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COMUNICADO DE PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE INSCRIÇÃO 

 CONCURSO PÚBLICO – REPUBLICAÇÃO EDITAL 01/2015 
 

 
 

Comunicamos a todos os candidatos a prorrogação do prazo de inscrição ao 
Concurso Público do Serviço Autônomo de Água e Esgoto to município de São 

Lourenço/MG – Edital 01/2015 até às 23:59 horas do dia 05/04/2016, com 
vencimento do boleto dia 06/04/2016.  

 
 

 
* Permanecem inalteradas as demais datas do processo seletivo. 

 

 
 

 
 

 
 

Regiane Márcia dos Reis 

Diretora Técnica 

Reis & Reis Auditores Associados 
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COMUNICADO IMPORTANTE 

 
 

 

COMUNICADO: CONFORME DECISÃO DO TRIBUNAL DE 

CONTAS, PROFERIDO NO OFÍCIO N° 18076/2015 - SEC/2° 

CÂMARA, REFERENTE AO PROCESSO N° 959.059 O 

CONCURSO DO SAAE DE SÃO LOURENÇO, EDITAL 

01/2015, ESTÁ SUSPENSO ATÉ O PRESENTE MOMENTO. 

 

 

 

 

 

 

 

Atenciosamente. 

 
 

Reis & Reis Auditores Associados, 09 de outubro de 2015. 
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O Diretor Presidente do SAAE São Lourenço no uso de suas atribuições legais torna público a 2ª RETIFICAÇÃO 
do Concurso Público do Edital nº 01/2015, que objetiva alterar os seguintes conteúdos: 
 
 

 Alteração das Atribuições de atividades a serem executada pelo Operador de ETA/ETE. 

 Inclusão da Sugestão Bibliográfica no Anexo IV para o cargo de Químico. 

 
 
 

Onde se lê: 
 

ANEXO V 
ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS 

  
Cargos: Operador de ETA/ETE 
 
ATRIBUIÇÕES: 
 
SÍNTESE DOS DEVERES: Operar estação de tratamento de água e ou esgoto. 
 
ATRIBUIÇÕES CARACTERÍSTICAS: Executar serviços destinados a promover a operação e manutenção das 

estações de tratamento e de recalque dos sistemas de água e esgoto. Preparar soluções e dosadores de 
produtos químicos. Realizar as análises físico-químicas. Fazer limpeza na ETA/ETE. Proceder a lavagem 

das unidades de filtração. Preencher os relatórios diários da ETA/ETE. Operar microcomputador e sistemas utilizados 
pelo SAAE na área afim; Executar outras tarefas correlatas. 

 
Leia-se: 
 

ANEXO V 
ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS 

  
Cargos: Operador de ETA/ETE 
 
ATRIBUIÇÕES: 
 
SÍNTESE DOS DEVERES: Operar estação de tratamento de água e ou esgoto. 
 
ATRIBUIÇÕES CARACTERÍSTICAS: Executar serviços destinados a promover a operação e manutenção das 
estações de tratamento e de recalque dos sistemas de água e esgoto. Fazer limpeza na ETA/ETE. Proceder a 
lavagem das unidades de filtração. Preencher os relatórios diários da ETA/ETE. Operar microcomputador e sistemas 
utilizados pelo SAAE na área afim; Executar outras tarefas correlatas. 

 
 

ANEXO IV 
CONTEUDO PROGRAMÁTICO 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA O CARGO DE QUÍMICO: Biossegurança: Noções de segurança química em 

laboratório, equipamentos de proteção individual (EPIs), equipamentos de proteção coletiva (EPCs) e prevenção de acidentes, 
Manuseio, armazenamento e descarte de agentes químicos, utilização segura de substâncias químicas (segurança química e 
fatores de risco). Técnicas Básicas de Laboratório: Equipamentos básicos e vidrarias de laboratório, métodos de separação 
(filtração, destilação e extração), técnica de aquecimento, limpeza de materiais de laboratório, montagem de aparelhagem de 
laboratório para análises físicas e químicas, pesagem e balança analítica, uso dos aparelhos volumétricos e influência da 
temperatura. Soluções: Unidades de concentração, preparação, diluição, padronização e armazenamento de soluções. Análises 
Químicas: Técnicas de volumetria, análises gravimétricas, medidas de densidade e temperatura. Métodos Potenciométricos: 
Calibração e funcionamento de peagâmetro (pHmetro). Análises de alimentos: Lipídios, proteínas, carboidratos e enzimas. 
Indicadores e Tampão: preparo e aplicações. Equilíbrio Químico: Noções gerais, constante de equilíbrio, equilíbrio ácido-base, pH, 
pOH, equilíbrio de solubilidade e fatores que afetam o equilíbrio. Cálculos Químicos: quantidade de matéria (mol), número de 
Avogadro, massa molar, volume molar, balanceamento de reações e estequiometria. Funções da química Inorgânica: Conceitos, 
nomenclatura e propriedades dos óxidos, ácidos, bases e sais. Amostragem, exatidão e precisão; erros. Aparelhagem e vidraria de 
laboratório químico em geral. Técnicas básicas de laboratório. Reagentes e soluções padrões. Titrimetria. Potenciometria. 
Colorimetria. Espectrofotometria. Química Orgânica. Química Analítica Quantitativa. Segurança em laboratório. Determinações 
analíticas de água e esgoto. Saneamento: processos de tratamento de água e esgoto. Microbiologia: descontaminação e descarte 
de resíduos contaminados, esterilização, exame bacteriológico de água e esgoto. Noções de meio ambiente: noções de ecologia; 
poluição do ar; água e solo; ciclo da água na natureza; distribuição de água no planeta; contaminação da água e origem dos 
resíduos sólidos. Legislação pertinente à qualidade dos mananciais, água tratada e águas residuárias. Potabilidade da Água. 
Critérios Químicos e Bacteriológicos. Interpretação dos Resultados das Análises de Laboratório. Tratamento da Água: 
Desinfecção, filtração lenta, tratamento convencional, floculação, bases para projetos, decantação, filtração rápida, lavagem de 
filtros, lavagem auxiliar, filtração direta. Tratamento de Esgotos. Efluentes domésticos. Lagoas: estabilização, facultativa, 
anaeróbica, maturação. Reatores anaeróbicos e fluxos ascendentes. Lodos aditivados. Processos para Desinfecção. 
 
Sugestões bibliográficas: 

ATKINS, P.; JONES, L.. Princípios de química, Ed. Bookman, 2000. 
ATKINS, P.; Paula, J. de. Físico-Química. Tradução de Edilson Clemente da Silva et al.. 8.ed. Rio de Janeiro: LTC, 2008. (Volume 
1).  
BROWN, T. L.; LEMAY, H. E.; BURSTEN, B. E.; BURDGE, J. R.. Química A Ciência Central. Tradução de Robson Mendes Matos. 
9.ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2005.  
HARRIS, D. C.. Análise Química Quantitativa. Tradução de José Alberto Portela Bonapace e Oswaldo Esteves Barcia. 6.ed. Rio de 
Janeiro: LTC, 2005.  
SILVERSTEIN, R. M.; WEBSTER, F. X.; KIEMLE, D. J.. Identificação Espectrométrica de Compostos Orgânicos. Tradução de 
Ricardo Bicca de Alencastro. 7.ed. Rio de Janeiro: LTC, 2007.  
SKOOG, D. A.; WEST, D. M.; HOLLER, F. J.; CROUCH, S. R.. Fundamentos de Química Analítica. Tradução de Robson Mendes 
Matos. 9.ed. São Paulo: Cengage Learning, 2014.  
SKOOG, D. A.; WEST, D. M.; HOLLER, F. J.; CROUCH, S. R. Fundamentos de química analítica. Tradução de Marco Tadeu 
Grassi. 8ª. ed. São Paulo: Thomson, 2006. 
SKOOG, D. A.; HOLLER, F. J.; NIEMAN, T. A. Princípios de análise instrumental. Tradução de Ignez Caracelli et al. 5.ed. São 
Paulo: Bookman, 2002. 
SKOOG, D. A.; HOLLER, F. J.; CROUCH, S. R.. Princípios de Análise Instrumental. Tradução de Célio Pasquini et al. 6.ed. São 
Paulo: Bookman, 2009.  
SOLOMONS, T. W.; FRYHLE, C. B.. Química Orgânica. Tradução de Maria Lúcia Godinho de Oliveira. 9.ed. Rio de Janeiro: LTC, 
2009. (Volume 1 e 2).  
SOUZA, E. de ; MIRANDA-PINTO, C. O. B. de. Manual de Trabalhos Práticos de Físico-Química. Belo Horizonte: UFMG, 2006. 
KOTZ, J. C.; TREICHL, P. Química e reações químicas. Livros Técnicos e Científicos. Editora S.A., Vol. 1, 2005. 
MORTIMER, E. F.; MACHADO, A. H. Química para o ensino médio - Volume Único - Editora Scipione, 2012. 
RUSSELL, J. B.; Química geral. McGraw Hill Ltda, Vol. 1 e 2 (1994). 
Outros manuais e livros referentes ao programa proposto. 

 
 

* Permanecem inalterados os demais itens do Edital.  
Reis & Reis Auditores Associados, 09 de setembro de 2015.
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COMUNICADO IMPORTANTE 
 

 
ALTERAÇÃO DO CONTEÚDO PROGRAMATICO PARA OS CARGOS DE ENCARREGADO 
DE MANUTENÇÃO / SUPERVISOR DE SEGURANÇA 
 
Histórico; 2. Leitura e Interpretação de Projetos Diversos - Leitura e interpretação de projetos 
arquitetônicos, elétricos, telefônicos, de gás, hidráulicos, sanitários, mecânicos, especiais, e de 
prevenção e combate a incêndios. Símbolos e detalhes. Desenho Arquitetônico: planta de situação; 
planta baixa; especificações e símbolos; fachadas e detalhes. Escalas; 3. Segurança e Saúde no 
Trabalho nos Diplomas Legais Vigentes no País: Constituição da República Federativa do Brasil, 
de 1988; Consolidação das Leis do Trabalho – CLT; Normas Regulamentadoras de Segurança e 
Medicina do Trabalho, aprovadas pela; Lei 7410, de 27 de novembro de 1985; Instrução Normativa, 
SSST/MTb No 1, de 11 de abril de 1994; Normas vigentes na ABNT referentes à Segurança e 
Saúde no Trabalho; Normas vigentes na FUNDACENTRO referentes à Segurança e Saúde no 
Trabalho; 4. Sistema Federal de Inspeção do Trabalho: Portaria nº 262 de 29 de maio de 2008 e 
suas alterações, Lei 7855, de 24 de outubro de 1989, e suas alterações; Portaria Interministerial 
MTb/SAF 6, de 28 de março de 1994, e suas alterações; Portaria MTb 549, de 14 de junho de 1995, 
e suas alterações; Instrução Normativa nº 76 de 15 de maio de 2009, Decreto 4552, de 27 de 
dezembro de 2002, e suas alterações; 5. Segurança e Saúde no Trabalho – Normas Internacionais 
- OIT - Convenção 81 - Inspeção do Trabalho (Decreto 95.461, de 11 de dezembro de 1987); 
Convenção 139 - Prevenção e Controle de Riscos Profissionais Causados pelas Substâncias ou 
Agentes Cancerígenos (Decreto 157, de 2 25 de julho de 1991); Convenção 148 - Proteção dos 
Trabalhadores contra os Riscos Profissionais devidos à Contaminação do Ar, ao Ruído, às 
Vibrações no Local de Trabalho (Decreto 93.413, de 15 de outubro de 1986); Convenção 155 - 
Segurança e Saúde dos Trabalhadores (Decreto 1.254, de 29 de setembro de 1994); 6. Segurança 
e Saúde no Trabalho – Legislação da Previdência Social - Lei 8.212, de 24 de julho de 1991, e suas 
alterações; Lei 8.213, de 24 de julho de 1991, e suas alterações; Decreto 3.048, de 06 de maio de 
1999, e suas alterações; 7. Higiene e Medicina do Trabalho - Agentes ambientais físicos químicos 
e biológicos. Antecipação, reconhecimento, avaliação e controle dos riscos ambientais. Análise de 
elementos insalutíferos e periculosos. Fisiologia do trabalho. Toxicologia. Doenças do trabalho. 
Epidemiologia geral. Epidemiologia das doenças profissionais no Brasil. Aspectos toxicológicos e 
sua prevenção. Primeiros socorros. Recuperação de acidentados; 8. Segurança e Saúde no 
Trabalho - Conceito de acidente do trabalho. Causas de acidentes do trabalho. Custos do acidente. 
Registro, análise e prevenção de acidentes do trabalho. Equipamentos de proteção individual e 
coletiva (EPI/EPC). Análise e comunicação de acidentes do trabalho. Avaliação e controle de riscos 
profissionais. Medidas técnicas e administrativas de prevenção de acidentes; 9. Psicologia e 
Segurança do Trabalho - Bases do comportamento humano. Ajustamento no trabalho. Planos 
promocionais. Motivação e treinamento de pessoal. Aspectos psicológicos do acidente do trabalho; 
10. Segurança do Trabalho referente a: Ferramentas manuais portáteis. Máquinas e equipamentos. 
Motores e bombas. Equipamentos de pressão. Soldagem e corte. Caldeiras e vasos sob pressão. 
Instalações e serviços em eletricidade. Cores e sinalização. Ventilação industrial. Segurança na 
construção civil; 11. Ruídos - Fundamentos e controle. Ondas acústicas. Efeitos do ruído e 
vibrações no homem. Instrumentação para medições e análise de ruído. Isolamento de ruído. 
Acústica de ambientes fechados. Protetores auriculares. Unidades e grandezas; 12. Ergonomia - 
Histórico e definição. Aspectos sensoriais. Aspectos específicos de projetos e instrumentos. 
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Aspectos motores e energéticos. A ergonomia e a prevenção de acidentes. Antropometria. 
Organização ergonômica do trabalho em ambientes de produção. Organização ergonômica do 
trabalho em ambientes de escritórios. L.E.R./D.O.R.T. Levantamento de peso; 13. Tecnologia e 
Prevenção no Combate a Sinistros - Segurança patrimonial. Legislação de segurança patrimonial. 
Prevenção e combate a incêndios. Sinistros; 14. Prevenção e Controle de Perdas – Fundamentos. 
Metodologia e controle de perdas. Controle de registros de acidentes. Análise de sistemas de 
perdas e desperdícios de materiais. Fatores econômicos do programa de prevenção de perdas. 
Acidentes fora do trabalho; 15. Segurança Industrial e Saúde - Prevenção e combate a incêndios. 
Explosão e explosivos. Calor e frio. Iluminação. Produtos químicos. Equipamentos de proteção 
individual(EPI’s). Equipamentos de proteção coletiva (EPC’s); 16. Proteção do Meio Ambiente. 
Poluição e poluentes. Fenômenos relativos a poluição atmosférica. Mudanças climáticas. Cenário 
ambiental nacional e internacional. Decreto 1413 de 14 de agosto de 1975; Decreto 76389 de03 de 
outubro de 1975. Protocolo de KYOTO E MONTREAL.  
Planejamento e controle de obras e serviços. Importância do saneamento ambiental no contexto do 
desenvolvimento sustentável. Sistemas de abastecimento de água e tratamento de água: 
dimensionamento de estações de bombeamento, adutoras, reservatórios, rede de distribuição. 
Sistema e tratamento de esgotamento sanitário: dimensionamento de rede coletora de esgoto, 
interceptor, emissário e estações de bombeamento de esgotos. Hidráulica, hidrologia e saneamento 
básico: captação, tratamento e abastecimento de água; redes de esgotos, tratamentos de esgotos, 
tratamentos de águas residuais, sistemas de drenagem pluvial. 
Administração: Organizações, Eficiência e Eficácia. O processo Administrativo: planejamento, 
organização, influência, controle. 1.3. Planejamento: fundamentos, tomada de decisões, 
ferramentas. 1.4. Organização: fundamentos, estruturas organizacionais tradicionais, tendências e 
práticas organizacionais. 1.5. Influência: aspectos fundamentais da comunicação, liderança, 
motivação, grupos, equipes e cultura organizacional. 1.6. Métodos e sistemas administrativos: 
sistemas de informações gerenciais, processo decisório, responsabilidade e autoridade, 
comunicação empresarial, métodos de trabalho, representações gráficas, formulários, manuais. 
 

