 O SAAE divulgará a lista das inscrições deferidas conforme o item 5.3.1 

7.2 Em nenhuma hipótese serão efetuadas alterações e/ou retificações nos dados informados, 

confirmados pelo candidato na Ficha de Inscrição, relativos a função, bem como à 

condição a que concorre (vagas de ampla concorrência ou reservadas a pessoas com 

deficiência) 

7.3 Após o prazo estabelecido no Anexo IX do presente Edital as informações prestadas serão 

definitivas para este Processo Seletivo Simplificado. 
 

 

8. DA SELEÇÃO DOS CANDIDATOS 

 
8.1. DISPOSIÇÕES GERAIS 

 
8.1.1. O processo seletivo consistirá em etapa única de Análise de Título e Experiência 

Profissional que é eliminatória e classificatória. 

 

8.1.2. Será excluído deste Processo Seletivo Simplificado o candidato que não comprovar 

que foi cumprido o requisito básico exigido para a função para o qual estiver concorrendo, 
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conforme consta no Anexo I deste Edital. 

 

 

8.1.3. No momento da inscrição o candidato deverá apresentar os documentos necessários 

para a classificação e pontuação, acondicionado em envelope, conforme item 5.2.5. 

 

 

8.1.4. Não serão aceitos documentos após a realização da inscrição. 

 

 
8.1.4.1. Para os documentos que tenham informações frente e verso, o candidato 

apresentará as duas imagens para análise. 

 

8.1.4.2. As imagens dos documentos deverão estar em perfeitas condições, de forma a 

permitir a avaliação com clareza. 

 

 

8.1.4.3. Não serão considerados e analisados os documentos que não pertencem ao 

candidato. 

 

 

8.1.4.4 A escolaridade mínima exigida como pré-requisito, conforme dispostos nos Anexos 

I, não será pontuada na Análise de Experiência Profissional. A não comprovação da 

escolaridade mínima para a função implicará na eliminação do candidato. 

 

10.1.1.6. Para aferição de pontuação, serão considerados apenas a experiência e/ou títulos 

constantes na tabela de pontuação constantes na tabela de pontuação de acordo com 

o  Anexo II. 

 

 8.1.4.6. Não serão computados como experiência profissional o tempo de estágio, de 

monitoria,    projetos de extensão ou de bolsa de estudos e/ou pesquisa. 

 

8.2. PROCESSO DE AVALIAÇÃO DOS REQUISITOS DA FUNÇÃO, DA 

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL 

 

8.2.1. O processo de avaliação é constituído por uma única etapa, sendo esta de caráter 

eliminatório e classificatório. 

 

8.2.2. A avaliação da documentação comprobatória de escolaridade mínima exigida como 

pré-requisito para todas as funções é considerada eliminatória. Já a avaliação de experiência 
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profissional é considerada classificatória. 

 

8.2.2.1. A documentação comprobatória dos requisitos para provimento na função, bem 

como da experiência profissional deverão ser submetidos durante o ato da inscrição, no 

período previsto no item 5.2.1 do Edital. 

 

8.3. DOCUMENTAÇÃO PARA AVALIAÇÃO DOS REQUISITOS DA FUNÇÃO 

 
8.3.1 Para comprovação dos requisitos das funções, serão aceitos Histórico Escolar, 

comprovantes oficiais de certificação de competências ou de avaliação de jovens e adultos 

ou Declaração Escolar de conclusão de escolaridade expedidos pela Instituição de  Ensino, 

em papel timbrado, e deverão conter carimbo e identificação da Instituição e do responsável 

pela expedição do documento. 

 

8.4. DOCUMENTAÇÃO PARA AVALIAÇÃO DE EXPERIÊNCIA 

PROFISSIONAL 

 

8.4.1. Para todas as funções deste processo seletivo, a comprovação de experiência 

profissional será feita da forma descrita a seguir nos tópicos de a, b, c, d, e e f. Para qualquer 

tipo de documento enviado é necessária a correta identificação do cargo e suas respectivas 

responsabilidades, bem como o período do vínculo empregatício (início e fim): 

 

a) Para exercício de atividade em Instituição privada é necessária a comprovação dos 

seguintes documentos: 

 

I – Cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) contendo as páginas: 

identificação do trabalhador; registro do empregador que informe o período (com início e 

fim, se for o caso) e qualquer outra página relevante para a avaliação. Será aceito a carteira 

de trabalho digital (CTPS) assinada digitalmente em formato PDF. O candidato deverá 

exportar o documento do site oficial do Ministério da Economia – Secretaria de Trabalho, 

contendo a assinatura digital. Não será aceito print do documento. 

 

II – Declaração do empregador com o período (com início e fim, até a data de emissão da 

declaração), a função e a descrição das atividades desenvolvidas. A declaração deverá ser 

emitida pelo setor de departamento de pessoal ou equivalente em papel timbrado, com 

identificação e assinatura legível da autoridade emissora do documento ou cópia 

devidamente em serviço notarial e de registro (Cartório de notas). Nos casos em que a 
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nomenclatura da função na Carteira de Trabalho e Previdência Social (CPTS) referente a 

experiência profissional não for idêntica àquela da função pleiteada, e/ou não houver data 

de finalização do vinculo empregatício a apresentação desta declaração se fará obrigatória 

ou; 

 

 

 

b) Para exercício de atividade em Instituição pública é necessária a entrega dos seguintes 

documentos: 

 

I – Declaração/certidão de tempo de serviço, que informe a função, o período (com início 

e fim, até a data de emissão da declaração/certidão) e a descrição das atividades 

desenvolvidas. A declaração/certidão deverá ser emitida pelo setor de Gestão de Pessoas 

ou equivalente em papel timbrado, com identificação e assinatura legível da autoridade 

emissora do documento ou cópia devidamente autenticada em serviço notarial e de 

registros (Cartório de Notas). Nos casos de comprovação da experiência por meio de 

registro na Carteira de Trabalho e Previdência Social (CPTS), na qual a nomenclatura não 

for idêntica àquela da função pleiteada, a apresentação desta declaração se fará obrigatória. 

 

 

c) Para exercício de atividade/serviço prestado por meio de contrato administrativo é 

necessária a entrega dos seguintes documentos: 

 

I – Cópia do contrato de prestação de serviço/atividade entre as partes, ou seja, o candidato 

e o contratante; 

 

II – Declaração do contratante que informe a função, o período (com início e fim, até a data 

de emissão da declaração) e a descrição das atividades. A declaração deverá ser emitida 

pelo setor de Gestão de Pessoas ou equivalente em papel timbrado, com identificação e 

assinatura legível da autoridade emissora do documento ou cópia devidamente autenticada 

em serviço notarial e de registros (Cartório de Notas). 

 
 

d) Para exercício de atividade/serviço prestado como autônomo é necessária a entrega dos 

seguintes documentos: 

 

I – Contrato de prestação de serviço, firmado entre as partes e declaração do 

contratante/beneficiário que informe a função, o período (com início e fim, se for o caso) 

mailto:saae@coqueiral.mg.gov.br


 

SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO 

COQUEIRAL-MG – CNPJ nº 17.419.847/0001-08 

Praça Sete de Setembro nº 171 – Centro – Coqueiral-MG – Cep: 37.235-000 
Telefone (35) 3855-1155 – saae@coqueiral.mg.gov.br 

 

 

e a descrição das atividades. A declaração deverá ser emitida pelo setor de pessoal ou 

equivalente em papel timbrado, com identificação e assinatura legível da autoridade 

emissora do documento ou cópia devidamente autenticada em serviço notarial e de 

registros (Cartório de Notas). A declaração se faz obrigatória, mesmo com o envio do 

contrato de prestação de serviços, de forma que seja possível a correta identificação do 

cargo, responsabilidades e período em que as atividades foram realizadas. Na ausência do 

contrato de prestação de serviços, será aceito o alvará de funcionamento do ano vigente 

e/ou histórico de alvarás anteriores, para comprovar o tempo de experiência para a função 

pretendida. 

 

Não serão aceitas declarações emitidas pelo próprio candidato 

 
e) Para exercício de atividade/serviço prestado quando da participação do candidato no 

quadro societário da empresa é necessária a entrega dos seguintes documentos: 

 

I – Cópia do contrato/estatuto social em que conste claramente a participação do candidato 

no quadro societário da organização; e 

 

II – Declaração de sócio,que não o candidato, em que constem a descrição das atividades, 

o período (com início e fim, se for o caso) e o nível de atuação como  profissional. A 

declaração deverá ser emitida em papel timbrado, com identificação e assinatura legível da 

autoridade emissora do documento ou cópia devidamente             autenticada em serviço notarial 

e de registros (Cartório de Notas); 

 

 

f) Para comprovação de experiência profissional em instituição no exterior é necessária a 

entrega dos seguintes documentos traduzidos para a Língua Portuguesa por tradutor 

juramentado: 

 

I – Declaração do órgão ou da empresa ou, no caso de servidor público, de certidão de 

tempo de serviço constando detalhadamente a descrição, o período e o nível de atuação 

como profissional ou cópia da declaração/certidão de tempo de serviço devidamente 

autenticada em serviço notarial e de registros (Cartório de Notas). A declaração/certidão 

deverá ser emitida pelo setor de pessoal ou equivalente em papel timbrado, com 

identificação e assinatura legível da autoridade emissora do documento. 

 

8.4.2. Quando o Setor de Pessoal ou de Gestão de Pessoas possuir outro nome 
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correspondente diferente do usual, a declaração deverá conter o nome do setor por  extenso, 

não sendo aceitas abreviaturas. 

 

8.4.3. Os documentos deverão estar em perfeitas condições, de forma a permitir a 

avaliação com clareza. 

 

 

8.4.4. A comprovação de experiência profissional deverá conter claramente a descrição 

do serviço e que explicite a atuação profissional na sua correspondente a vaga pleiteada. 

 

 

8.4.5. Não será aceito qualquer tipo de bolsa de estudo e/ou pesquisa, projeto de extensão, 

monitoria ou atuação em estágio para pontuação de experiência profissional. 

 

 

8.4.6. O tempo de serviço prestado pelo candidato será contado na avaliação de 

experiência profissional até a data da publicação do edital. 

 

 

8.4.7. Constatada, em qualquer tempo, irregularidade e (ou) ilegalidade na obtenção de 

títulos e (ou) de comprovantes apresentados, o candidato terá anulada a pontuação e, 

comprovada a culpa do mesmo, este será excluído do Processo Seletivo Simplificado. 

 

 

8.4.8. Todo documento expedido em língua estrangeira somente será considerado se 

traduzido para a Língua Portuguesa por tradutor juramentado. 

 

 

8.4.9. Não serão pontuados como experiência profissional no quesito curso de 

aperfeiçoamento ou capacitação, os cursos de graduação ou pós-graduação stritu sensu ou 

latu sensu, mesmo que tenham relação com a função pretendida. 

 

 

9. DO PROCESSO DE CLASSIFICAÇÃO E DESEMPATE DOS CANDIDATOS 

 
9.1. Será considerado classificado o candidato que comprovar os requisitos obrigatórios 

para as funções públicas, conforme anexo I. 

9.2. A nota final dos candidatos nomeados neste Processo Seletivo Simplificado será igual 

ao total de pontos obtidos nos itens de experiência profissional e/ou títulos. 

 

9.3. Na hipótese de igualdade de nota final entre candidatos, serão aplicados critérios de 

mailto:saae@coqueiral.mg.gov.br


 

SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO 

COQUEIRAL-MG – CNPJ nº 17.419.847/0001-08 

Praça Sete de Setembro nº 171 – Centro – Coqueiral-MG – Cep: 37.235-000 
Telefone (35) 3855-1155 – saae@coqueiral.mg.gov.br 

 

 

desempate, tendo preferência, sucessivamente, o candidato que tiver: 

 

 

I – Idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, conforme estabelece o parágrafo único do 

art. 27 da Lei Federal n.º 10.741/2003 (Estatuto do Idoso), sendo considerada, para                     esse 

fim, o último dia da inscrição, conforme Edital vigente. 