REVOGADAS 
 
Portaria MTb 3.214, de 08 de junho de 1978  - REVOGADA 
Portaria MTb 3.067, de 12 de abril de 1988 -  REVOGADA 
Portaria N.º 4, de 6 de Fevereiro de 1992 - REVOGADA 
Decreto 55.841, de 15 de março de 1965 - REVOGADO 
Portaria MTb 3311, de 29 de novembro de 1989  - REVOGADA 
Instrução Normativa Intersecretarial 1, de 11 de março de 1994 - REVOGADA 
Instrução Normativa Intersecretarial 8, de 15 de maio de 1995 - REVOGADA 
Decreto 2.172, de 5 de março de 1997  - REVOGADO 
Decreto 2.173, de 5 de março de 1997 - REVOGADO 
 

Agradecemos a compreensão  

 
 

Reis & Reis Auditores Associados, 18 de agosto de 2015. 
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O Diretor Presidente do SAAE São Lourenço no uso de suas atribuições legais torna público a 1ª RETIFICAÇÃO 
do Concurso Público do Edital nº 01/2015, que objetiva alterar os seguintes conteúdos: 
 
 

 Alteração da Qualificação Mínima Exigida para o cargo de Engenheiro. 

 
 
 

Onde se lê: 
 

ANEXO I 
 

CARGOS, VAGAS, QUALIFICAÇÃO MÍNIMA EXIGIDA, 
JORNADA DE TRABALHO, VENCIMENTO INICIAL E TAXA DE INSCRIÇÃO. 

 

Cód. Cargos Vagas 
Vagas 
PCD 

Vencimento 
Inicial (R$) 

Jornada de 
Trabalho 

Qualificação Mínima 
Exigida 

Taxa de 
Inscrição 

19 Engenheiro 01 - 6.514,21 40 

Curso superior de 
Engenharia. (Curso 
mínimo de 5 anos 
reconhecidos pelo 
MEC). 

120,00 

 
 
 
 

Leia-se: 
 

ANEXO I 
 

CARGOS, VAGAS, QUALIFICAÇÃO MÍNIMA EXIGIDA, 
JORNADA DE TRABALHO, VENCIMENTO INICIAL E TAXA DE INSCRIÇÃO. 

 

Cód. Cargos Vagas 
Vagas 
PCD 

Vencimento 
Inicial (R$) 

Jornada de 
Trabalho 

Qualificação Mínima 
Exigida 

Taxa de 
Inscrição 

19 Engenheiro Civil 01 - 6.514,21 40 

Curso superior de 
Engenharia Civil e 
Registro no 
CREA/MG 

120,00 

 
 

* Permanecem inalterados os demais itens do Edital.  
 
Reis & Reis Auditores Associados, 08 de agosto de 2015.
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COMUNICADO IMPORTANTE 
 

 
INCLUSÃO DA MODALIDADE PARA O CARGO DE ENGENHEIRO. 

 
 
 
 

Informamos aos candidatos interessados em concorrer ao cargo de ENGENHEIRO do 

Edital 001/2015 do Concurso Público do Serviço Autônomo de Água e Esgoto – SAAE 

do Município de São Lourenço/MG que o Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura 

e Agronomia de Minas Gerais – CREA-MG após analisar os Anexo I, IV e V do Edital 

solicitou por meio do Ofício nº INSP-S. L-FZ/DMS/001/2015 que realize a inclusão da 

modalidade civil para a vaga de engenheiro, assim como o devido registro no conselho.   

 
 
 

 

 

 

Agradecemos a compreensão  

 

 

 

 

 
 
 

 
Reis & Reis Auditores Associados, 06 de agosto de 2015. 
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COMUNICADO IMPORTANTE 

 
 

ALTERAÇÃO DO CONTEÚDO PROGRAMÁTICO DO CADERNO DE CONHECIMENTOS 
GERAIS PARA TODOS OS CARGOS. 

 
 
 
 
 
Informamos aos candidatos interessados em concorrer para aos cargos disponíveis no 

Edital 001/2015 do Concurso Público do Serviço Autônomo de Água e Esgoto – SAAE 

do Município de São Lourenço/MG, que será retirado do programa de estudo para as 

provas objetivas o Estatuto dos Servidores do Município de São Lourenço. Pois a 

Autarquia é regida pela CLT – Consolidação das Leis Trabalhistas. 

 
 

 

 

 

Agradecemos a compreensão  
 
 
 
 
 
 
 

 
Reis & Reis Auditores Associados, 24 de junho de 2014. 
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TCE/MG 

Organização: Reis & Reis Auditores Associados  

 

 1 

O Diretor Presidente do SAAE – São Lourenço/MG no uso de suas atribuições legais torna público que fará realizar 
Concurso Público de Provas, para preenchimento de vagas existentes do quadro permanente de servidores municipais 
de acordo com as normas estabelecidas pelo Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, em especial a 
Instrução Normativa nº 05/2007, alterada pela nº 04/2008 e nº 08/2009 e Súmula nº 116 e, em consonância com a 
Legislação Municipal, em especial a Lei Orgânica Municipal de São Lourenço/MG: Lei Complementar nº 01/1990 
de 02 de junho de 1990 e suas alterações; Plano de Cargos e Salários dos Servidores Públicos do Serviço 
Autônomo de Água e Esgoto - SAAE de São Lourenço/MG: Lei Complementar nº 005/2014 e suas alterações 
conforme disposto neste edital. 
       
 

1 - DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 

1.1 O Concurso Público será regido por este Edital, por seus anexos e eventuais retificações, e será organizado pela 
empresa Reis & Reis Auditores Associados, sediada à rua da Bahia, nº 1004 - Conjunto 904 - Centro em Belo 
Horizonte/MG, CEP 30.160-011, telefone (31) 3213-0060. Horário do expediente de 09h00min às 12h00min e 13h00min 
às 18h00min.  
 
1.2 Os atos de abertura do presente Concurso Público, as retificações, o resultado final e a homologação do Resultado 
Final, e todos os demais atos decisórios serão publicados no Jornal Diário Oficial de Minas Gerais e Jornal “O Tempo”, 
no quadro de avisos do SAAE – São Lourenço e nos sites: www.reisauditores.com.br e www.saaesaolourenco.mg.gov.br  
 
1.3 O Edital completo e respectivas retificações serão publicados na íntegra no quadro de avisos do SAAE de São 
Lourenço/MG e nos sites www.reisauditores.com.br e www.saaesaolourenco.mg.gov.br/. 
 
1.4 Os meios oficiais de divulgação dos atos deste Concurso Público estão identificados no Subitem 1.2 
 
1.5 É de responsabilidade exclusiva do candidato, informar-se sobre quaisquer retificações, resultados, julgamentos de 
recursos, atos ocorridos e etapas deste Concurso Público através dos meios oficiais de divulgação definidos no Subitem 
1.2 e 1.3. 
 
1.6 Não haverá avisos pelos correios ou e-mails dos atos deste Concurso Público, presumindo-se que os candidatos 
estão cientes dos atos concernentes nos termos dispostos nos Subitens de 1.2 a 1.4. 
 
1.7 Todas as etapas deste concurso serão realizadas na cidade de São Lourenço/MG e, eventualmente, se a 
capacidade das unidades escolares não for suficiente para atender a todos os inscritos nesta cidade, serão também 
realizadas nas cidades circunvizinhas que apresentam estrutura física funcional, atendendo, assim, às necessidades do 
processo de seleção. 
 
1.8 Toda menção a horário neste Edital terá como referência o horário de Brasília. 
 
1.9 Os Cargos, Números de Vagas, Vencimentos Iniciais, Requisitos Mínimos, Carga Horária e Taxa de Inscrição são os 
constantes do Anexo I do presente Edital. 
 
1.10 Os Cargos, Tipos de Provas, Nº de Questões e Peso são os constantes do Anexo II do presente Edital. 
 
1.11 O Cronograma de Concurso Público é o constante do Anexo III do presente Edital, cujas datas deverão ser 
rigorosamente respeitadas. 
 
1.12 O Conteúdo Programático é o constate do Anexo IV do presente Edital. As Indicações Bibliográficas são apenas 
Sugestões não implicando na obrigatoriedade de o conteúdo das provas ater-se apenas a elas, assim como não impede 
que o candidato utilize de outras bibliografias em seus estudos. 
 
1.13 A Atribuição dos Cargos é o constate do Anexo V do presente Edital. 
 
1.14 O Modelo de Procuração é o constante do Anexo VI do presente Edital. 

http://www.saaesaolourenco.mg.gov.br/
http://www.reisauditores.com.br/
http://www.saaesaolourenco.mg.gov.br/
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1.15 O Modelo de Formulário para Interposição de Recurso é o constante do Anexo VII do presente Edital. 
 
1.16 O Modelo de Formulário para a solicitação da Isenção é o constante do Anexo VIII do presente Edital. 
 
1.17 O Modelo de Formulário para solicitação de Condição Especial consta no Anexo IX do presente Edital. 
 
1.18 O Modelo de Formulário para o Laudo Médico para PCD consta no Anexo X do presente Edital. 
 
1.19 O Modelo de Formulário para a entrega dos títulos consta no Anexo XI do presente Edital. 
 
1.20 Este Concurso Público será coordenado pela Comissão Especial do Concurso Público instituída pela Portaria nº 
SAAE/SLO – 013/2015 do dia 18/05/2015 do SAAE – São Lourenço/MG. 
 

2 - DO REGIME JURÍDICO E DO LOCAL DE TRABALHO 

 

2.1 O Regime Jurídico único dos Servidores Públicos do Município de São Lourenço/MG é o da Consolidação das Leis 
do Trabalho - CLT. 
 
2.2 Local de Trabalho: Dependências do SAAE e toda a cidade de São Lourenço/MG, conforme necessidade da 
Autarquia. 
 

3 - DAS CONDIÇÕES PARA INVESTIDURA NO CARGO 

 

3.1 Para a investidura no cargo público, o candidato aprovado no Concurso Público de que trata este Edital, deverá 
atender as seguintes exigências: 
 
a) Ser brasileiro nato ou naturalizado; 
b) Ser aprovado neste Concurso Público; 
c) Estar em dia com as obrigações eleitorais, se eleitor (ambos os sexos); 
d) Estar em dia com as obrigações do serviço militar, se do sexo masculino; 
e) Estar em gozo dos direitos políticos; 
f) Possuir, na data da contratação, idade igual ou superior a 18 (dezoito) anos; 
g) Aptidões físicas e mentais, a serem comprovadas por perícia médica oficial, nos termos da legislação vigente, 
comprovada em inspeção realizada pela junta médica que poderá ter suporte de equipe multidisciplinar nomeada pelo 
SAAE; 
h) Estar ciente que deverá possuir, na data da contratação, a qualificação mínima exigida para o cargo constante do 
Anexo I e apresentar a documentação determinada no Subitem 10.14 do presente Edital, sob pena de não ser 
empossado no cargo; 
i) Excluído; 
j) Não ser aposentado por invalidez, ter aposentadoria especial para o mesmo cargo ou estar com idade de 
aposentadoria compulsória; 
k) No ato da contratação o candidato não poderá estar incompatibilizado para nova investidura em cargo público; 
l) Os requisitos citados acima, assim como os dispostos no Anexo I do presente Edital são essenciais para provimento 
do cargo, devendo o candidato na ocasião da posse, apresentar os documentos exigidos ao Setor responsável do SAAE 
- São Lourenço/MG. No caso do não cumprimento de todas as referidas exigências, o candidato perderá o direito a vaga; 
m) Conhecer e estar de acordo com as exigências contidas no presente Edital; 
n) Excluído; 
 

4 - DAS INSCRIÇÕES 

 
4.1.1 As inscrições serão efetuadas exclusivamente na forma descrita deste Edital. 
 
4.1.2 A inscrição do candidato implicará no conhecimento e a tácita aceitação das normas e condições estabelecidas 
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neste Edital, em relação às quais não poderá alegar desconhecimento. 
 
4.1.3 Não serão considerados válidos pagamentos do boleto após o prazo do seu vencimento ou com valores 
divergentes. 
 
4.1.4 A inscrição efetuada via internet ou presencial somente será validada após a constatação do pagamento do boleto 
bancário referente à taxa de inscrição dentro do prazo estabelecido pelo presente Edital. O pagamento após a data de 
vencimento implica o cancelamento da inscrição. 
 
4.1.5 A única forma de pagamento da taxa de inscrição é através do boleto bancário. 
 
4.1.6 É de responsabilidade exclusiva do candidato, observar os dias e horários da rede bancária credenciada, para o 
pagamento da taxa de inscrição. 
 
4.1.7 Não serão acatadas inscrições cujo pagamento do valor da inscrição tenha sido efetuado em desacordo com as 
opções oferecidas no ato do preenchimento da inscrição via internet, seja qual for o motivo alegado. 
 
4.1.8 O candidato não deverá efetuar o agendamento de pagamento de sua inscrição sob pena de não ter sua inscrição 
deferida caso o pagamento não seja efetivado. 
 
4.1.9 O valor da taxa de inscrição não será devolvido ao candidato, salvo nas hipóteses de cancelamento, suspensão, 
adiamento do concurso, pagamento extemporâneo da taxa de inscrição e outras situações inesperadas.  
 
4.1.10 O candidato é o único responsável pelos dados informados por ele no ato da inscrição.  
 
4.1.11 A qualquer tempo, poder-se-á anular a inscrição, prova ou nomeação do candidato, desde que verificadas 
falsidades de declarações ou documentos. 
 
4.1.12 A inscrição e o valor pago referente à taxa de inscrição são pessoais e intransferíveis. 
 
4.1.13 Os candidatos não poderão concorrer para mais de um cargo. 
 
4.1.13.1 Em caso de inscrições pela INTERNET, caso seja feita mais de uma inscrição do mesmo candidato, será 
considerada a inscrição cujo boleto foi pago por último. Assim invalidando o primeiro boleto pago. 
 
4.1.14 Efetivado o pagamento da inscrição, não serão aceitos pedidos para alteração de opção referente ao cargo. 
 
4.1.15 Em nenhuma hipótese será aceita transferência de inscrições entre pessoas, alteração de locais de realização 
das provas e alteração da inscrição do concorrente na condição de candidato da ampla concorrência para a condição de 
portador de deficiência. 
 
4.1.16 As inscrições serão realizadas conforme descrito no Subitem 4.2, por Fax, Correio, E-mail ou outra forma 
diferente não serão acatadas. 
 
4.1.17 No dia da realização das provas, na hipótese de o nome do candidato não constar das listagens oficiais relativas 
aos locais de prova estabelecidos no Edital de Convocação, a Reis e Reis Auditores Associados procederá à inclusão do 
referido candidato, através de preenchimento de formulário específico mediante a apresentação do comprovante de 
inscrição. Formulário estará em posse do Coordenador da Reis & Reis Auditores Associados. 
 
4.1.18 A inclusão de que trata o Subitem 4.1.17 será realizada de forma condicional e será confirmada pela Reis e Reis 
Auditores Associados, na fase de Julgamento das Provas Objetivas de Múltipla Escolha, com intuito de verificar a 
pertinência da referida inclusão. Constatada a improcedência da inscrição, a mesma será cancelada, 
independentemente de qualquer formalidade, considerados nulos todos os atos dela decorrentes. 
 