 

II – Idade maior. 

 

 
III – Maior experiência profissional para o cargo pretendido. 

 

 

IV – Ainda assim permanecendo o empate, será realizado sorteio em ato público. 
 

 

9.4. Os candidatos nomeados na Análise de Experiência Profissional e Títulos serão 

classificados por função, em ordem decrescente dos pontos obtidos, em duas listas: 

 

a) A primeira lista conterá a classificação de todos os candidatos, ampla concorrência e 

aqueles inscritos na condição de pessoas com deficiência, de acordo com a função a qual 

se inscreveram. 

 

b) A segunda lista conterá especificamente a classificação dos candidatos inscritos na 

condição de pessoas com deficiência, de acordo com a função a qual se inscreveram. 

 

 

9.5. Os candidatos excedentes entrarão na lista de classificação e poderão ser convocados 

para novas vagas abertas até a data de vencimento do Edital. 

 

9.6. O resultado final deste Processo Seletivo Simplificado será publicado e divulgado nos 

endereços eletrônicos <www.saaecoqueiral.mg.gov.br>, www.coqueiral.mg.gov.br, fixado 

na Portaria principal do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Coqueiral e no mural da 

Prefeitura Municipal de Coqueiral-MG, onde constarão as notas finais dos candidatos 

nomeados, assim como a classificação por eles obtida 

 

 

9.7. O candidato não aprovado será excluído do Processo Seletivo Simplificado e não 

constará da lista de classificação. 
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9.8. Não haverá divulgação da relação de candidatos reprovados. 

 

 
10. DOS RECURSOS 

 

10.1. Caberá interposição de recurso, conforme modelo no Anexo VIII, à Comissão 

Permanente do Processo Seletivo Público do SAAE de Coqueiral-MG, nomeada pela 

Portaria nº 001/2023 , no prazo estabelecido no ANEXO IX do presente Edital contados do 

primeiro dia subsequente à data de publicação do objeto do recurso, em todas as decisões 

proferidas e que tenham repercussão na esfera de direitos dos candidatos, tais como nas 

seguintes situações: 

 

a) Contra o indeferimento de Comprovação dos Requisitos Específicos da Função. 

 

b) Contra a classificação preliminar (somatório de pontos) da Análise de Experiência 

Profissional e Títulos. 

 

 

10.2. Os recursos devem seguir as determinações constantes no Edital, conforme modelo no 

Anexo VIII. 

 
a) Serem elaborados com argumentação lógica e consistente pelo candidato para 

fundamentar seus questionamentos. 

 

b) Apresentar a fundamentação referente apenas ao objeto tão previamente selecionado 

para recurso. 

 

 

10.3. Não serão aceitos recursos coletivos. 

 
10.4. Serão indeferidos os recursos que: 

 
a) Apresentados contra terceiros; 

 
b) Não estiverem devidamente fundamentados; 

 

 
c) Não apresentarem argumentações lógicas e consistentes; 
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d) Forem interpostos em desacordo com o prazo conforme estabelecido no item 10.1; 

 

 

e) Apresentarem no corpo da fundamentação outros objetos que não a selecionada para 

recurso. 

 

 

10.5. Não serão deferidos os recursos a que se refere o item 10.1 que não atenderem às 

formas e aos prazos determinados neste Edital. 

 

10.6. Não serão considerados requerimentos, reclamações, notificações extrajudiciais ou 

quaisquer outros instrumentos similares cujo teor seja objeto de recurso apontado no item 

10.1 deste Edital. 

 
10.7. A decisão relativa ao deferimento ou indeferimento dos recursos será divulgada nos 

endereços eletrônicos <www.saaecoqueiral.com.br> e <www.coqueiral.mg.gov.br>. 

 

10.8. Após a divulgação oficial de que trata o item 11.2 deste Edital, a fundamentação 

objetiva da decisão da banca examinadora sobre o recurso ficará disponível para consulta 

do candidato no endereço eletrônico <www.saaecoqueiral.com.br> e 

<www.coqueiral.mg.gov.br>, até o encerramento deste Processo Seletivo Simplificado. 

 

 

10.9. A decisão de que trata o item 10.8 deste Edital terá caráter terminativo e não será 

objeto de reexame. 

 

 

10.10. Sendo a argumentação apresentada nos recursos, considerada procedente, poderá 

haver alteração da nota inicial obtida para uma nota superior ou inferior ou ainda a 

desclassificação do candidato. 

 

 

10.11. Não haverá reapreciação de recursos. 

 

 
10.12. Não serão permitidas ao candidato a inclusão, a complementação, a suplementação 

e/ou a substituição de documentos durante ou após os períodos recursais previstos neste 

Edital. 
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10.13. A banca examinadora constitui última instância para recurso, sendo soberana em 

suas decisões, razão pela qual não caberão recursos adicionais. 

 

10.14. Após análise dos recursos, será publicada a decisão e será divulgada nos endereços 

eletrônicos <www.saaecoqueiral.com.br> e <www.coqueiral.mg.gov.br> no prazo 

estabelecido no ANEXO IX do presente Edital 

 

10.15. Em caso de alteração do resultado, será publicada a reclassificação dos candidatos 

e a divulgação da nova lista de nomeados. 

 

 

10.16. O resultado final deste Processo Seletivo Simplificado será publicado e divulgado 

nos endereços eletrônicos <www.saaecoqueiral.com.br>, <www.coqueiral.mg.gov.br> , 

fixado na Portaria principal do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Coqueiral e no 

mural da Prefeitura Municipal de Coqueiral-MG. 

 

 

11. DA HOMOLOGAÇÃO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 

 
11.1. O resultado final do Processo Seletivo Simplificado será homologado por meio de 

ato do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Coqueiral, no prazo estabelecido no 

ANEXO IX do presente Edital. 

 

11.2. O ato de homologação do resultado final do Processo Seletivo Simplificado será 

publicado nos endereços eletrônicos <www.saaecoqueiral.com.br> e 

<www.coqueiral.mg.gov.br>. 

 

 

12. DOS REQUISITOS PARA CONTRATAÇÃO 

 
12.1. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 
12.1.1. Todos os candidatos nomeados neste Processo Seletivo Simplificado deverão se 

submeter a Exame Médico Pré-Admissional, sob suas expensas, que avaliará a aptidão 

física e mental do candidato e a compatibilidade de sua condição clínica com as atribuições 

da função. 

 

12.1.2. Poderão, a critério clínico, serem exigidos exames e testes complementares 

considerados necessários para a conclusão do exame. 
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12.1.3. O candidato inscrito como portador de deficiência, se aprovado na forma do 

disposto neste Edital, paralelamente à realização do exame médico pré-admissional, será 

submetido à inspeção médica do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Coqueiral ou por 

médicos e profissionais de saúde por ela designados. 

 

 

 

13. DOS EXAMES APLICÁVEIS AOS CANDIDATOS NA CONDIÇÃO DE 

PESSOA COM DEFICIÊNCIA 

 

13.1. A Inspeção Médica para avaliação do candidato com deficiência e a caracterização 

de deficiência serão feitas por Equipe Multiprofissional às expensas do candidato. 

 

13.2. A critério da perícia, poderão ser solicitados exames complementares para a 

constatação da deficiência, da aptidão ou da compatibilidade com a função para a qual 

concorre. 

 

 

13.3. A perícia será realizada para verificar: 

 

 
a) Se a deficiência se enquadra na previsão da Súmula STJ 377, do art. 4º do Decreto 

Federal Nº 3.298, de 1999, que regulamentou a Lei Federal Nº 7.853, de 1989, com as 

alterações advindas do Decreto Federal Nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004. 

 

b) Se o candidato encontra-se apto do ponto de vista físico e mental para o exercício das 

atribuições da função. 

 

 

c) Se há compatibilidade entre a deficiência do candidato e as atividades inerentes à função 

para a qual concorre. 

 

 

13.4. Nos termos do art. 16, inciso VII, §2º do Decreto Federal Nº 3.298/1999, a 

verificação disposta na alínea “c” do item 13.4, deste Edital, será feita por Junta Médica, 

composta por profissionais indicados pelo SAAE. 

 

13.5. O candidato somente será submetido à etapa da perícia de que trata a alínea “c” do 
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subitem 13.4 deste Edital se for aprovado na Análise de Experiência Profissional de que 

trata este edital e na condição de pessoa com deficiência. 

 

 

13.6. Serão habilitados a ingressar nas vagas reservadas a pessoas com deficiência os 

candidatos que se enquadrarem no disposto nas alíneas “a”, “b” e “c” do subitem 13.4 deste 

Edital. 

 

 

13.7. Concluindo a perícia pela inexistência da deficiência ou por ser ela insuficiente para 

habilitar o candidato a ingressar nas vagas reservadas, o candidato será excluído da 

relação de candidatos com deficiência inscritos para as vagas reservadas no item 3.2 deste 

Edital, mantendo a sua classificação na lista de candidatos de ampla concorrência. 

 

13.8. Os procedimentos de perícia médica dos candidatos nomeados obedecerão à 

legislação federal, estadual e municipal aplicável ao tema. 

 

14. DA ADMISSÃO À FUNÇÃO PÚBLICA 

 
14.1. Concluído o Processo Seletivo Simplificado e homologado o resultado final, a 

convocação dos candidatos nomeados dentro do número de vagas ofertadas neste Edital 

obedecerá à estrita ordem de classificação, ao prazo de validade do Processo Seletivo 

Simplificado e ao cumprimento das disposições legais pertinentes. 

 

14.2. A partir da data de divulgação da classificação final do processo Seletivo 

Simplificado, o candidato classificado será convocado por meio de Termo de Convocação, 

que será divulgado no site Oficial do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Coqueiral, 

<www.saaecoqueiral.com.br>, da Prefeitura Municipal de Coqueiral-MG 

<coqueiral.mg.gov.br>, no Quadro de Avisos Oficial do Serviço Autônomo de Água e 

Esgoto de Coqueiral e no mural da Prefeitura Municipal de Coqueiral-MG, munido dos 

documentos especificados no  item 14.8 deste Edital para admissão. 

 

 

14.3. A partir da data de publicação da convocação oficial, divulgado no site 

<www.saaecoqueiral.com.br>, <coqueiral.mg.gov.br>, no Quadro de Avisos Oficial do 

Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Coqueiral e no mural da Prefeitura Municipal de 

Coqueiral-MG, o candidato terá o prazo máximo de até 10 (dez) dias úteis, a  contar do 
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primeiro dia útil após a data da divulgação da convocação, para se apresentar, conforme 

item 14.2. 

 

14.4. Os candidatos convocados deverão se apresentar primeiramente no Departamento de 

Recursos Humanos do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Coqueiral, ou equivalente, 

na data prevista no Edital de Convocação, conforme item 14.2, para conferência da 

documentação e exames médicos, incluindo atestado de Saúde Ocupacional. 

 

14.5. Os candidatos convocados para a contratação sujeitar-se-ão à avaliação médica, 

tendo por objetivo avaliar as condições físicas e mentais do candidato, declarando-o 

APTO ou INAPTO para o trabalho, observadas as atividades que serão desenvolvidas no 

exercício da função. 

 

14.6. Os candidatos convocados serão submetidos aos exames descritos no Anexo IV. 

 
14.7. O candidato aprovado deverá apresentar, ao Departamento de Recursos Humanos do 

Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Coqueiral, quando convocado para admissão, os 

documentos obrigatórios especificados a seguir: 

 

 

a) 1 fotografia colorida recente, no tamanho 3x4; 

 
b) Original e cópia da certidão de nascimento ou casamento, observando o estado civil na 

data da contratação, ou escritura pública de união estável; 

 

 

c) Original e cópia da carteira de identidade ou de documento único equivalente de valor 

legal, com fotografia; 

 

 

d) Original e cópia do documento de inscrição no Cadastro de Pessoa Física – CPF ou 

documento impresso a partir do endereço eletrônico da receita federal ou outro documento 

contendo o número; 

 

 

e) Original e cópia do título de eleitor e comprovante de quitação eleitoral ou da última 

votação. 