4.1.19 Compete à Reis & Reis Auditores Associados em conjunto com à Comissão de Fiscalização e Acompanhamento 
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do Concurso Público, o indeferimento das inscrições quando ocorrerem irregularidades. 
 
4.1.20 A Reis & Reis Auditores Associados divulgará, conforme Subitem 1.3 a Lista de Deferimento das Inscrições. A 
data da divulgação estará de acordo o Anexo III - Cronograma deste Edital.  
 
4.1.21 Após a divulgação da Lista de Deferimento das Inscrições, o candidato, tendo pago sua taxa de inscrição e a 
mesma não sendo deferida, disporá de prazo de 03 (três) dias úteis a contar da data de divulgação do resultado para 
interpor recurso sobre o Indeferimento das Inscrições. O candidato poderá interpor recurso no site 
www.reisauditores.com.br. Os procedimentos no site da Reis & Reis Auditores Associados estará disponível no Item 9 
deste Edital. Ou entrar em contato em nosso call center via telefone (31) 3213-0060. 
 
4.1.22 Para confirmação da Inscrição o candidato deverá observar a data estabelecida no Anexo III - Cronograma, para 
realizar a impressão do CDI (Cartão Definitivo de Inscrição). 
 
4.1.23 As informações referentes à data, ao horário e ao local de realização das provas (nome do estabelecimento, 
endereço e sala), cargo, assim como orientações para realização das provas, estarão disponíveis de acordo com o 
estabelecido no Anexo III – Cronograma.   
 
4.1.24 O CDI (Cartão Definitivo de Inscrição) não será enviado ao endereço informado pelo candidato no ato de 
inscrição. São de responsabilidade exclusiva do candidato a identificação correta de seu local de realização das provas e 
o comparecimento no horário determinado. 
 
4.2  - DA INSCRIÇÃO PRESENCIAL: 
 
a) LOCAL: Rua Coronel José Justino nº 681 - Centro São Lourenço/MG;  
b) No período de 28/03/2016 a 04/04/2016 e no horário de 09h00min. às 11h00min. e de 13h00min. às 17h00min. 
 
4.2.1 O candidato deverá apresentar o original da cédula de identidade ou outro documento equivalente, de valor 
legal e o original do documento de CPF e informar ao atendente o cargo optado, bem como todos os dados 
necessários para a efetivação da inscrição. 
 
4.2.2 O candidato que não puder comparecer pessoalmente, no local de atendimento presencial, para efetuar sua 
inscrição, poderá constituir um procurador, conforme Modelo de Procuração constante do Anexo VI deste Edital. 
 
4.2.3 O procurador, portando seus documentos originais e, devidamente constituído, deverá apresentar no ato da 
inscrição o instrumento legal de procuração (Anexo VI), acompanhado dos documentos do candidato, conforme 
mencionado no Subitem 4.2.1. 
 
4.2.4 O candidato ou o procurador devidamente autorizado ao conferir a conclusão da inscrição, automaticamente, 
declara que preenche todos os requisitos constantes dos atos disciplinadores do Concurso Público, e que está ciente 
dos critérios exigidos para a investidura no cargo escolhido. 
 
4.2.5 Após efetivado o preenchimento e a finalização da inscrição, esta somente será validada após a confirmação do 
pagamento do boleto bancário referente a taxa de inscrição emitido no ato da inscrição, até a data limite que é 
04/04/2016. 
 
4.3  - DA INSCRIÇÃO VIA INTERNET 
 
4.3.1 Será admitida a inscrição via INTERNET, no endereço eletrônico www.reisauditores.com.br, a partir do dia 
28/03/2016 até o dia 04/04/2016 desde que efetuar seu pagamento até o dia 04/04/2016 através de “Boleto Bancário” 
a ser emitido após o preenchimento do formulário eletrônico de inscrição no endereço www.reisauditores.com.br  
 
4.3.2 Procedimentos para inscrição: 
 
a) Acesse o site www.reisauditores.com.br ; 

http://www.reisauditores.com.br/
http://www.reisauditores.com.br/
http://www.reisauditores.com.br/
http://www.reisauditores.com.br/
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b) No canto superior lado direito da tela, localize Área do Candidato, e clique em Cadastrar; 
c) Ao finalizar o cadastro, posicione a seta do mouse em Concursos Públicos, após clique Em Andamento; 
d) Dentre a listagem de Concursos, escolha o Concurso Público do SAAE - São Lourenço/MG; 
e) Escolha o cargo faça os procedimentos necessários e finalize a inscrição; 
f) O boleto bancário irá aparecer automaticamente, confira os dados e faça a impressão do mesmo; 
g) Faça o pagamento em casas lotéricas, bancos ou qualquer outro credenciado à Rede Bancária; 
h) No mínimo 03 dias úteis para validação e confirmação do pagamento. 
i) Lembrando que a confirmação será após o pagamento do Boleto Bancário.     
 
4.3.3 O candidato poderá gerar a segunda via do boleto, até as 23h59min do último dia para pagamento da taxa de 
inscrição. Esta opção só estará disponível para os candidatos que se inscreverem dentro do prazo previsto no Subitem 
4.3.1. 
 
4.3.4 A Reis & Reis Auditores Associados, não se responsabiliza por inscrições via internet não recebidas por motivos de 
ordem técnica dos computadores, falhas de comunicação, congestionamento das linhas de comunicação, bem como 
outros fatores de ordem técnica que impossibilitem a transferência dos dados, salvo por culpa exclusiva da instituição 
organizadora. 
 
4.3.5 Para inscrever-se, o candidato deverá acessar o site www.reisauditores.com.br e seguir os procedimentos do 
Subitem 4.3.2 e as alíneas de A – I. Em caso de dúvida para efetivar a sua inscrição, o candidato poderá consultar o 
“Manual de como realizar a sua Inscrição”, disponível na página inicial do site ou entrar em contato com a empresa 
através de e-mail, acessando o link “Fale Conosco” do site e selecionando o Departamento “Atendimento ao Candidato” 
ou através do telefone (31) 3213-0060. 
 
4.3.6 DA REABERTURA DAS INSCRIÇÕES 
 
 
4.3.6.1 Ficam reabertos os prazos para inscrição presencial e via internet na forma definida no edital; no período de 
28/03/2016 a 04/04/2016. 
 
4.3.6.2 Os candidatos que quiserem solicitar a devolução da taxa de inscrição e respectivo cancelamento da mesma 
deverão solicita-la através do e-mail: saaesaolourenco@reisauditores.com.br no prazo de 28/03/2016 a 04/04/2016 

 
4.3.6.3 O candidato que tiver interesse em trocar de cargo, DEVERÁ SOLICITAR O CANCELAMENTO DA INSCRIÇÃO 
EFETUADA ANTERIORMENTE E A RESPECTIVA DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO, E EFETUAR NOVA INSCRIÇÃO 
NO NOVO CARGO DESEJADO, PELO QUE PREVALECERÁ PARA FINS DE INSCRIÇÃO NO CONCURSO A ÚLTIMA 
INSCRIÇAO PAGA. 
 
 
4.4 - DA ISENÇÃO DE PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO 
 
4.4.1 Considerando os princípios fundamentais estabelecidos na Constituição da República Federativa do Brasil de 
1988, o candidato de baixa renda ou desempregado, que seja capaz de comprovar insuficiência de recursos financeiros, 
em razão de limitações de ordem financeira, e desde que não possa arcar com o pagamento da taxa de inscrição sem 
que comprometa o sustento próprio e de sua família, poderá requerer a isenção do pagamento da taxa de inscrição. 
 
4.4.2 A caracterização da hipossuficiência está condicionada à declaração expressa do candidato, RESPONDENDO 
CIVIL E CRIMINALMENTE PELO SEU TEOR. 
 
4.4.3 O candidato abrangido pelo Decreto nº 6593 de 02/10/2008 que regulamenta o art.11 da Lei nº 8112 de 
11/12/1990, que dispõe sobre a isenção do pagamento da taxa de inscrição em concursos públicos e processos 
seletivos poderá requerer a isenção do pagamento da taxa de inscrição, exclusivamente nos dias 28 e 29/03/2016. 
 
4.4.4 Para requerer a isenção do pagamento da taxa de inscrição o candidato deverá enviar:  
 

http://www.reisauditores.com.br/
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I. Excluído 
II. Excluído 
III. Excluído 
IV. Declaração conforme Lei 7.115/1983, que atende à condição membro de família de baixa renda, nos termos do 
Decreto nº 6.135 de 26/06/07, deste item por meio de declaração (de próprio punho, datilografada ou digitada), desde 
que contenha data e assinatura do candidato. 
 
4.4.4.1 Excluído 
 
4.4.5  A Reis e Reis Auditores Associados consultará ao órgão gestor do CADÚNICO para confirmar a veracidade das 
informações prestadas pelo candidato. 
 
4.4.6 A declaração falsa sujeitará o candidato às sanções previstas em lei, aplicando-se, ainda, o disposto no parágrafo 
único do art. 10 do Decreto nº 83.936, de 06/09/79. 
 
4.4.7 O pedido de isenção do pagamento da taxa de inscrição poderá ser realizado via INTERNET, no endereço 
eletrônico www.reisauditores.com.br ou protocolados PESSOALMENTE no local da inscrição na data estipulada no 
Anexo III - Cronograma. 
 
4.4.8 O candidato que optar por realizar o pedido de isenção do pagamento da taxa de inscrição via INTERNET deverá 
proceder com o preenchimento dos seus dados pessoais através do formulário eletrônico do requerimento de inscrição e 
marcar o campo “Solicitação de Isenção do Pagamento da Taxa de Inscrição”. 
 
4.4.8.1 O candidato após realizar o pedido de isenção do pagamento da taxa de inscrição via INTERNET, deverá enviar 
além do documento solicitado no subitem 4.4.4, documento intitulado “Comprovante de Inscrição com Pedido de Isenção 
do Pagamento da Taxa de Inscrição”, gerado pelo sistema após a confirmação dos dados preenchidos através do 
formulário eletrônico do requerimento de inscrição, PARA O EMAIL: saaesaolourenco@reisauditores.com.br, dentro do 
período estabelecido no subitem 4.4.3 (averiguando-se sua tempestividade pela data de ENVIO), identificando: 
 
• Nº da Inscrição; 
• Nome completo; 
• Cargo pleiteado; 
• Concurso Público do SAAE - São Lourenço/MG, Edital nº 01/2015; 
• Referente: Isenção de Pagamento da Taxa de Inscrição. 
 
4.4.9 Ao candidato com dificuldade de acesso à internet, será disponibilizado atendimento presencial na Rua Coronel 
José Justino nº 681 - Centro São Lourenço/MG, devendo o mesmo, no ato do protocolo, apresentar os documentos 
solicitados no subitem 4.4.4 e seus subitens. 
 
4.4.10 O candidato que não puder comparecer pessoalmente, no local de atendimento presencial, para requerer a 
isenção da taxa de inscrição, poderá constituir um procurador, conforme Modelo de Procuração constante do Anexo VI 
dos Anexos Complementares. 
 
4.4.10.1 O procurador, devidamente constituído, deverá apresentar no ato do protocolo o instrumento legal de 
procuração (Anexo VI), acompanhado dos documentos do candidato, conforme mencionado no subitem 4.4.4 e seus 
subitens. 
 
4.4.11 Cada candidato deverá encaminhar individualmente seus documentos, sendo vedado o envio de documentos de 
mais de um candidato no mesmo email. 
 
4.4.12 Não será aceita a solicitação de isenção do pagamento da taxa de inscrição via fax. 
 
4.4.13 Não será concedida a isenção do pagamento da taxa de inscrição ao candidato que: 
 
a) Omitir informações e/ou torná-las inverídicas; 

http://www.reisauditores.com.br/
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b) Fraudar e/ou falsificar documentação; 
c) Pleitear a isenção instruindo o pedido com documentação incompleta, não atendendo o disposto no item 4.4 e seus 
subitens. 
d) Não observar o prazo estabelecido no item 4.4.3. 
 
4.4.14 O deferimento ou indeferimento da solicitação do pedido de isenção de pagamento da taxa de inscrição do 
candidato será publicado no quadro de avisos do SAAE e no endereço eletrônico www.reisauditores.com.br, a partir das 
16 horas do dia 30/03/2016. 
 
4.4.15 O candidato cuja isenção do pagamento da taxa de inscrição for deferida será automaticamente inscrito no 
presente Concurso Público e poderá emitir/imprimir o Comprovante Definitivo de Inscrição (CDI), no endereço eletrônico 
www.reisauditores.com.br, através da Área do Candidato localizado na parte superior do site, ou solicitar a sua 
impressão na Rua Coronel José Justino nº 681 - Centro São Lourenço/MG a partir do dia 12/04/2016. 
 
4.4.16 Ao candidato que tiver o pedido de isenção do pagamento da taxa de inscrição indeferido é assegurado o direito 
ao contraditório e à ampla defesa, conforme disposto no art. 5º, inciso LV da Constituição da República Federativa do 
Brasil de 1988.  
 
4.4.16.1 Caberá recurso contra o indeferimento da isenção do pagamento da taxa de inscrição no dia 31/03/2016 da 
seguinte forma: 
 
a) Protocolado via INTERNET ou PESSOALMENTE na Rua Coronel José Justino nº 681 - Centro São Lourenço/MG, 
conforme item VIII e seus subitens. 
 
4.4.17 A decisão relativa ao deferimento ou indeferimento do recurso será publicada no endereço eletrônico 
www.reisauditores.com.br, a partir das 16 horas do dia 01/04/2016. 
 
4.4.18 Após decisão do recurso relativo ao deferimento ou indeferimento, se a solicitação da isenção da taxa não for 
deferida, o candidato deverá imprimir a 2ª via de boleto no site www.reisauditores.com.br ou solicitar no local da 
inscrição presencial. O candidato deverá observa a data limite para pagamento do boleto. 
 

5 - DA PARTICIPAÇÃO DOS CANDIDATOS – PCD (PESSOA COM DEFICIÊNCIA)  

 
5.1 - DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
5.1.1 Às pessoas com deficiência PCD que pretendam fazer o uso das prerrogativas que lhes são facultadas no Inciso 
VIII do artigo 37 da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 é assegurado o direito de inscrição no 
presente Concurso Público. As vagas serão reservadas conforme Art. 10 da Lei Municipal 2.796/2006, que 
especifica em seu §1º: Serão reservados os seguintes percentuais para as pessoas portadoras de deficiência 
cuja nomeação dar-se-à através de concurso público: II – 5% (cinco por cento) quando se tratar de concurso 
para preenchimento acima de 10 (dez) cargos, arredondando para cima fração ou frações menor que 01(um). 
 
5.1.1.1 As vagas serão destinadas aos candidatos que se declararem pessoas com deficiência, desde que apresentem 
laudo médico original ou cópia autenticada em serviço notarial e de registros (Cartório de Notas), emitido até 90 dias 
antes do término da inscrição, atestando a espécie e o grau ou nível da deficiência, com expressa referência ao código 
correspondente da Classificação internacional de Doenças – CID, bem como a provável causa da deficiência, conforme 
modelo constante do Anexo X desde Edital.  
 
5.1.2 O candidato que desejar concorrer às vagas reservadas a pessoas com deficiência deverá marcar a opção no ato 
da inscrição e enviar o laudo médico até o dia 04/04/2016, impreterivelmente, via carta simples ou Sedex, para a sede da 
Reis & Reis Auditores Associados – Rua da Bahia, nº 1004, Conj. 904, Centro, Belo Horizonte/MG, CEP: 30.160-011, ou 
entregar no local onde estão sendo realizadas as inscrições presenciais, sempre observando a data limite para o fim das 
inscrições. O fato de o candidato se inscrever como pessoa com deficiência, e enviar o laudo médico não configura 
participação automática na concorrência de vagas reservadas, devendo o laudo passar por uma análise da comissão e 
no caso de indeferimento, passará o candidato a concorrer somente às vagas de ampla concorrência. 

http://www.reisauditores.com.br/
http://www.reisauditores.com.br/
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5.1.3 Excluído. 
 