 

 

f) Original e cópia do certificado de reservista ou documento equivalente, se do sexo 
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masculino até 45 anos; 

 

 

g) Original e Cópia de inscrição no cadastro do PIS ou PASEP ou outro documento 

contendo o número; 

 

h) Declaração de que exerce ou não outro cargo, emprego ou função pública; 

 
i) Original e cópia do diploma ou certificado de conclusão de curso, ou documento 

comprobatório/ declaração escolar, reconhecido pelo órgão competente, comprovando a 

escolaridade exigida, e os pré-requisitos, conforme especificações constantes no Anexo I 

deste Edital; 

 

j) Original e cópia do comprovante de inscrição ou registro nos conselhos regionais 

respectivos, quando exigido para o exercício da função; 

 

k) Original e Cópia da certidão de nascimento para filhos menores de 14 (quatorze) anos; 

 

 
l) Cópia do comprovante de endereço dos últimos 60 (sessenta) dias ou cópia de contrato de 

locação dos ultimos doze meses; 

 

 
m) Cópia do cartão de vacina para filhos com idade até 7 (sete) anos; 

 

 
n) Declaração escolar atualizada para filhos com idade de 7 (sete) a 14 (quatorze) anos; 

 

 
o) Declaração de dependentes de imposto de renda; 

 

 
p) Original e Cópia da carteira de trabalho (página da foto, frente e verso); 

 

 
q) Atestado de bons antecedentes, emitido pela Polícia Civil do Estado de Minas Gerais; 

 

 
r) Original e Cópia da Carteira de Habilitação – caso esteja concorrendo a alguma vaga que 

tenha essa exigência; 
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s) Original e Cópia de todos os documentos de experiência profissional apresentados na 

avaliação de experiência profissional, conforme descrito no item 8.4; 

 

t) Original e Cópia de todos os certificados de aperfeiçoamento profissional apresentados 

na avaliação de experiência profissional, conforme descrito no Anexo II. 

 

u)  Quando se tratar de candidato de nacionalidade portuguesa naturalizado apresentar o 

documento expedido pelo Ministério da Justiça, reconhecendo a igualdade de direitos, 

obrigações civis e gozo dos direitos políticos, nos termos do Decreto nº 70.436 de 18/04/72 

e dos artigos 15 e 17 do Tratado de Amizade, Cooperação e Consulta entre Brasil e 

Portugal, celebrado em 22 de abril de 2000 e promulgado pelo Decreto nº 3927/2001; e 

documento de identidade de modelo igual ao do brasileiro, com a menção da 

nacionalidade do portador e referência ao Tratado, nos termos do seu art. 22”, na hipótese 

de o candidato nomeado e declarado apto na perícia médica ser cidadão português a quem 

foi deferida igualdade nas condições previstas no § 1º do art. 12 da Constituição Federal. 

 

14.8. Em nenhuma hipótese haverá justificativa para os candidatos pelo não cumprimento 

dos prazos determinados, ou serão aceitos documentos após as datas estabelecidas. 

 

14.9. O candidato aprovado será responsabilizado administrativamente por quaisquer 

informações inverídicas que vier a prestar, sendo assegurado o contraditório e a ampla 

defesa. 

 

 

14.10. Estará impedido de ser contratado o candidato que deixar de comprovar qualquer 

um dos requisitos especificados neste Edital. 

 

 

14.11. O candidato que for aprovado na condição de pessoa com deficiência não poderá 

arguir ou utilizar essa condição para pleitear ou justificar a concessão de aposentadoria, 

readaptação, relotação, reopção de vaga, alteração de carga horária, alteração de jornada de 

trabalho e limitação de atribuições para o desempenho da função, salvo se tiver ocorrido 

agravamento da deficiência, imprevisível à época do provimento da função pública, ou em 

caso de alteração da legislação pertinente. 

 

 

14.12. A aprovação será direito subjetivo do candidato aprovado dentro do número de 
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vagas ofertadas neste Edital, no prazo de validade do Processo Seletivo Simplificado. 

 

 

14.13. O candidato convocado será lotado no setor designado pelo SAAE, observado, 

sobretudo, a carga horária especificada para cada função. 

 

 

15. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 
15.1. O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Coqueiral exime-se das despesas que 

ocorrerão com documentação, interposição de recurso, material, deslocamentos, viagem, 

alimentação, estadia e outras decorrentes de sua participação no Processo Seletivo 

Simplificado. 

 

15.2. Todas as publicações oficiais referentes ao Processo Seletivo Simplificado de que 

trata este Edital serão divulgadas nos endereços eletrônicos <www.saaecoqueiral.com.br>, 

<www.coqueiral.mg.gov.br> e afixadas na portaria principal do Serviço Autônomo de 

Água e Esgoto de Coqueiral e no mural da Prefeitura Municipal de Coqueiral-MG. 

 

15.3. . No   site   do    Serviço    Autônomo    de    Água    e    Esgoto    de    Coqueiral 

<saaecoqueiral.com.br> e da Prefeitura Municipal de Coquerial-MG 

<coqueiral.mg.gov.br>  constará o edital deste Processo Seletivo 

 

15.4. O acompanhamento das publicações, atos complementares, avisos, comunicados e 

convocações referentes ao Processo Seletivo Simplificado é de responsabilidade exclusiva 

do candidato. 

 

15.5. O candidato deverá consultar os endereços eletrônicos <www.saaecoqueiral.com.br> 

e <www.coqueiral.mg.gov.br> frequentemente, para verificar as informações que lhe são 

pertinentes referentes à execução do Processo Seletivo Simplificado, até a data de 

homologação. 

 

 

15.6. A eventual disponibilização de atos no endereço eletrônico do Serviço Autônomo de 

Água e Esgoto de Coqueiral não isenta o candidato da obrigação de acompanhar as 

publicações oficiais sobre este Processo Seletivo Simplificado. 

 

 

15.7. Incorporar-se-ão a este Edital, para todos os efeitos, quaisquer atos 
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complementares, avisos, comunicados e convocações, relativos a este Processo Seletivo 

Simplificado, que vierem a ser publicados divulgados nos endereços eletrônicos 

www.saaecoqueiral.com.br e www.coqueiral.mg.gov.br . 

 

 
15.8. Para fins de comprovação de aprovação ou classificação do candidato no Processo 

Seletivo Simplificado, será válida a publicação nos endereços eletrônicos 

www.saaecoqueiral.com.br , www.coqueiral.mg.gov.br, no quadro de avisos do SAAE e 

da Prefeitura Municipal de Coqueiral-MG. 

 

15.9. Os prazos estabelecidos neste Edital serão contados em dias úteis, são preclusivos, e 

comuns a todos os  candidatos, não havendo justificativa para o não cumprimento e para a 

apresentação de documentos após as datas estabelecidas. 

 

 

15.10. Legislação com entrada em vigor após a data de publicação deste Edital, bem como 

as alterações em dispositivos de lei e atos normativos a ela posteriores, não serão objeto de 

avaliação deste Processo Seletivo. 

 

 

15.11. Para contagem dos prazos de interposição de recursos, deverá ser observado o 

disposto no item 10.1 deste Edital. 

 

 

15.12. Não serão considerados requerimentos, reclamações, notificações extrajudiciais ou 

quaisquer outros instrumentos similares, cujo teor seja objeto de recurso apontado neste 

Edital. 

 

 

15.13. A qualquer tempo poder-se-á anular a inscrição, prova e/ou tornar sem efeito a 

contratação do candidato, em todos os atos relacionados a este Processo Seletivo 

Simplificado, quando constatada a omissão ou declaração falsa de dados ou condições, 

irregularidade de documentos ou, ainda, irregularidade na realização das provas, com 

finalidade de prejudicar direito ou criar obrigação, assegurado o contraditório e a ampla 

defesa. 

 

 

15.14. Comprovada a inexatidão ou irregularidades descritas no item 15.15 deste Edital, o 

candidato estará sujeito a responder por falsidade ideológica de acordo com o art. 299 do 
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Código Penal. 

 

 

 

 

15.15. As ocorrências não previstas neste Edital, os casos omissos e os casos duvidosos 

serão resolvidos pela Comissão do Processo Seletivo Simplificado do Serviço Autônomo 

de Água e Esgoto de Coqueiral, no que a cada um couber. 

 

 

15.16. Os itens deste Edital poderão sofrer eventuais alterações, atualizações ou 

acréscimos enquanto não consumada a providência ou evento que lhes disser respeito, 

circunstância que será comunicada em Errata, Ato Complementar, Edital ou Aviso a serem 

publicados nos endereços eletrônicos <www.saaecoqueiral.com.br> e 

<www.coqueiral.mg.gov.br>. 

 

 

15.17. Em atendimento à política de arquivos, do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de 

Coqueiral, procederá à guarda de documentos relativos ao Processo Seletivo Simplificado, 

observada a legislação específica pelo prazo de 5 (cinco) anos. 

 

 

16. DA PROTEÇÃO DE DADOS 

 
16.1. O candidato, desde logo, manifesta pela livre, informada e inequívoca a 

concordância com o tratamento de seus dados pessoais para finalidade específica, em 

conformidade com a Lei nº 13.709/2018 – Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais 

(LGPD). 

16.2. O candidato consente e concorda que o SAAE tome decisões referentes ao 

tratamento de seus dados pessoais, bem como realize o tratamento de seus dados pessoais, 

envolvendo operações como as que se referem a coleta, produção, recepção, classificação, 

utilização, acesso, reprodução, transmissão, distribuição, processamento, arquivamento, 

armazenamento, eliminação, avaliação ou controle da informação, modificação, 

comunicação, transferência, difusão ou extração. 

 

16.3. Além disso, o SAAE fica autorizado a tomar decisões referentes ao tratamento e a 

realizar o tratamento dos dados inseridos pelo candidato com a intenção de obter a 

prestação dos serviços ofertados pelo mesmo, como por exemplo: divulgação de material 
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pelo SAAE através de e-mail e redes sociais, fotografias expostas em redes sociais             públicas 

a fim de interação entre o candidato e o SAAE . 

 

 

 

16.4. O SAAE fica autorizado a compartilhar os dados pessoais do candidato com outros 

agentes de tratamento de dados, caso seja necessário para as finalidades listadas neste 

termo, observados os princípios e as garantias estabelecidas pela Lei nº 13.709/2018. 

 

 

Coqueiral, 20 de Janeiro de 2023. 

 

 

 

 
José Walter Pereira 

Diretor Geral do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Coqueiral 
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ANEXO I 

 

QUADRO DAS FUNÇÕES PÚBLICAS, ESCOLARIDADE E REQUISITOS, 

QUANTIDADE DE VAGAS, CARGA HORÁRIA E REMUNERAÇÃO. 
 
 

 

 
 

NÍVEL MÉDIO COMPLETO 

CÓ- 

DIGO 

FUNÇÃO 

PÚBLICA 

ESCOLARIDADE 

E REQUISITOS 

VAGAS 

AMPLA 

CONCOR- 

RÊNCIA 

VAGAS 

DEFICI- 

ENTES 

TOTAL 

DE 

VAGAS 

CARGA 

HORÁ- 

RIA 

REMUNE- 

RAÇÃO 

01 Encanador Ensino Médio 

Completo 

1 0 1 40 R$ 1.250,00 

02 Operador de 
ETA 

Ensino Médio 
Completo 

1 0 1 12/36 R$ 1.250,00 

 

 

 

 

 

_ O Cargo de Encanador requer trabalhos em domingos, feriados ou noturnos de acordo com 

tabela de plantão ou necessidade da Autarquia. 
  