5.1.3.1 A convocação dos candidatos na condição de pessoa com deficiência deverá obedecer ao seguinte 
critério: a primeira nomeação ocorrerá na 5ª vaga aberta, a segunda na 21ª, a terceira na 41ª e a cada vinte novas 
vagas. 
 
5.1.4 Para fins de reserva de vagas prevista no Subitem 5.1.1 deste Edital, somente serão consideradas como pessoas 
com deficiência aquelas que se enquadrem nas situações previstas no art. 4º do Decreto Federal nº 3.298/1999 e suas 
alterações, conforme as seguintes definições: 
 
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, 
tetraparesia, triplegia, triparesia, hemiplegia, hemiparesia, ostomia, amputação ou ausência de membro, paralisia 
cerebral, nanismo, membros com deformidade congênita ou adquirida, exceto as 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 decibel (db) ou mais, aferida por audiograma 
nas freqüências 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; os casos nos quais a somatória da medida do campo visual em ambos os olhos for igual ou menor que 60º, ou a 
ocorrência simultânea de quaisquer condições anteriores; 
d) Deficiência Mental: funcionamento intelectual significativamente inferior à média, com manifestação antes dos dezoito 
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. 
 
5.1.4.1 Aos deficientes visuais (cegos), que solicitarem prova especial em Braille, serão oferecidas provas nesse 
sistema. 
 
5.1.4.2 Aos deficientes visuais (amblíopes), que solicitarem prova especial ampliada, serão oferecidas provas com 
tamanho de letra correspondente a corpo 22. 
 
5.1.5 A PCD, durante o preenchimento do Formulário de Inscrição, além de observar os procedimentos descritos nos 
Itens 4.2 e 4.3 deste Edital, deverá indicar qual o tipo de deficiência, passando assim concorrer às vagas destinadas às 
PCD. E enviar a documentação exigida conforme item 5.1.1.1. 
 
5.1.6 O candidato PCD que não preencher os campos específicos do Formulário 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. 
 
5.1.7 O candidato PCD que desejar concorrer às vagas de ampla concorrência poderá fazê-lo por opção e 
responsabilidade pessoal, informando a referida opção no Formulário de Inscrição, não podendo, a partir de então, 
concorrer às vagas reservadas para PCD, conforme disposição legal. 
 
5.1.8 O candidato PCD após finalizar a inscrição deverá enviar o laudo médico conforme Subitens 5.1.1, 5.1.1.1 e 5.1.2.  
 
5.1.9 O Laudo Médico mencionado terá validade somente para este Concurso Público e não será devolvido, ficando a 
sua guarda sob a responsabilidade da Reis & Reis Auditores Associados. 
 
5.1.10 Os candidatos PCD poderão ser submetidos à perícia médica, com vistas a verificar existências e a 
compatibilidade da deficiência com o exercício das atribuições do cargo, de acordo com o Decreto Federal nº 3298/1999 
e suas alterações, para fins de confirmação da inscrição a ser realizada por Equipe Multiprofissional designada pela Reis 
& Reis Auditores Associados, em período estabelecido. 
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5.1.11 Em caso de não ser realizada perícia médica no ato da inscrição, fica reservado ao SAAE o direito de ser 
realizada antes da posse do candidato, nos termos previstos no Subitem 5.1.10 e comprovada a inexistência ou 
incompatibilidade da deficiência com o exercício das atribuições do cargo, o candidato será eliminado. 
 
5.1.12 As PCD participarão deste Concurso Público em igualdade de condições com os demais candidatos no que diz 
respeito ao conteúdo e a avaliação das provas. 
 
5.1.13 Não ocorrendo à aprovação de candidatos PCD em número suficiente para preencher as vagas reservadas, estas 
serão preenchidas pelos demais candidatos aprovados no respectivo Concurso Público, nos termos da legislação 
vigente, respeitada a ordem de classificação. 
 
5.2 DOS PROCEDIMENTOS ESPECIAIS PARA REALIZAÇÃO DAS PROVAS 
 
5.2.1 O candidato PCD ou outro candidato que necessitar poderá requerer atendimento especial para a realização das 
provas, indicando a condição de que necessita para a realização destas, conforme previsto no artigo 40, parágrafos 1º e 
2º do Decreto Federal nº. 3.298/1999 e suas alterações. 
 
5.2.2 A realização de provas nas condições especiais solicitadas pelo candidato, assim considerada aquela que 
possibilita a prestação do exame respectivo, será condicionada à solicitação do candidato e à legislação específica, 
devendo ser observada a possibilidade técnica examinada pela Reis & Reis Auditores Associados. 
 
5.2.3 O candidato deverá enviar até o último dia de inscrição, a Solicitação para Condições Especiais Anexo IX 
preenchido devidamente para a realização da prova, acompanhada do Laudo Médico Anexo X, via carta simples ou 
Sedex para: Reis & Reis Auditores Associados, situada na Rua da Bahia, nº 1004 - Conj. 904, Centro – Belo Horizonte, 
MG, CEP- 30.160-011, de 09h00min às 11h00min ou de 13h00min às 17h00min, ou entregar no local onde está sendo 
realizado a inscrição presencial, sempre observando a data limite para o fim das inscrições. 
 
5.2.4 Os candidatos deverão observar o período para solicitação das condições especiais para realização das provas, 
nos termos no item 5.2.3 deste Edital, sob pena de não terem concedidas às condições solicitadas, seja qual for o motivo 
alegado. 
 
5.2.5 O deferimento dos pedidos de condições especiais para realização das provas fica condicionado à indicação 
constante no Laudo Médico de que trata os Subitens 5.1.1, 5.1.1.1 e 5.1.2 deste Edital. 
 
5.2.6 A candidata lactante que necessitar amamentar durante a realização da prova, poderá fazê-lo em sala reservada 
para tanto, desde que requeira junto a coordenação da unidade, antes de adentrar a sala de provas, sendo que: 
 
a) A criança deverá ser acompanhada, em ambiente reservado para este fim, de adulto responsável por sua guarda 
(familiar ou terceiro expressamente indicado pela candidata); 
b) Nos horários previstos para amamentação, a candidata lactante poderá ausentar-se temporariamente da sala de 
prova, acompanhada de uma fiscal; 
c) Na sala reservada para amamentação ficarão somente a candidata lactante, a criança, o familiar ou terceiro 
expressamente e previamente indicado pela candidata e uma fiscal, sendo vedada a permanência de pessoa diversa; 
d) Não haverá compensação do tempo de amamentação em favor da candidata. 
 
5.3 A Reis & Reis Auditores Associados publicará conforme os Subitens 1.4 e 1.5, a relação dos candidatos que tiveram 
suas inscrições como PCD e/ou pedido de condições especiais indeferidos, de acordo com o Laudo Médico e parecer da 
Equipe Multiprofissional quando for o caso. 
 
5.3.1 O candidato disporá de 03 (três) dias úteis conforme data mencionada no Anexo III - Cronograma, contados do 
primeiro dia subsequente da data de publicação da relação citada no Subitem 5.3 para contestar o indeferimento por 
meio de recurso. 
 
5.3.2 Os candidatos que fizerem suas inscrições como PCD e não atenderem as exigências previstas no Item 5 e seus 
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subitens constantes no Edital, serão considerados como candidatos de ampla concorrência e seu número de inscrição 
deverá constar na lista de Deferimento principal. 
 
5.3.3 O recurso direcionado à Reis & Reis Auditores Associados deverá efetuado através do site da Reis & Reis 
Auditores Associados no www.reisauditores.com.br,  e também presencial, ambos na forma do item 9 deste edital, 
conforme data mencionada no Anexo III - Cronograma. 
 
5.3.4 Excluído 
 
5.3.5 Não serão aceitos pedidos de revisão após o prazo determinado no Subitem 5.3.1 deste Edital. 
 

6- DAS PROVAS 

 
6.1 O Concurso Público constará de Provas Objetivas de Múltipla Escolha de caráter Eliminatório e Classificatório, 
contendo 40 (quarenta) questões, com quatro opções cada, para todos os cargos. Provas Práticas de caráter 
Eliminatório para os cargos de Auxiliar de Administração, Encanador, Pedreiro, Bombeiro Hidráulico, Eletricista e 
Operador de Máquinas Pesadas. 
 
6.2 As aplicações das Provas Objetivas de Múltipla Escolha terão duração máxima de 03 (três) horas. 
 
6.3 O candidato que não pontuar em uma das provas objetivas de múltipla escolha (Tipos de Provas), definidas no 
Anexo II, estará automaticamente eliminado do Concurso Público. 
 
6.4 A classificação dos candidatos será feita pela soma algébrica dos pontos obtidos em cada caderno de prova, 
considerados os pesos por prova. 
 
6.5 No decorrer da prova, se o candidato observar qualquer anormalidade de prova trocada, ou seja, lhe for entregue 
prova de outro cargo, ou anormalidade gráfica, relacionada ao tipo de prova a que se submeteria perante o cargo 
escolhido, deverá manifestar-se junto ao Fiscal de Sala, que, consultará a coordenação do concurso, que proporá a 
solução imediata e registrará ocorrência para posterior análise da banca examinadora. 
 
6.6 Sempre que o candidato observar qualquer anormalidade na prova, como as descritas no item anterior deverá se 
manifestar no momento da prova, sob pena de não poder apresentar, posteriormente, eventual recurso. 
 
6.7 Será aprovado na Prova Objetiva de múltipla escolha o candidato que totalizar o mínimo de 50% (cinqüenta por 
cento) do total geral de pontos do conjunto das Provas Objetivas de Múltipla Escolha. 

 

7- DA REALIZAÇÃO DAS PROVAS 

 
7.1 DAS PROVAS OBJETIVAS 
 
7.1.1 As Provas Objetivas de Múltipla Escolha serão realizadas no dia 01/05/2016, de acordo o Item 1.7 em locais e 
horários que serão divulgados no dia 26/04/2016, no quadro de avisos do SAAE - São Lourenço/MG e no site 
www.reisauditores.com.br. 
 
 
7.1.2 O candidato deverá comparecer ao local de realização das provas objetivas de múltipla escolha, com no mínimo, 
30 (trinta) minutos de antecedência, portando documento de identidade original e caneta esferográfica azul ou preta, e 
só poderá ausentar-se do recinto de realização das provas, depois de decorridos 60 (sessenta) minutos do início das 
mesmas. 
 
7.1.3 É de responsabilidade exclusiva do candidato a identificação correta de seu local de prova e o comparecimento no 
local, data e horário determinado, com todos os custos sob sua responsabilidade. 
 
7.1.4 O ingresso do candidato na sala onde se realizarão as provas objetivas só será permitido no horário estabelecido, 

http://www.reisauditores.com.br/
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mediante a apresentação do Documento de Identidade Oficial (original), preferencialmente o usado na inscrição. 
 
7.1.5 O documento de identificação deverá estar em perfeitas condições, de forma a permitir, com clareza, a 
identificação do candidato e sua assinatura. Não serão aceitos como documentos de identificação: CPF (CIC), certidões 
de nascimento, títulos eleitorais, carteira de motorista (modelo antigo, sem foto), carteira de estudante, carteira funcional 
sem valor de identidade, documentos ilegíveis, não-identificáveis e/ou danificados, nem cópias de documentos de 
identificação, ainda que autenticados, ou protocolos de entrega de documentos. 
 
7.1.6 Serão considerados documentos de identidade: carteiras expedidas pelos Comandos Militares, pelas 
Secretarias de Segurança Pública, pelos Institutos de Identificação e pelos Corpos de Bombeiros Militares; carteiras 
expedidas pelos órgãos fiscalizadores de exercício profissional (ordens, conselhos, etc); Passaporte; Certificado de 
Reservista; Carteiras Funcionais expedidas por órgão público que, por lei federal valham como identidade; Carteira de 
Trabalho; Carteira Nacional de Habilitação (somente modelo com foto). 
 
7.1.6.1 Caso o candidato esteja impossibilitado de apresentar, no dia da realização das provas, documento de identidade 
original, por motivo de perda, furto ou roubo, deverá apresentar documento que ateste o registro da ocorrência policial 
com data de no máximo 30 dias antes da data de realização das provas, bem como outro documento que o identifique. 
Nesta ocasião poderá ser submetido à identificação especial, compreendendo coleta de assinaturas e de impressão 
digital em formulário próprio de ocorrências. 
 
7.1.6.2 A identificação especial poderá ser exigida do candidato, cujo documento de identificação apresente dúvidas 
relativas à fisionomia e/ou à assinatura do portador. 
 
7.1.7 O candidato que não apresentar documento de identidade oficial original, na forma definida no subitem 7.1.4, 
7.1.5, 7.1.6, 7.1.6.1 e 7.1.6.2 deste Edital, não poderá fazer as provas e será automaticamente eliminado do Certame. 
 
7.1.8 Não serão realizadas provas fora do local, cidade, data e horário determinado. 
 
7.1.9 A inviolabilidade das provas será comprovada no momento de rompimento do lacre dos malotes de provas, na 
presença dos candidatos, dentro de cada sala de aplicação. Deverá haver assinatura de, no mínimo, 02 (dois) 
candidatos, em termo (Ata de Prova) no qual atestem que o lacre das provas não estava violado e que presenciaram seu 
rompimento, na presença dos demais candidatos. 
 
7.1.10 Será excluído deste Concurso Público o candidato que: faltar, chegar atrasado à prova, ou que, durante a sua 
realização, for colhido em flagrante comunicação com outro candidato ou com pessoas estranhas, oralmente, por escrito 
ou através de equipamentos eletrônicos, ou, ainda, que venha a tumultuar a realização das provas, podendo responder 
legalmente pelos atos ilícitos praticados. 
 
7.1.11 Não será permitido ao candidato permanecer no local das provas objetivas com aparelhos eletrônicos ligados (bip, 
telefone celular, relógio do tipo data bank, walkman, agenda eletrônica, notebook, palmtop, receptor, gravador etc.). 
Caso o candidato leve algum aparelho eletrônico, o mesmo deverá estar desligado e debaixo da carteira. O 
descumprimento da presente instrução implicará na eliminação do candidato, caracterizando-se tal ato como tentativa de 
fraude. 
 
7.1.12 Não será permitida, durante a realização das provas objetivas de múltipla escolha, a comunicação entre os 
candidatos nem a utilização de máquinas calculadoras ou similares, anotações, impressos, livros ou qualquer outro 
material de consulta. 
 
7.1.13 Não será permitida, durante a realização das provas objetivas de múltipla escolha, a permanência do candidato 
com boné, toca gorros ou similares. O fiscal de sala deverá solicitar que o mesmo retire e coloque-o debaixo da carteira.  
 
7.1.14 É expressamente proibido ao candidato permanecer com armas no local de realização das provas, ainda que 
detenha o porte legal de arma, sob pena de sua desclassificação. 
 
7.1.15 Não será permitida a entrada de candidatos após o fechamento dos portões ou fora dos locais predeterminados. 
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7.1.16 A condição de saúde do candidato no dia da aplicação da prova será de sua exclusiva responsabilidade. 

 
7.1.17 Ocorrendo alguma situação de emergência o candidato será encaminhado para atendimento médico local ou ao 
médico de sua confiança. A equipe de Coordenadores responsáveis pela aplicação das provas dará todo apoio que for 
necessário. 
 
7.1.18 O candidato não poderá ausentar-se da sala de realização das provas, sem acompanhamento de fiscal, após ter 
assinado a lista de presença. 
 