 

 

_ O Cargo de Operador de ETA requer trabalhos em escala de revesamento (12/36) de acordo 

com tabela predeterminada pela Autarquia. 
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ANEXO II 

 

QUADROS DE PONTUAÇÃO DA AVALIAÇÃO 

DE EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL 
 

NÍVEL MÉDIO COMPLETO 

ITEM FORMA DE COMPROVAÇÃO PONTUAÇÃO 

Experiência profissional 

comprovada na função 

pretendida 

Declaração ou Certificado de trabalho 

(original ou autenticado) ou carteira de 

trabalho (página da foto e verso e páginas 

onde consta o registro da empresa em que 

trabalhou; original ou cópia com carimbo 

da empresa) caso ainda esteja trabalhando, 

apresentar também declaração informando 

a continuidade do trabalho, conforme item 

8.5 e seus respectivos subitens. 

2 pontos a cada 6 meses 

(máximo de 70 pontos) 

Curso de 

aperfeiçoamento ou 

capacitação com carga 

horária mínima de 

12 horas na função 

pretendida, com data da   

Emissão do 

comprovante dentro dos 

últimos dez (10) anos 

emitidos até a data da 

publicação deste Edital. 

Declaração ou Certificado da Instituição de 

Ensino, que conste a participação do 

candidato como aluno, cursista ou 

participante. Não serão aceitas outras 

formas de participação, como por exemplo, 

palestrante ou organizador. 

2 pontos a cada curso 

(máximo 30 pontos) 

PONTUAÇÃO DISTRIBUÍDA 100 PONTOS 
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ANEXO III 

 
DESCRIÇÃO DAS FUNÇÕES PÚBLICAS  

01- CARGO: ENCANADOR 

 
ATRIBUIÇÕES: 

 
SÍNTESE DOS DEVERES: Execução de tarefas diversas, de natureza repetitiva, 

 
envolvendo trabalhos de obras e/ou operacionais, como ajudante de pedreiros, carpinteiros, 

bombeiros, operadores e outros técnicos bem como substituir operadores de ETA e 

de Bombas quando da necessidade, seja em férias, doenças, folga e/ou quaisquer 

outra necessidade da Autarquia, enquadrando-se aos horários e                 tabela de revezamento dos 

cargos. 

ATRIBUIÇÕES CARACTERÍSTICAS: Executar assentamento de tubos, manilhas e 

conexões. Executar e reparar ramais domiciliares. Corrigir vazamentos em redes e adutoras 

de água. Executar redes e poços de visita (PVs) bem como desobstruir redes de esgoto. 

Executar trabalhos manuais e/ou mecanizados próprios de pedreiro, carpinteiro, eletricista, 

calceteiro, operador e outros técnicos, referentes a construção, ampliação,  operação e 

manutenção dos sistemas de água e esgoto, tais como, abertura e recobrimento  de valas, 

carregamento de tubos e de materiais diversos, preparo e colocação de argamassa e 

concreto, carregamento de tanques de produtos químicos e preparo das respectivas 

soluções. Manutenção de redes de água e esgoto dos prédios e dos aparelhos utilizados no 

serviço. Limpeza e conservação dos prédios, áreas e jardins. Dirigir veículos  oficiais do 

SAAE. 

Quando da substituição de Operador de ETA, executar serviços destinados a promover a 

operação e manutenção das estações de tratamento e de recalque dos sistemas de água. 

Preparar soluções e dosadores de produtos químicos. Realizar as análises físico-químicas. 

Fazer limpeza na ETA, proceder a lavagem das unidades de filtração; preencher os 

relatórios diários da ETA. 

Quando da substituição de Operador de Bomba ou de Operador de ETE, ligar e desligar 

os conjuntos moto-bomba, orientar os trabalhos de manutenção preventiva dos 
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equipamentos da estação elevatória de água e/ou esgoto. Verificar periodicamente os 

sistemas de segurança e proteção dos equipamentos elétricos ou mecânicos; zelar pela 

limpeza e conservação das instalações e ferramentas. Executar outras tarefas correlatas 

das respectivas funções. 

REQUISITOS ESPECÍFICOS: 

 
Escolaridade: Ensino Médio Completo 

Idade mínima: 18 anos. 

OBS: O exercício das atividades requer prestação de serviços em domingos e feriados, 

em horários diversos ou noturnos, de acordo com a necessidade da Autarquia. 

 

 

02- CARGO: OPERADOR DE ETA 

 
ATRIBUIÇÕES: 

 

SÍNTESE DOS DEVERES: Operar Estação de Tratamento de Água. 

ATRIBUIÇÕES CARACTERÍSTICAS: executar serviços destinados a promover a 

operação e manutenção das estações de tratamento e de recalque dos sistemas de água. 

Zelar pela qualidade e potabilidade da água distribuída à população. Preparar soluções e 

dosadores de produtos químicos. Realizar as análises físico-químicas. Fazer limpeza na 

ETA, proceder a lavagem das unidades de filtração; preencher os relatórios diários da ETA. 

Atender às normas de segurança e higiene do trabalho. Executar outras tarefas correlatas 

das respectivas funções. 

REQUISITOS ESPECÍFICOS: 

 
Escolaridade: Ensino Médio Completo 

Idade mínima: 18 anos. 