7.1.18.1 Não haverá por qualquer motivo, prorrogação do tempo previsto para aplicação das provas em virtude de 
afastamento de candidato da sala de provas. 
 
7.1.19 Caso exista a necessidade do candidato se ausentar para atendimento médico ou hospitalar, o mesmo não 
poderá retornar ao local de sua prova, sendo eliminado do Concurso Público. 
 
7.1.20 Não será permitida a entrada de candidatos no Local de Provas após o fechamento dos portões ou fora dos locais 
predeterminados. 
 
7.1.21 O candidato, ao terminar a prova, entregará ao fiscal, juntamente com a folha de respostas, seu caderno de 
questões, exceto na situação em que concordar em manter-se em sala, até 60 minutos antes do horário previsto para 
término das provas quando então poderá levar o caderno de provas. 
 
7.1.22 Não haverá segunda chamada para as provas. O não comparecimento a quaisquer das provas resultará na 
eliminação automática do candidato. 
 
7.1.23 As provas objetivas serão corrigidas por meio de processamento eletrônico de leitura ótica. 
 
7.1.24 As respostas das provas objetivas deverão ser transcritas a caneta esferográfica de tinta azul ou preta para a 
Folha de Respostas, que é o único documento válido para correção eletrônica. Não haverá substituição da Folha de 
Respostas, exceto por ocorrência de responsabilidade exclusiva da administração ou da organização do concurso, 
sendo da responsabilidade exclusiva do candidato os prejuízos advindos de marcações feitas incorretamente, emenda 
ou rasura, ainda que legível e serão consideradas ERRADAS, as questões não assinaladas ou que contenham mais de 
uma resposta, emenda ou rasura, ainda que legível. 
 
7.1.25 A não assinatura por parte do candidato na Folha de Respostas (gabarito) implicará na eliminação 
automática do mesmo. 
 
7.1.26 No dia de realização das provas, não serão fornecidas, por qualquer membro da equipe de aplicação das provas 
e/ou pelas autoridades presentes, informações referentes ao conteúdo das provas e/ou aos critérios de avaliação e 
classificação. 
 
7.1.27 Terá suas provas anuladas e será automaticamente eliminado do concurso o candidato que, durante a realização 
de qualquer uma das provas: 
 
a) Usar ou tentar usar meios fraudulentos e/ou ilegais para a sua realização; 
b) For surpreendido dando e/ou recebendo de outro candidato auxílio para a execução de quaisquer das provas; 
c) Utilizar-se de régua de cálculo, livros, máquinas de calcular e/ou equipamento similar, dicionário, notas e/ou impressos 
que não forem expressamente permitidos, telefone celular, gravador, receptor e/ou pagers e/ou comunicar-se com outro 
candidato; 
d) Faltar com a devida cortesia para com qualquer membro da equipe de aplicação das provas, com as autoridades 
presentes e/ou com candidatos; 
e) Recusar-se a entregar o material das provas ao término do tempo destinado para a sua realização; 
f) Afastar-se da sala, a qualquer tempo, sem o acompanhamento de fiscal, ou antes do tempo mínimo de permanência 
estabelecido no item 7.18; 
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g) Ausentar-se da sala, a qualquer tempo, portando a folha de respostas e/ou caderno de questões, fora do horário 
permitido; 
h) Descumprir as instruções contidas no caderno de provas, na folha de respostas ou neste Edital; 
i) Perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos, incorrendo em comportamento indevido; 
j) Utilizar ou tentar utilizar meios fraudulentos, para obter aprovação própria ou de terceiros, em qualquer etapa do 
concurso; 
l) Fizer, em qualquer momento, declaração falsa ou inexata. 
m) Permanecer no local da prova objetiva com vestimenta inadequada (trajando somente vestes de banho, sem camisa, 
com boné, com chapéu, com touca, com gorro, óculos escuros etc.), caracterizando-se tentativa de fraude. 
 
7.1.28 Se, a qualquer tempo, for constatado por meio eletrônico, estatístico, visual, grafológico ou por investigação 
policial, administrativa ou judicial, ter utilizado processos ilícitos, o candidato será excluído do Concurso Público, 
garantidos o contraditório e a ampla defesa. 
 
7.1.29 Não será permitido que as marcações na folha de respostas sejam feitas por outras pessoas, salvo em caso de 
candidato que tenha solicitado condição especial para esse fim no ato da inscrição. Nesse caso, se deferido o seu 
pedido, se necessário, o candidato será acompanhado por um fiscal devidamente treinado pela coordenação do 
Concurso. 
 
7.2 DAS PROVAS PRÁTICAS 
 
7.2.1 A Prova Prática de caráter Eliminatório para os cargos de Auxiliar de Administração, Encanador, Pedreiro, 
Bombeiro Hidráulico, Eletricista e Operador de Máquinas Pesadas serão realizadas no dia 05/06/2016, aplicada 
para os candidatos inscritos como pessoas com deficiência e aprovados na prova objetiva, e para  os demais candidatos 
aprovados na Prova Objetiva de Múltipla Escolha fica limitado aos 30 (trinta) primeiros colocados de cada cargo. 
Acontecendo empate na última colocação da lista dos aprovados serão convocados os candidatos que tiverem a mesma 
pontuação. Os candidatos que não forem convocados para essa prova estarão automaticamente eliminados do 
Concurso Público. 
 
7.2.1.1 A convocação da Prova Prática será no dia 31/05/2016. 
 
7.2.1.2 A avaliação das Provas Práticas para os cargos de Auxiliar de Administração, Encanador, Pedreiro, 
Bombeiro Hidráulico, Eletricista e Operador de Máquinas Pesadas dar-se-á através dos conceitos APTO ou 
INAPTO. 
 
7.2.1.3 A Prova Prática sendo de caráter eliminatório não será somada aos pontos obtidos nas Provas Objetivas de 
Múltipla Escolha.  
 
7.2.1.4 O candidato que obtiver o conceito INAPTO será eliminado do Concurso. 
 
7.2.1.5 Não haverá segunda chamada da Prova Prática por ausência do candidato, seja qual for o motivo alegado. 
 
7.2.2 Será considerado eliminado das Provas Práticas e, consequentemente, eliminado do concurso público o candidato 
que: 
 
a) Estiver na colocação superior à trigésima, para cada cargo; 
b) Não comparecer para a realização da prova prática no horário e local determinado; 
c) Não apresentar a documentação exigida no dia da realização da prova prática; 
d)  Não concluir a atividade descrita. 
 
7.2.3 A Prova Prática para Auxiliar de Administração tem como objetivo avaliar o candidato principalmente 
quanto ao conhecimento e habilidade em digitação. 
 
7.2.3.1 A Prova Prática para os cargos de Auxiliar de  Administração, será realizada no “Word for Windows” e 
constará de exame de digitação (rapidez e correção) apurado mediante texto fornecido no ato da prova e terá a duração 
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de 03 (três) minutos, conforme tabela a seguir, aplicada à atribuição de notas, sendo: 
 

TOQUES LÍQUIDOS 
POR MINUTO 

PONTOS 

001 a 099 Eliminado 

Acima de 100 Aprovado 

  
7.2.3.2  Cada erro cometido implicará na subtração de 02 (dois) toques do total obtido e será atribuída nota 0 
(zero) ao candidato que totalizar menos de 100 (cem) toques líquidos por minuto, ficando assim eliminado do concurso. 

 
 
7.2.4 A Prova Prática para Encanador tem como objetivo avaliar o candidato principalmente quanto à leitura de 
esquemas hidráulicos e demais especificações determinadas por especialista e fabricantes de material quando da 
instalação de um sistema hidráulico. Trata-se de uma situação hipotética (não real) de instalação, pois não haverá 
coluna de alimentação e nem peças de ligação de chuveiro e lavatório. Neste sentido o candidato deve ler atentamente o 
esquema abaixo representado, verificar os materiais oferecidos e efetuar a montagem das peças utilizando somente 
vaselina para o auxílio, sem efetuar a colagem das peças e aplicar somente força manual para a montagem das 
conexões do registro de pressão.  
 
7.2.4.1 Ao final da montagem do esquema o sistema hipoteticamente deve estar apto a receber a ligação de flexível do 
lavatório e a instalação da peça do chuveiro sem que sejam necessárias peças de adaptação.  
 
7.2.4.2 Os canos oferecidos possuem a medida mencionada no esquema, de maneira que não é permitido o uso de 
trena ou outro instrumento de medição. Não é permitido conversar com os demais candidatos nem tão pouco de fazer 
uso do telefone celular ou de qualquer outro tipo de equipamento eletrônico, sob pena de eliminação do certame.  
 
7.2.4.3 Esta prova tem a duração IRREVOGÁVEL de 40 minutos, sendo excluído o candidato que não conseguir 
completar o exercício dentro deste prazo. 
 
7.2.4.4 Será considerado APTO o candidato que conseguir completar o exercício no prazo de 40 minutos. 
 
7.2.4.5 Será eliminado e considerado INAPTO o candidato que não completar o exercício no prazo determinado, ou 
completar de forma incorreta.  
 
Materiais fornecidos ao candidato: 

 1 registro de pressão de 1/2; 

 1 adaptador curto 20mm x 1/2; 

 1 luva azul 20mm x 1/2; 

 1 metro de tubo de PVC marrom de 20mm; 

 2 cotovelo 90 PVC azul 20mm x 1/2; 

 2 cotovelo 90 PVC marrom de 20mm; 

 1 tê PVC marrom de 20mm; 

 Vaselina; 

 Fita veda rosca; 
 
Esquema de ligação (lavatório e chuveiro) à ser seguido: 
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7.2.4.6 Para se submeter-se à Prova Prática para o cargo Encanador, os candidatos deverão comparecer ao local 
designado para a prova prática com antecedência mínima de 30 (trinta) minutos e munidos de documento de 
identificação (original) RG, CNH ou CTPS. 
 
7.2.4.6.1 Caso o candidato não porte documentação exigida e compatível, conforme descrito no item anterior, não 
terá o direito de executar a prova e será eliminado.  
 
7.2.5  A Prova Prática para Operador de Máquinas constará de desenvolvimento de manobra de deslocamento de 
material e/ou escavação de vala utilizando equipamento RETROESCAVADEIRA CASE – MODELO 580 H ou 
similar. O candidato será avaliado no Exame Prático em função da pontuação negativa por faltas cometidas durante 
todas as etapas do exame, atribuindo-se a seguinte pontuação: 
 
• Uma falta eliminatória: reprovação;  
• Uma falta grave: 03 (três) pontos negativos;  
• Uma falta média: 02 (dois) pontos negativos;  
• Uma falta leve: 01 (um) ponto negativo.  
 
Será considerado INAPTO na Prova Prática o candidato que cometer falta eliminatória ou cuja soma dos pontos 
negativos ultrapasse a 3 (três) pontos. 
Da Classificação das faltas.  
 
Faltas Eliminatórias: 
• Acionar o equipamento sem as devidas verificações de segurança;  
• Ultrapassar a barreira de segurança delimitada através de fitas ou cones;  
• Perder o controle do equipamento;  

LEGENDA: 

A: ponto de alimentação de 

lavatório; 

B: Ponto de alimentação de chuveiro 

C: registro de pressão; 

D: ponto de abastecimento do 

sistema hidráulico proposto. 
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• Movimentar o equipamento ou acionar sua caçamba ou a sapata estabilizadora de maneira a colocar em risco a 
incolumidade das pessoas ou a integridade do equipamento e instalações.  
• Causar dano, quebra ou prejuízo patrimonial ao Poder Público ou a terceiros em razão de dolo, dolo eventual, 
imprudência, imperícia ou negligência.  
• Cometer qualquer infração de trânsito de natureza gravíssima prevista no Código de Trânsito Brasileiro.  
 
Faltas Graves: 
• Não proceder a manobra determinada após a 3 (terceira) tentativa ou após transcorridos mais de 15 (quinze) 
minutos do inicio do exame.  
• Não remover o material determinado por completo; 
• Não acionar a sapata estabilizadora nos serviços de escavação de valas; 
• Não estacionar o equipamento com rebaixamento da caçamba.  
• Não usar o EPI fornecido;  
• Cometer qualquer outra infração de trânsito de natureza grave prevista no Código de Trânsito Brasileiro.  
 
Faltas Médias: 
• Remover material não determinado em razão de erro de acerto na altura ou inclinação da caçamba;  
• Não apresentar nivelamento correto no material deslocado.  
• Interromper o funcionamento do motor, sem justa razão, após o início da prova;  
• Utilizar de maneira incorreta o abafador do motor;  
• Desengrenar o equipamento durante a execução do exame;  
• Acelerar o motor do equipamento de maneira desnecessária ou fora do limite de rpm normal;  
• Engrenar ou utilizar as marchas de maneira incorreta, durante o percurso;  
• Cometer qualquer outra infração de trânsito de natureza média prevista no Código de Trânsito Brasileiro.  
 
Faltas Leves: 
• Provocar movimentos irregulares no veículo, sem motivo justificado;  
• Ajustar incorretamente o banco do equipamento destinado ao condutor;  
• Utilizar ou Interpretar incorretamente os instrumentos do painel do veículo;  
• Cometer qualquer outra infração de natureza leve prevista no Código de Trânsito Brasileiro. 
 
 
7.2.5.1 Para se submeter-se à Prova Prática para o cargo Operador de Máquina Pesada, os candidatos deverão 
comparecer ao local designado para a prova prática com antecedência mínima de 30 (trinta) minutos, munido da 
Carteira Nacional de Habilitação exigida para o cargo Anexo I quando for o caso, e original do documento de 
identidade, não sendo aceitos protocolos ou declarações. 
 
7.2.5.1.1 Caso o candidato não porte documentação exigida e compatível, conforme descrito no item anterior, não 
terá o direito de executar a prova e será eliminado.  
 
7.2.6 A Prova Prática para Pedreiro as ferramentas e materiais que serão colocadas à disposição do candidato 
para a realização da Prova Prática: Colher de pedreiro. Linha de pedreiro. Balde de pedreiro. Nível de bolha. Prumo 
de face. Régua de alumínio de 2m. Desempenadeira de madeira. Desempenadeira dentada. Trena 2m. Lápis de 
pedreiro. Cimento. Areia. Argamassa. Cimento cola. Cerâmica. Tijolo 6 furos e rejunte. 
 
7.2.6.1 Será considerado APTO o candidato que conseguir completar o exercício no prazo de 40 minutos. 
 
7.2.6.2 Será eliminado e considerado INAPTO o candidato que não completar o exercício no prazo determinado, ou 
completar de forma incorreta.  
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Tarefa: construir em alvenaria duas paredes em L 
Itens que serão avaliados: 
Quantificação de material. Locação da parede na área de trabalho. Assentamento de tijolos. Nivelamento e 
alinhamento da parede de alvenaria. Marcação do esquadro no piso para elevação de alvenaria. Nivelamento dos 
tijolos. Uniformidade das juntas de argamassa de assentamento. Uniformidade da alvenaria. Homogeneidade da 
argamassa de assentamento. Amarração dos tijolos. Corte do tijolo. Organização e limpeza do local de trabalho. 
Uso apropriado das ferramentas/instrumentos. 
 
Tarefa: revestir paredes 
Itens que serão avaliados: 
Preparação do chapisco. Aplicação do chapisco. Taliscamento e execução das mestras. Homogeneidade da 
argamassa de reboco. Desempeno reguado da argamassa aplicada. Uso apropriado das ferramentas/instrumentos. 
 
7.2.6.3 Para se submeter-se à Prova Prática para o cargo Pedreiro, os candidatos deverão comparecer ao local 
designado para a prova prática com antecedência mínima de 30 (trinta) minuto se munidos de documento de 
identificação (original) RG, CNH ou CTPS. 
 
7.2.6.3.1 Caso o candidato não porte documentação exigida e compatível, conforme descrito no item anterior, não 
terá o direito de executar a prova e será eliminado. 
 
7.2.7 A Prova Prática para Bombeiro Hidráulico tem como objetivo avaliar o candidato quanto aos conceitos 
básicos de uma instalação hidráulica de uma tomada d’agua de uma rede de distribuição de água (derivação) em 
ferro fundido com diâmetro nominal de 100 mm (DN100). Trata-se de uma situação hipotética (não real) de 
instalação em uma tomada d’água, pois não haverá a rede de distribuição, nem caixa de proteção do registro. 
 
7.2.7.1 O candidato deve observar com atenção o esquema equivalente adiante representado, conferir os materiais 
e a ferramenta disponíveis.  
 
7.2.7.2 Não é permitido conversar com os demais candidatos nem tão pouco de fazer uso do telefone celular ou de 
qualquer outro tipo de equipamento eletrônico, sob pena de eliminação do certame. 
 
7.2.7.3 A prova tem a duração IRREVOGÁVEL de 40 minutos, sendo excluído o candidato que não conseguir 
completar o exercício dentro deste prazo. 
 
7.2.7.4 Será considerado APTO o candidato que conseguir completar o exercício no prazo de 40 minutos. 
 
7.2.7.5 Será eliminado e considerado INAPTO, o candidato que não completar o exercício no prazo determinado, ou 
que completar de forma incorreta.  
 
 
MATERIAIS FORNECIDOS AO CANDIDATO: 

 03 tubos de PVC DEFOFO - Comprimento unitário = 1,0 metro; 

 03 extremidades em Ferro Fundido, Flange e Bolsa, DN100; 

 01 TE Ferro Fundido com flanges DN 100; 

 01 Registro de Gaveta, cunha de borracha, DN100; 

 Anel de Borracha; 

 Parafuso com porca. 
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FERRAMENTAS 

 Chaves de grifo; 

 Alicate bico-de-papagaio; 

 Chave de boca. 
 
7.2.7.6 Para se submeter-se à Prova Prática para o cargo Bombeiro Hidráulico, os candidatos deverão comparecer 
ao local designado para a prova prática com antecedência mínima de 30 (trinta) minutos e munidos de documento 
de identificação (original) RG, CNH ou CTPS. 
 
7.2.7.6.1 Caso o candidato não porte documentação exigida e compatível, conforme descrito no item anterior, não 
terá o direito de executar a prova e será eliminado.  
 
7.2.8 A Prova Prática para Eletricista tem como objetivo avaliar o candidato quanto aos conceitos básicos de uma 
instalação elétrica de um circuito de iluminação simples com proteção, a partir de um quadro de distribuição.  
 
7.2.8.1 Trata-se de uma situação hipotética (não real) de instalação, pois não haverá quadro de distribuição, nem 
eletrodutos, nem caixas de derivação com espelhos, nem peças para fixação de soquetes, etc. e a montagem será 
feita sobre mesa/carteira escolar. Não será fornecida fita isolante; a lâmpada também não será fornecida por 
medida de segurança para o candidato.  
 
7.2.8.2 O candidato deve observar com atenção o esquema equivalente adiante representado, conferir os materiais 
e a ferramenta disponível.  
 
7.2.8.3 O candidato deve realizar as ligações considerando um circuito de iluminação com a carga de 200 W 
alimentado a partir do quadro de distribuição e constituído por uma fase e neutro, com a respectiva proteção, 
respeitando os códigos de cores para cada função.  
 
7.2.8.4 Não é permitido conversar com os demais candidatos nem tão pouco de fazer uso do telefone celular ou de 
qualquer outro tipo de equipamento eletrônico, sob pena de eliminação do certame. Esta prova tem a duração 
IRREVOGÁVEL de 40 minutos.  
 
7.2.8.5 Será considerado apto o candidato que conseguir completar o exercício no prazo de 40 minutos. 
 
7.2.8.6 Será eliminado do concurso e considerado INAPTO, o candidato que não completar o exercício no prazo 
determinado, ou completar de forma incorreta.  
 
Materiais fornecidos ao candidato: 
• 2 interruptores paralelos 
• 1 soquete (para uma suposta lâmpada incandescente de 200 W) 
• 1 dim de 10 A (dez ampères) 
• Cabo preto: 1,5 mm² (2 pedaços de 0,25m = 0,5m) 
• Cabo azul-claro: 1,5 mm² (1 pedaço de 0,25m) 
• Cabo amarelo: 1,5 mm² (2 pedaços de 0,25m = 0,5m) 
• Cabo branco: 1,5 mm²(1 pedaço de 0,25m) 
• Cabo verde: 1,5 mm²(1 pedaço de 0,25m) 
• Chaves de fenda 
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7.2.8.7 Para se submeter-se à Prova Prática para Eletricista, os candidatos deverão comparecer ao local 
designado para a prova prática com antecedência mínima de 30 (trinta) minutos e munidos de documento de 
identificação (original) RG, CNH ou CTPS. 
 
7.2.8.7.1 Caso o candidato não porte documentação exigida e compatível, conforme descrito no item anterior, não 
terá o direito de executar a prova e será eliminado.  
 
 

8 - DA CLASSIFICAÇÃO FINAL E DESEMPATE 

 
8.1 A classificação final dos candidatos será ordenada por cargo, em ordem decrescente, somente dos aprovados 
de acordo com o total de pontos obtidos no somatório dos cadernos das provas Objetiva de Múltipla Escolha. 
 
8.2 Apurado o total de pontos, na hipótese de empate entre os candidatos, será aplicado o disposto no art. 27 da lei 
10.741/2003(Estatuto do Idoso – candidatos com idade superior ou igual a 60 anos) aplicando-se subsidiariamente, 
para efeito de classificação, e sucessivamente, ao candidato que: 
 
8.3 Obtiver o maior número de pontos na Prova de Conhecimentos Específicos; 
 
8.4 Obtiver o maior número de pontos na Prova de Língua Portuguesa; 
 
8.5 Obtiver o maior número de pontos na Prova de Matemática quando houver; 
 
8.6 Obtiver o maior número de pontos na Prova de Conhecimentos Gerais quando houver; 
 
8.7 Obtiver o maior número de pontos na Prova de Noções de Informática quando houver; 
 
8.8 Tiver mais idade. 
 
8.9 O Resultado Final do Concurso Público será publicado às 16 horas do dia 23/06/2016, no quadro de avisos do 
SAAE - São Lourenço/MG e nos sites www.reisauditores.com.br e www.saaesaolourenco.mg.gov.br/, e no Jornal 
Diário Oficial de Minas Gerais e Jornal “O Tempo”. 
 

9 - DOS RECURSOS 

 

9.1 Caberá interposição de recursos devidamente fundamentados, perante a Comissão para Fiscalização e 
Acompanhamento do Concurso Público, no prazo de 03 (três) dias úteis, contados do primeiro dia subsequente à 
data de publicação do objeto de recurso contra todas as decisões proferidas no decorrer do processo que tenham 
repercussão na esfera de direitos dos candidatos, salientando-se, dentre outros: 
 
a) Edital; 
b) Inscrições (Erro na grafia do nome e/ou nº do documento, erro na nomenclatura do cargo e indeferimento da 
inscrição); 
c) Erro na identificação do local, sala, data e horário de realização das provas; 
d) Questões da Prova Objetiva de Múltipla Escolha e Gabarito oficial; 
e) Realização das Provas Objetivas de Múltipla Escolha e Provas Práticas, quando houver; 
f) Resultados das Provas, desde que se refira a erros de cálculo das notas; 
g) Outras fases do edital. 
 

http://www.reisauditores.com.brr/
http://www.saaesaolourenco.mg.gov.br/
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9.2 INTERPOSIÇÕES DE RECURSOS PELA INTERNET  
 
9.2.1 Para a interposição de recurso pela internet/meio eletrônico o candidato deverá acessar o site 
www.reisauditores.com.brdentro do prazo estabelecido, seguindo os passos a seguir: 
 
a) Acesse o site www.reisauditores.com.br; 
b) Lado superior direito da página principal, insira seu CPF e senha; 
c) Na próxima página aparecerá o nome do concurso, basta clicar; 
d) Após localize sua inscrição e nome do cargo, clique novamente; 
e) Então, aparecerá os serviços disponíveis, clique em Recursos e leia as orientações para sua realização. 
 
9.2.2 O candidato deverá guardar sua Senha cadastrada no ato da inscrição para acesso à Área Restrita do 
Candidato, pois é por lá que se dará a interposição de recursos pela internet de forma segura e com identificação do 
candidato. 
 
9.3 INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS POR MEIO DE PROTOCOLO PRESENCIAL 
 
9.3.1 Os recursos deverão ser apresentados dentro do prazo estabelecido neste edital, de forma legível e 
protocolados pelos candidatos na Rua Coronel José Justino nº 681 - Centro São Lourenço/MG, ou na Reis e Reis 
Auditores Associados, localizados na Rua da Bahia, 1004, 9° andar, bairro centro, Belo Horizonte, Minas 
Gerais, conforme modelo constante do Anexo VII deste Edital que deverá ser obrigatoriamente: 
 
a) Manuscrito (letra de forma), Datilografado ou digitado em original; 
b) Ser exclusivo, apresentando-se um para cada questão recorrida (no caso de recurso contra o gabarito oficial); 
c) Conter indicação do número da questão e da prova (no caso de recurso contra o gabarito oficial); 
d) Ter capa constando o nome, número de inscrição e assinatura do candidato; 
e) Estar conforme o Anexo VII deste edital, preenchido e assinado; 
 
9.4 OUTRAS INFORMAÇÕES SOBRE RECURSOS 
 
9.4.1 Os recursos deverão ser apresentados dentro do prazo estabelecido no item 9.1. 
 
9.4.2 Quanto aos recursos de questões da prova e gabarito oficial, deverá ser elaborado um recurso por questão. 
 
9.4.3 Os recursos devem ser apresentados com fundamentação lógica e consistente, mencionando a bibliografia 
consultada. 
 
9.4.4 Serão indeferidos os recursos que não atenderem aos dispositivos aqui estabelecidos. 
 
9.4.5 Prazo para interposição de recursos é preclusivo e comum a todos os candidatos. 
 
9.4.6 Após o julgamento dos recursos sobre gabaritos e questões objetivas, a anulação de qualquer questão do 
certame, seja por recurso administrativo ou por decisão judicial, resultará em benefício de todos os candidatos, 
ainda que estes não tenham recorrido ou ingressado em juízo, e eventuais alterações no gabarito preliminar serão 
divulgadas. 
 
9.4.7 O parecer contendo a decisão relativa ao recurso estará à disposição do candidato recorrente, nas datas 
determinadas no Cronograma do Concurso, na Rua Coronel José Justino nº 681 - Centro São Lourenço/MG até a 

http://www.reisauditores.com.br/
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data de homologação. Sendo que os resultados e as respostas dos recursos serão divulgados na internet no site 
www.reisauditores.com.br na Área do Candidato. 

 
9.4.8 A Reis e Reis Auditores Associados é a única e última instância para recursos, sendo soberana em suas 
decisões, razão pela qual não caberão recursos adicionais a essa Banca Examinadora. 
 

10 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 
10.1 Toda informação referente à realização do Concurso será fornecida pelo SAAE, através da Comissão Especial 
para Fiscalização e Acompanhamento do Concurso Público, devidamente assessorada pelos responsáveis técnicos 
da empresa Reis & Reis Auditores Associados. 

 
10.2 O prazo de validade do presente Concurso Público é de 02 (dois) anos, contados da data da homologação 
do resultado final, podendo ser prorrogado por igual período. 
 
10.3 Todo material referente ao Concurso Público ficará disponível na sede do SAAE - São Lourenço/MG no 
período mínimo de 05 (cinco) anos. 
 
10.4 Ao entrar em exercício, o candidato ficará sujeito ao cumprimento do estágio probatório de 03 (três) anos, 
durante o qual sua eficiência e capacidade serão objeto de avaliação para o desempenho do cargo. 

 
10.5 O SAAE - São Lourenço/MG e a Reis e Reis Auditores Associados não se responsabilizam por quaisquer 
cursos, textos, apostilas e outras publicações referentes a este Concurso Público. 
 
10.6 O candidato deverá manter junto ao SAAE - São Lourenço, durante o prazo de validade do Concurso Público, 
seu endereço atualizado, visando eventuais convocações, não lhe cabendo qualquer reclamação caso esta não 
seja possível, por falta da citada atualização. 
 
10.7 A aprovação no Concurso Público assegura direito à nomeação até o número de vagas previstas para 
cada cargo, e esta, quando ocorrer, obedecerá rigorosamente à ordem de classificação dos candidatos, o prazo de 
validade do concurso e limites de vagas existentes, bem como as que vierem a vagar ou que forem criadas 
posteriormente. Isto vale dizer que a administração poderá nomear candidatos aprovados além das vagas 
previstas no Anexo I, obedecendo sempre à ordem final de classificação. 
 
10.8 O candidato aprovado, quando nomeado, terá o prazo máximo de 30 (trinta) dias para tomar posse, podendo 
ser prorrogado este prazo por uma única vez por igual período, mediante requerimento. 
 
10.9 Quando a posse do candidato não ocorrer dentro do prazo previsto, sua nomeação será considerada sem 
efeito, implicando no reconhecimento da desistência e renúncia em ocupar o cargo para a qual foi aprovado, 
reservando-se à administração o direito de convocar o próximo candidato. 
 
10.10 O candidato empossado deverá assumir suas atividades em dia, hora e local definido pela Administração, 
sendo que somente após esta data, ser-lhe-á garantido o direito à remuneração. 
 
10.11 No ato da posse no cargo o candidato não poderá estar incompatibilizado para a investidura no cargo público. 
 
10.12 Para o provimento no cargo efetivo o candidato nomeado deve ter aptidão física e mental e não ser 
portador de deficiência incompatível com o exercício do cargo, comprovada em inspeção realizada pela junta 
médica que poderá ter suporte de equipe multidisciplinar nomeada pelo SAAE - São Lourenço/MG. 

http://www.reisauditores.com.br/
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10.13 O candidato que for CONTRA-INDICADO na avaliação médica, que interpor recurso fundamentado terá 
analisado o recurso pela equipe multidisciplinar que definirá pela reconsideração ou manutenção do resultado, cuja 
decisão, será homologada pelo Diretor Presidente do SAAE - São Lourenço/MG para todos os fins de direito. 
 
10.14 No ato da posse o candidato deverá apresentar, obrigatoriamente, os seguintes documentos: 

 
a) Laudo médico favorável, fornecido por profissional ou junta médica devidamente designada, conforme subitem 
10.12, de posse dos seguintes exames:  
 

 Hemograma completo com plaquetas; 

 Grupo sanguíneo e fator Rh; 

 Urina rotina; 

 Eletrocardiograma; 

 Raio X de tórax PA  
 

Obs: Os exames poderão ser realizados nas redes, pública ou privada de saúde, com validade de até 30 
(trinta) dias a contar da data de sua realização. 
 
b) Fotocópia da certidão de nascimento ou de casamento com as devidas averbações se houver; 
c) Excluído; 
d) Excluído; 
e) Excluído; 
f) Fotocópia da Cédula de Identidade (RG) 
g) Fotocópia do CPF; 
h) Fotocópia do Título de Eleitor e comprovante de votação na última eleição; 
i) Fotocópia do Certificado de Reservista se candidato do sexo masculino; 
j) Fotocópia do cartão PIS/PASEP; 
k) Declaração de bens e valores que constituem seu patrimônio até a data da posse, devidamente registrada em 
Cartório; 
l) Declaração de que não infringe o art.37, inciso XVI da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 
(Acumulação de cargos e funções) e ainda, quanto aos proventos de aposentadoria, o disposto no art.37, § 10, da 
Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, com a redação dada pela Emenda Constitucional nº 20/98. 
m) Certidão de Antecedentes, expedida pelo Instituto de Identificação de Minas Gerais; 
n) Fotocópia do Diploma e do registro Profissional da Categoria, com a habilitação específica da área para qual se 
inscreveu; 
o) Fotocópia da Carteira Nacional de Habilitação exigida de acordo com o cargo optado; 
p) Excluído; 
q) Excluído; 
r) 02 (duas) fotografias 3X4 de frente, coloridas, recentes e iguais; 
s) Declaração de que se encontra em gozo dos direitos políticos. 