 

OBS: O exercício das atividades requer prestação de serviços em domingos e feriados, 

em horários diversos ou noturnos, de acordo com a necessidade da Autarquia. 
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ANEXO IV 

 

EXAMES MÉDICOS 

 

Hemograma Completo 

Glicemia 

Colesterol Total e Frações 

EAS 

EPF 

TGO 

TGP 

Gama GT - GGT 

Ureia 

Creatinina 

PSA para homens a partir de 40 anos 
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ANEXO V 
 

Ficha de Inscrição 1 

 

Processo Seletivo Simplificado Nº 001/2023 

 

 

Cargo:  Código:  

Inscrição Nº:    

 
 

DADOS PESSOAIS: 
 

1 – Nome:    

2 – Filiação: Mãe:    

Pai:   

3 – Nacionalidade:       

4 – Naturalidade:    

5 – Data de Nascimento:      

6 – Estado Civil:        

7 – Portador de deficiência: (  )Não 

( )Sim Especificar-   
 

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO: 
 

1 – Cadastro de Pessoa Física – CPF:    

2 – Carteira de Identidade Órgão Expedidor:     

3 – Título de Eleitor:  Nº: zona:               seção:                     

4 – Número de Certidão de Reservista:      

5 – Endereço Residencial:    
 

 
 

1 Os documentos comprobatórios de todos os elementos declarados deverão ser anexados nesta Ficha 

de Inscrição. 
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6 – Endereço Eletrônico:      

7 – Telefone Residencial e Celular:       

8 – Outro Endereço e Telefone para Contato ou Recado:     

9 – Número do PIS/PASEP   

 
 

ESCOLARIDADE: 
 

 

 

ENSINO MÉDIO COMPLETO - 

1 - Instituição de Ensino:    

2 – Ano da Conclusão:   
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CAPACIDADE TÉCNICA E EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL 

CORRESPONDENTE À VAGA QUE ESTÁ CONCORRENDO 

 

1 – Instituição:    

2 – Período:     

3 – Cargo Ocupado:     

 

1 – Instituição:    

2 – Período:     

3 – Cargo Ocupado:     

 

1 – Instituição:    

2 – Período:     

3 – Cargo Ocupado:     

 

 

1 – Instituição:    

2 – Período:     

3 – Cargo Ocupado:     

 

 
 

1 – Instituição:    

2 – Período:     

3 – Cargo Ocupado:     

 
 

1 – Instituição:    

2 – Período:     

3 – Cargo Ocupado:     
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DECLARAÇÃO 

 

Declaro conhecer e aceitar às normas e condições exigidas no Edital de  Abertura do 

presente Processo Seletivo Simplificado Nº 001/2023, sobre as quais não poderei alegar 

desconhecimento, responsabilizando-me pelas informações fornecidas nesta ficha. 
 

 

 

 

Coqueiral-MG, ______de________________de 2023. 

 

 

 

 
 

 

Assinatura do Candidato: 
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ANEXO VI 
 

Declaração Confere com o Original 

Processo Seletivo Simplificado Nº 001/2023 

 

À Comissão Permanente do Processo Seletivo Público da Prefeitura Municipal de 

COQUEIRAL - MG 

 

 
EU,        ,   portador  da cédula de 

identidade   , CPF   , inscrito para  o cargo 

  , venho através deste DECLARAR SOB PENAS DA LEI que os 

documentos que compõem a minha inscrição são verdadeiros e que as cópias conferem 

com o original. 

 

 
Estou ciente que comprovada, em qualquer tempo, irregularidade ou ilegalidade na 

Declaração, serei eliminado e, se for o caso, terei rescindido o Contrato. 

 

 
Por fim, tenho ciência que pela falsa declaração serei responsabilizado civil, criminalmente 

e administrativamente. 

 

Coqueiral-MG, ______de________________de 2023. 

 
 

 

 
 

Assinatura 
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ANEXO VII 
 

Comprovante de entrega do Envelope de Inscrição 

ÚNICO DOCUMENTO QUE SERÁ ENTREGUE FORA DO ENVELOPE 

Processo Seletivo Simplificado Nº 001/2023 

 
 

RECIBO 

Via da Comissão 

 

Eu,     

declaro estar entregando no dia a quantia de um envelope 

contendo por fora as seguintes especificações: 
 

Declaro que dentro desse envelope há uma ficha de inscrição juntamente com todos os 

documentos exigidos no presente Edital. 

 

Declaro ainda que todas as folhas contidas nesse envelope foram assinadas por mim. 

Por ser verdade, firmo o presente, 

 

Candidato 

************************************************************************ 

 

RECIBO 

Via do candidato 

 

Eu, , CPF 

recebi do candidato 
 

  , inscrição nº 

  , inscrito para o cargo um 

envelope contendo páginas e por fora o Anexo VII do Processo Seletivo 

Simplificado Nº 001/2023. 

 
 

Coqueiral-MG, ______de________________de 2023. 

 

 
 

Assinatura do servidor que recebeu a documentação 

Processo Seletivo Simplificado Nº 001/2023 

 

Nome Completo: 

Inscrito para o Cargo: 
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ANEXO VIII 
 

Modelo de Ficha Informativa de Recursos 

Processo Seletivo Simplificado Nº 001/2023 

À Comissão Permanente do Processo Seletivo Público do SAAE de COQUEIRAL – MG 

 

 

EU, , portador da cédula de identidade , CPF 

  , inscrito para o cargo , número de inscrição 

  , venho, através deste, apresentar recurso sobre os seguintes fatos e 

fundamentos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coqueiral-MG, ______de________________de 2023. 

 
 

 
 

Assinatura 
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ANEXO IX 
 

Cronograma 

 

Processo Seletivo Simplificado Nº 001/2023 
 

Evento Data 

Período das inscrições 01/02/2023 à 02/02/2023  

Homologação das inscrições 07/02/2023 

Recurso contra inscrições não-homologadas 09/02/2023 

Resposta ao recurso contra inscrições não-homologadas 13/02/2023 

Notas preliminares 15/02/2023 

Recurso contra notas preliminares 17/02/2023 

Resposta ao recurso contra notas preliminares 24/02/2023 

Resultado Final 28/02/2023 
 

 
 

 
 

OBS: Todas as fases bem como os demais atos e decisões inerentes ao presente Processo 

Seletivo Simplificado serão publicados integralmente e divulgados nos endereços 

eletrônicos <www.saaecoqueiral.com.br> <www.coqueiral.mg.gov.br> e fixado na 

Portaria principal do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Coqueiral e no mural da 

Prefeitura Municipal de Coqueiral-MG. 
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