 
*Para os itens que solicitam fotocópia, apresentar uma cópia simples e original para conferência do SAAE - 
São Lourenço/MG. 
 
10.15 A nomeação do candidato será publicada no quadro de avisos do SAAE - São Lourenço/MG, Jornal Diário 
Oficial de Minas Gerais e Jornal “O Tempo”, no quadro de avisos do SAAE – São Lourenço e nos sites: 
www.reisauditores.com.br  e www.saaesaolourenco.mg.gov.br  e encaminhada para o endereço fornecido pelo 
candidato no ato da inscrição. 

http://www.reisauditores.com.br/
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10.16 Os casos omissos ou duvidosos serão resolvidos pela Comissão nomeada para Fiscalização e 
Acompanhamento do Concurso Público do SAAE - São Lourenço/MG. 
 
10.17 Caberá ao Diretor Presidente do SAAE - São Lourenço/MG a homologação do resultado final. 

 
 

Local: São Lourenço, 23 de março de 2016. 
 
 
 

Comissão do Concurso Público 
 

_________________________________________ 
Diretor Presidente 
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ANEXO I 
 

CARGOS, VAGAS, QUALIFICAÇÃO MÍNIMA EXIGIDA, 
JORNADA DE TRABALHO, VENCIMENTO INICIAL E TAXA DE INSCRIÇÃO. 

 

Cód. Cargos Vagas 
Vagas 
PCD 

Vencimento 
Inicial (R$) 

Jornada 
de 

Trabalho 
Qualificação Mínima Exigida 

Taxa de 
Inscrição 

01 Fiscal 01 - 1.137,74 40 Ensino Fundamental Completo.  45,00 

02 
Auxiliar de 
Administração 

01 - 1.428,98 40 

Ensino Fundamental Completo. 
Prática de serviço de datilografia 
e/ou digitação comprovada mediante 
aprovação em prova prática. 

57,00 

03 Agente Administrativo 01 - 2.678,35 40 Ensino Médio Completo. 107,00 

04 
Técnico em 
Contabilidade 

01 - 2.678,35 40 

Ensino Médio completo. Curso de 
Técnico em Contabilidade com 
diploma devidamente registrado no 
CRC de sua região. 

107,00 

05 
Analista de 
Tecnologia da 
Informação 

01 - 2.678,35 40 
Ensino Médio Completo. 

71,00 

06 Auxiliar de Serviços 28 02 902,95 44 Ensino Fundamental Completo. 36,00 

07 Encanador 04 01 1.428,98 44 Ensino Fundamental Completo.  57,00 

08 Pedreiro 08 01 1.428,98 44 

Ensino Fundamental Completo, 
experiência em trabalhos de 
construção, na parte de alvenaria,  
comprovada mediante aprovação em 
prova prática. 

57,00 

09 Motorista 02 - 1.793,38 44 

Ensino Fundamental Completo e ser 
portador da Carteira de Habilitação 
para motorista expedida pelo 
DETRAN, classe C ou D. 

71,00 

10 
Operador de 
ETE/ETA 

01 - 1.793,38 44 

Ensino Médio Completo. O exercício 
das atividades requer prestação de 
serviço em domingos e feriados, em 
turnos de revezamento semanal. 

71,00 

11 Bombeiro Hidráulico 01 - 2.250,73 44 Ensino Fundamental Completo.   90,00 

12 Eletricista 01 - 2.250,73 44 Ensino Fundamental Completo.   90,00 

13 
Operador de 
Máquinas Pesadas 

01 - 2.250,73 44 

Ensino Fundamental Completo e Ter 
experiência de 01 (Um) ano 
comprovada em carteira. Ser 
motorista habilitado na categoria D. 

90,00 

14 Desenhista Técnico 01 - 2.250,73 44 
Ensino Médio Completo, Curso 
Técnico na Área. 

90,00 
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15 
Técnico em 
Eletromecânica 

01 - 2.250,73 44 
Ensino Médio completo e curso 
específico de Eletromecânica. 

90,00 

16 
Encarregado de 
Manutenção 

03 - 2.678,35 44 
Ensino Médio Completo 

107,00 

17 
Supervisor de 
Segurança 

01 - 2.678,35 44 

Ensino médio completo e curso 
técnico de segurança no trabalho 
com o diploma devidamente 
registrado no Ministério da 
Educação. 

107,00 

18 Químico 01 - 5.223,91 44 
Ensino Superior completo - Curso de 
química com diploma devidamente 
registrado no CRQ de sua região.  

120,00 

19 Engenheiro Civil 01 - 6.514,21 40 
Curso superior de Engenharia Civil e 
Registro no CREA. 

120,00 

 TOTAL DE VAGAS 59 04     

 TOTAL GERAL 63      
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ANEXO II 
 

CARGOS, TIPOS DE PROVAS, ESCOLARIDADE MÍNIMA EXIGIDA, QUANTIDADE DE QUESTÕES E PESO. 

 

Cargos Tipos de Provas Nº questões Peso 

 Fiscal 
 Auxiliar de Administração 
 Auxiliar de Serviços 
 Encanador 
 Pedreiro 
 Motorista 
 Bombeiro Hidráulico 
 Eletricista 
 Operador de Máquinas Pesadas 

 
 

Língua Portuguesa 
Matemática 

Conhecimentos Gerais 
Conhecimentos Específicos 

 
Ensino Fundamental Completo 

 
10 
10 
10 
10 

 

01 
01 
01 
02 

 Analista de Tecnologia da Informação 
 Agente Administrativo 
 Técnico em Contabilidade 
 Operador ETA/ETE 
 Desenhista Técnico 
 Técnico em Eletromecânica 
 Encarregado de Manutenção 
 Supervisor de Segurança 

 

 
 
 

Língua Portuguesa 
Noções de Informática 
Conhecimentos Gerais 

Conhecimentos Específicos 
 
 

Ensino Médio / Técnico Completo 

 
10 
10 
10 
10 

 

01 
01 
01 
02 

 Químico 
 Engenheiro Civil 

 
 
 

Língua Portuguesa 
Noções de Informática 
Conhecimentos Gerais 

Conhecimentos Específicos 
 
 

Ensino Graduação Completo 

 
10 
10 
10 
10 

 

01 
01 
01 
02 
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ANEXO III 
 

CRONOGRAMA 
 

DATA HORÁRIO ATIVIDADE LOCAL 

23/03/2016 16h00min. REPUBLICAÇÃO da íntegra do Edital 
Quadro de avisos do SAAE - São Lourenço/MG 
e nos siteswww.reisauditores.com.br e 
www.saaesaolourenco.mg.gov.br.  

23/03/2016 - REPUBLICAÇÃO de Extrato do Edital 
Diário Oficial do Estado de Minas Gerais e 
Jornal  “O Tempo” 

28/03/2016 e 
29/03/2016 

09h00min. às 
11h00min.  e 
13h00min. às 

17h00min. 

REABERTURA do Período para requisição 
de isenção da taxa de inscrição 

Presencial: Rua Coronel José Justino nº 681 - 
Centro São Lourenço/MG; Ou Via correio 
eletrônico – email: 
saaesaolourenco@reisauditores.com.br 

30/03/2016 16h00min. 
Divulgação da lista de pedidos de isenção 

deferidos ou indeferidos 

Quadro de avisos do SAAE - São Lourenço/MG 
e nos sites www.reisauditores.com.br e 
www.saaesaolourenco.mg.gov.br 

31/03/2016 

24 horas pela 
internet; 

09h00min. às 
11h00min.  e 
13h00min. às 

17h00min. 

Prazo para protocolo de recurso sobre 
Indeferimento Pedido de Isenção 

Presencial: Rua Coronel José Justino nº 681 - 
Centro São Lourenço/MG; ou no site  
www.reisauditores.com.br 

01/04/2016 16h00min 
Julgamento recursos sobre Indeferimento 

Pedido de Isenção 

Quadro de avisos do SAAE - São Lourenço/MG 
e nos sites www.reisauditores.com.br e 
www.saaesaolourenco.mg.gov.br 

28/03/2016 a  
04/04/2016 

A partir das 
09h00min. do dia 
28/03/2016 até às 
23h59min. do dia 

04/04/2016 

Período de Inscrições VIA INTERNET dos 
candidatos ao concurso público. Com 

vencimento do boleto no dia 04/04/2016. 
No site  www.reisauditores.com.br 

28/03/2016 a 
04/04/2016 

09h00min. às 
11h00min.  e 
13h00min. às 

17h00min. 

Período de Inscrições Presenciais dos 
candidatos ao concurso público; 

Exceto sábados, domingos e feriados. 
Período da entrega dos títulos.  

Vencimento do boleto no dia 04/04/2016. 

Presencial: Rua Coronel José Justino nº 
681 - Centro São Lourenço/MG. 

 

12/04/2016 16h00min 
Divulgação da relação de inscrições e 

Listagem de Candidatos que solicitaram 
Condições Especiais. 

Quadro de avisos do SAAE - São Lourenço/MG 
e nos sites www.reisauditores.com.br e 
www.saaesaolourenco.mg.gov.br 

13 a 
15/04/2016 

 

24 horas pela 
internet;  

Prazo para protocolo de recurso sobre as 
inscrições. Por e-mail em 

concurso@reisauditores.com.br  ou contato 
com nosso call center. (31)3213-0060 

Presencial: Rua Coronel José Justino nº 
681 - Centro São Lourenço/MG; ou no site  

www.reisauditores.com.br 

26/04/2016 16h00min. Julgamento recursos sobre as inscrições 
Quadro de avisos do SAAE - São Lourenço/MG 
e nos sites www.reisauditores.com.br e 
www.saaesaolourenco.mg.gov.br 

26/04/2016 16h00min. 
Divulgação da Planilha indicando o local e 
horário de realização das Provas Objetivas 

de Múltipla Escolha. 

Quadro de avisos do SAAE - São Lourenço/MG 
e nos sites www.reisauditores.com.br e 
www.saaesaolourenco.mg.gov.br 

01/05/2015 - 
Realização da Prova Objetiva de Múltipla 

Escolha. 
Local e horário de realização: a divulgar dia 
26/04/2016 

http://www.reisauditores.com.br/
http://www.saaesaolourenco.mg.gov.br/
http://www.reisauditores.com.br/
http://www.saaesaolourenco.mg.gov.br/
http://www.reisauditores.com.br/
http://www.reisauditores.com.br/
http://www.saaesaolourenco.mg.gov.br/
http://www.reisauditores.com.br/
http://www.reisauditores.com.br/
http://www.saaesaolourenco.mg.gov.br/
mailto:concurso@reisauditores.com.br
http://www.reisauditores.com.br/
http://www.reisauditores.com.br/
http://www.saaesaolourenco.mg.gov.br/
http://www.reisauditores.com.br/
http://www.saaesaolourenco.mg.gov.br/
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02/05/2016 
 

16h00min. 
 

Divulgação dos gabaritos da Prova Objetiva 
de Múltipla Escolha 

Quadro de avisos do SAAE - São Lourenço/MG 
e nos sites www.reisauditores.com.br e 
www.saaesaolourenco.mg.gov..br 

03 a 
05/05/2016 

24 horas pela 
internet; 

09h00min. às 
11h00min.  e 
13h00min. às 

17h00min. 

Prazo para protocolo de recurso sobre os 
gabaritos da Prova Objetiva de Múltipla 

Escolha. 

Presencial: Rua Coronel José Justino nº 
681 - Centro São Lourenço/MG; ou no site  

www.reisauditores.com.br 

17/05/2016 16h00min. 
Divulgação dos recursos sobre Gabarito 

Oficial e divulgação do Resultado Provisório.  

Quadro de avisos do SAAE - São Lourenço/MG 
e nos sites www.reisauditores.com.br e 
www.saaesaolourenco.mg.gov.br 

18 a 
20/05/2016 

24 horas pela 
internet; 

09h00min. às 
11h00min.  e 
13h00min. às 

17h00min. 

Prazo para protocolo de recurso sobre o 
Resultado Provisório 

Presencial: Rua Coronel José Justino nº 
681 - Centro São Lourenço/MG; ou no site  

www.reisauditores.com.br 

31/05/2016 16h00min. 
Divulgação dos recursos sobre Resultado 

Provisório. 

Quadro de avisos do SAAE - São Lourenço/MG 
e nos sites www.reisauditores.com.br e 
www.saaesaolourenco.mg.gov.br 

31/05/2016 16h00min. Convocação para Provas Práticas. 
Quadro de avisos do SAAE - São Lourenço/MG 
e nos sites www.reisauditores.com.br e 
www.saaesaolourenco.mg.gov.br 

05/06/2016 - Realização da Prova Prática. 
Local e horário de realização: a divulgar dia 
31/05/2016 

14/06/2016 16h00min 
Divulgação do Resultado da Prova Prática  e 
Resultado Geral Provisório (para os cargos 

que possuem prova prática) 

Quadro de avisos do SAAE - São Lourenço/MG 
e nos sites www.reisauditores.com.br e 
www.saaesaolourenco.mg.gov.br 

15 a 
16/06/2016 

24 horas pela 
internet; 

09h00min. às 
11h00min.  e 
13h00min. às 

17h00min. 

Prazo para protocolo de recurso sobre o 
resultado da Prova Prática e Resultado Geral 

Provisório (para os cargos que possuem 
prova prática) 

Presencial: Rua Coronel José Justino nº 
681 - Centro São Lourenço/MG; ou no site  

www.reisauditores.com.br 

23/06/2016 16h00min 
Julgamento dos recursos sobre o resultado 

da Prova Prática e Resultado Geral 
Provisório 

Quadro de avisos do SAAE - São Lourenço/MG 
e nos sites www.reisauditores.com.br e 
www.saaesaolourenco.mg.gov.br 

23/06/2016 16h00min 
Divulgação do Resultado Final Definitivo 

apto à homologação pelo Diretor 
Presidente do SAAE. 

Quadro de avisos do SAAE - São Lourenço/MG 
e nos sites www.reisauditores.com.br e 
www.saaesaolourenco.mg.gov.br 
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ANEXO IV 
 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO - PROVAS OBJETIVAS DE MÚLTIPLA ESCOLHA  

 
CARGOS DE NÍVEL FUNDAMENTAL COMPLETO 

 
 FISCAL 
 AUXILIAR DE ADMINISTRAÇÃO 
 AUXILIAR DE SERVIÇOS 
 ENCANADOR 
 PEDREIRO 
 MOTORISTA 
 BOMBEIRO HIDRAULICO 
 ELETRICISTA 
 OPERADOR DE MAQUINA PESADA 

 
LÍNGUA PORTUGUÊSA PARA TODOS OS CARGOS DE NÍVEL FUNDAMENTAL COMPLETO: Leitura e compreensão de 

textos. A significação das palavras no texto. Emprego das classes de palavras. Pontuação. Acentuação gráfica. Ortografia. 
Fonética e fonologia. Termos essenciais da oração. 

INDICAÇÕES BIBLIOGRÁFICAS: ANDRÉ, Hildebrando Affonso de. Gramática Ilustrada. São Paulo. Moderna. CEGALLA, 

Domingos Paschoal. Novíssima Gramática da Língua Portuguesa.  São Paulo. Nacional. FARACO e MOURA. Gramática Nova. 
São Paulo. Ática. CUNHA, Celso. Nova Gramática do Português Contemporâneo. RJ, Nova Fronteira, 1985. Gramática em 44 
lições - Francisco Platão Saviolli - Editora Ática. Gramática da Língua Portuguesa Pasquale & Ulisses - Editora Scipione.6. Entre 
outras gramáticas reconhecidas da Língua Portuguesa. 

 
MATEMÁTICA PARA TODOS OS CARGOS DE NÍVEL FUNDAMENTAL COMPLETO: Quantidade; Volume; Comprimento; 

Massa; Altura; Relógio/Hora. Identificação de abreviatura do sistema de medida. Identificar partes fracionárias de desenhos. 
Problemas envolvendo dinheiro. As quatro operações simples (adição, subtração, multiplicação e divisão). Números pares e 
ímpares. Seqüência numérica. Equação do 1º Grau. Algarismos Romanos. Dízimas Periódicas.  

INDICAÇÕES BIBLIOGRÁFICAS: LIPPE, Valéria Martins. Pré-escola Pirueta – Matemática. Ed. STD, SP, 1995.GIOVANNI, 

José Ruy.  A Conquista da Matemática, método experimental. SP. FTD. 1986. CASTILHO, Sônia Fiúza da Rocha, DUARTE, Ana 
Lúcia Amaral. Matemática Orientada. Bhte. Ed. Vigília. VERONESE, Marta Miriam. Gostar de Aprender Matemática. Ed. Bagaço, 
2007. 5. CARDOSO, Mário Lúcio Cardoso. Alegria de Aprender – Matemática – 2º, 3º e 4º. Ed do Brasil. Encadernação: 
Brochura. Publ.: Brasil, 2004.Outros livros que abrangem o programa proposto. 

 
CONHECIMENTOS GERAIS PARA TODOS DE NÍVEL FUNDAMENTAL COMPLETO: A prova versará sobre questões de 

conhecimentos gerais da história e da atualidade do município local em seus aspectos político, social, econômico, histórico e 
cultural. Domínio de tópicos atuais, relevantes e amplamente divulgados, em áreas diversificadas, tais como: Ciências, Política, 
Economia, Geografia, História do Brasil e do Município, Organização Administrativa Municipal, atualidades locais, nacionais e 
internacionais, noções de cidadania, meio ambiente (ecologia), poderes executivo, legislativo e judiciário, símbolos nacionais. Lei 
Orgânica. Constituição Federal. 

INDICAÇÕES BIBLIOGRÁFICAS: www.ibge.gov.br, www.iepha.mg.gov.br, www.igam.mg.gov.br Lei Orgânica do Município. 

Constituição Federal do Brasil do Art. 37 ao Art. 41. Revistas e jornais informativos. Outros livros que abrangem o programa 
proposto. 

 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA OS CARGOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS: Conhecimentos Gerais das Atividades 
Inerentes ao Cargo. Segurança do trabalho: noções e normas de segurança do trabalho, higiene e comportamento. Prevenção 

de Riscos no Ambiente de Trabalho; Organização do Trabalho e processos de trabalho, medidas de proteção coletiva, medidas 
de proteção individual, proteção contra incêndio e primeiros socorros; Condições sanitárias e de conforto nos locais de trabalho, 
coleta e armazenamento do lixo. 

http://www.ibge.gov.br/
http://www.iepha.mg.gov.br/
http://www.igam.mg.gov.br/
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INDICAÇÕES BIBLIOGRÁFICAS: Segurança e Medicina do Trabalho –: Atlas (Manuais de Legislação-16) edição atualizada. 

SIGNORINI, qualidade de vida no trabalho: Rio de Janeiro: Taba Cultural; 1999. ZANETI, Izabel C.B.B. – Além do Lixo, Reciclar: 
Um processo de Transformação. Ed. Terra Una, Brasília. 1997. www.lixo.com.br.  

 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA OS CARGOS DE AUXILIAR DE ADMINISTRAÇÃO / FISCAL: Conhecimentos 

Gerais das Atividades Inerentes ao Cargo. Conceitos de Internet/Intranet. Conceitos básicos e modos de utilização de 
tecnologias, ferramentas, aplicativos e procedimentos associados a Internet/Intranet: Ferramentas e aplicativos comerciais de 
navegação, de correio eletrônico, de grupos de discussão, de busca e pesquisa; Conceitos de proteção e segurança. Conceitos 
básicos e modos de utilização de tecnologias, ferramentas, aplicativos e procedimentos de informática: tipos de computadores, 
conceitos de hardware e de software: Procedimentos, aplicativos e dispositivos para armazenamento de dados e para realização 
de cópia de segurança (backup); Principais aplicativos comerciais para edição de textos e planilhas (Ex.: Word, Excel, 
PowerPoint). Segurança do trabalho: noções e normas de segurança do trabalho, higiene e comportamento. Prevenção de 

Riscos no Ambiente de Trabalho; Organização do Trabalho e processos de trabalho, medidas de proteção coletiva, medidas de 
proteção individual, proteção contra incêndio e primeiros socorros; Condições sanitárias e de conforto nos locais de trabalho, 
coleta e armazenamento do lixo. 

INDICAÇÕES BIBLIOGRÁFICAS: Segurança e Medicina do Trabalho –: Atlas (Manuais de Legislação-16) edição atualizada. 

SIGNORINI, qualidade de vida no trabalho: Rio de Janeiro: Taba Cultural; 1999. ZANETI, Izabel C.B.B. – Além do Lixo, Reciclar: 
Um processo de Transformação. Ed. Terra Una, Brasília. 1997. www.lixo.com.br. Manuais on-line do Sistema Operacional 
Windows XP. Manuais on-line do Microsoft Word 2007. Manuais on-line do Microsoft Excel 2007. Manuais on-line do Microsoft 
PowerPoint 2007. Manuais on-line do Internet Explorer 9.0. Manuais on-line Chrome. Livros didáticos e apostilas que abrangem o 
tema proposto. 

 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA OS CARGOS DE ENCANADOR: Conhecimentos Gerais das Atividades Inerentes ao 

Cargo. Conhecimentos gerais de uso e manuseio de instrumentos de trabalho. Conhecimentos Gerais sobre Instalações 
Hidráulicas – Projeto, escolha de matérias e instalação - As plantas e suas simbologias. Principais atividades de Instaladores 
Hidráulicos – Normas da ABNT 5626/98, 9256/86,7198//93, 8160/99, 10844/89, 7229/93 e 13969/97. Água – do Projeto à 
instalação hidráulica de residência e prédios. – Dimensionamento – materiais – registros – sistema de aquecimento – água 
quente – Sistema de esgoto e ventilação. Vantagens e desvantagens dos sistemas disponíveis – Sistema Direto – Sistema Misto 
– Sistema indireto de bombeamento. Cuidados preventivos e forma de manutenção – Torneiras – válvulas de descarga – 
entupimentos mais comuns. Instalação de aquecedor solar de água. Formas de reaproveitamento da água. Instalação e limpeza 
de caixa d´água – tipos de caixa d´água. Tipos de Tubos e conexões. Instalação de banheiras, vasos sanitários e lavatórios. 
Formas e Equipamentos utilizados para redução do consumo de água. Instalações de Proteção e Combate a Incêndios. Noções 
básicas de Hidráulica. Manutenção preventiva, corretiva e de urgência. Segurança do trabalho: noções e normas de segurança 

do trabalho, higiene e comportamento. Prevenção de Riscos no Ambiente de Trabalho; Organização do Trabalho e processos de 
trabalho, medidas de proteção coletiva, medidas de proteção individual, proteção contra incêndio e primeiros socorros; 
Condições sanitárias e de conforto nos locais de trabalho, coleta e armazenamento do lixo. 

INDICAÇÕES BIBLIOGRÁFICAS: Segurança e Medicina do Trabalho –: Atlas (Manuais de Legislação-16) edição atualizada. 

SIGNORINI, qualidade de vida no trabalho: Rio de Janeiro: Taba Cultural; 1999. ZANETI, Izabel C.B.B. – Além do Lixo, Reciclar: 
Um processo de Transformação. Ed. Terra Una, Brasília. 1997. www.lixo.com.br. MANUAL DO CONSTRUTOR – EDIÇÃO 
COMPLETA – Editora Provenzano. CURSO DE INSTALADOR HIDRÁULICO – Rio Grande do Sul – Instituto Padre Réus. Livros 
didáticos e apostilas que abrangem o tema proposto. 

 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA OS CARGOS DE PEDREIRO: Conhecimentos Gerais das Atividades Inerentes ao 

Cargo. Conhecimentos gerais de uso e manuseio de instrumentos de trabalho. Dispositivos Legais de uma obra. Construção e 
Materiais – Escolhendo materiais. Iniciando uma Construção – O terreno – O canteiro de Obras – Locação da Obra. Fundações 
ou sapatas – dimensões – espessuras das ferragens – quantidade de sapatas – concretagem das sapatas. Concreto e ferragens 
para fundações. Alicerces – concreto e ferragens dos alicerces. Paredes e Colunas – Vãos de portas e janelas – cintas 
protetoras – concreto e ferragem das colunas e cintas. Lajes de Cobertura ou Piso – pré moldada – concreto batido – lajes pré 
moldadas com isopor. Muros e Calçadas. Instalação elétrica e Instalação Hidráulica e sanitária – noções básicas. Acabamento – 
colocação de portas e janelas – emboço e reboco – chapiscado – penteado – grafite – Rebaixamento de Teto – Azulejos nas 
paredes – tipos de pisos – colocação de aparelhos sanitários – Pintura. Os telhados. A leitura das plantas – Cálculo do consumo 
de materiais. Traços de argamassa e concreto e proporções. Questões situacionais baseadas nas atividades a serem 
desenvolvidas no cargo. Segurança do trabalho: noções e normas de segurança do trabalho, higiene e comportamento. 

Prevenção de Riscos no Ambiente de Trabalho; Organização do Trabalho e processos de trabalho, medidas de proteção 

http://www.lixo.com.br/
http://www.lixo.com.br/
http://www.lixo.com.br/
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coletiva, medidas de proteção individual, proteção contra incêndio e primeiros socorros; Condições sanitárias e de conforto nos 
locais de trabalho, coleta e armazenamento do lixo. 

INDICAÇÕES BIBLIOGRÁFICAS: Segurança e Medicina do Trabalho –: Atlas (Manuais de Legislação-16) edição atualizada. 

SIGNORINI, qualidade de vida no trabalho: Rio de Janeiro: Taba Cultural; 1999. ZANETI, Izabel C.B.B. – Além do Lixo, Reciclar: 
Um processo de Transformação. Ed. Terra Una, Brasília. 1997. www.lixo.com.br. MANUAL DO CONSTRUTOR – EDIÇÃO 
COMPLETA – Editora Provenzano.Livros didáticos e apostilas que abrangem o tema proposto. 

 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA OS CARGOS DE MOTORISTA / OPERADOR DE MÁQUINA PESADAS: 

Conhecimentos Gerais das Atividades Inerentes ao Cargo. Código Nacional de Trânsito – Lei Federal nº 9.503/97 e 9.602/98 
(Legislação de Trânsito). A prova versará sobre questões de rotina do trabalho do cargo, incluindo normas e métodos de 
segurança no trabalho. Regras gerais de circulação: Normas Gerais de Circulação e Conduta; Regra de Preferência; 
Conversões; Dos Pedestres e Condutores não Motorizados; Classificação das Vias; Legislação de trânsito: Dos Veículos; 

Registro, Licenciamento e Dimensões; Classificação dos Veículos; Dos equipamentos obrigatórios; Da Condução de Escolares; 
Dos Documentos de Porte Obrigatório; Da Habilitação; Das Penalidades; Medidas e Processo Administrativo; Das Infrações; 
Sinalização de trânsito: A Sinalização de Trânsito; Gestos e Sinais Sonoros; Conjunto de Sinais de Regulamentação; Conjunto 
de Sinais de Advertência; Placas de Indicação; Direção defensiva: Direção Preventiva e Corretiva; Automatismos; Condição 
Insegura e Fundamentos da Prevenção de Acidentes; Leis da Física; Aquaplanagem; Tipos de Acidentes; Primeiros socorros: 
Como socorrer; ABC da Reanimação; Hemorragias; Estado de Choque; Fraturas e Transporte de Acidentados; Meio ambiente: 
Meio Ambiente; Noções de mecânica: O Motor; Sistema de Transmissão e Suspensão; Sistema de Direção e Freios; Sistema 
Elétrico, Pneus e Chassi. Conhecimentos gerais do veículo: Conhecimentos Práticos de Operação e Manutenção do veículo; 

Procedimentos de Segurança; Funcionamento Básico dos Motores; Sistema de Lubrificação; Arrefecimento; Transmissão; 
Suspensão; Direção; Freios; Pneus; Painel de instrumentos; Sistema Elétrico; Noções de primeiros socorros; Transporte de 
pacientes politraumatizados. Segurança do trabalho: noções e normas de segurança do trabalho, higiene e comportamento. 

Prevenção de Riscos no Ambiente de Trabalho; Organização do Trabalho e processos de trabalho, medidas de proteção 
coletiva, medidas de proteção individual, proteção contra incêndio e primeiros socorros; Condições sanitárias e de conforto nos 
locais de trabalho, coleta e armazenamento do lixo. 

INDICAÇÕES BIBLIOGRÁFICAS: Código de Trânsito Brasileiro (Lei nº 9503/97, alterada pela Lei nº 9.602/98). Resoluções do 

CONTRAN. SOBRINHO, José Almeida e Outros, Novo Código de Trânsito Brasileiro. Editora Jurídica Mizuno, 1ª ed. Campinas-
SP. Outras publicações que abranjam o programa proposto. 
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA OS CARGOS DE BOMBEIRO HIDRÁULICO: Conhecimento de ferramentas 

inerentes a profissão. Conhecimentos Gerais das Atividades Inerentes ao Cargo. Conhecimentos do ofício do cargo; material 
utilizado; ferramentas e equipamentos; medição; cálculo de material a ser utilizado; noções de quantidade, tamanho e 
correspondência; figuras geométricas; horas e previsão do tempo. Abordagem sobre manutenção e recuperação de bombas e do 
sistema hidráulico. Revisão e ajuste nos registros, descargas e válvulas dos sistemas hidráulicos. Lubrificação e manutenção em 
bombas e outras partes do sistema hidráulico. Elaboração de relação de materiais necessários para manutenção e recuperação 
de sistemas de bombeamento de água e dos pontos de distribuição de água e de saneamento. Instalações, manutenções e 
resoluções de problemas hidráulicos. Normas técnicas (incluindo NBR’s atinentes à área) e de segurança aplicadas ao trabalho. 
Leitura e interpretação de projetos de instalações hidráulicas. Segurança do trabalho: noções e normas de segurança do 

trabalho, higiene e comportamento. Prevenção de Riscos no Ambiente de Trabalho; Organização do Trabalho e processos de 
trabalho, medidas de proteção coletiva, medidas de proteção individual, proteção contra incêndio e primeiros socorros; 
Condições sanitárias e de conforto nos locais de trabalho, coleta e armazenamento do lixo. 

INDICAÇÕES BIBLIOGRÁFICAS: Segurança e Medicina do Trabalho –: Atlas (Manuais de Legislação-16) edição atualizada. 

SIGNORINI, qualidade de vida no trabalho: Rio de Janeiro: Taba Cultural; 1999. ZANETI, Izabel C.B.B. – Além do Lixo, Reciclar: 
Um processo de Transformação. Ed. Terra Una, Brasília. 1997. www.lixo.com.br. MANUAL DO CONSTRUTOR – EDIÇÃO 
COMPLETA – Editora Provenzano. Livros didáticos e apostilas que abrangem o tema proposto. 

 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA OS CARGOS DE ELETRICISTA: Conhecimentos Gerais das Atividades Inerentes ao 

Cargo. Conhecimentos gerais de uso e manuseio de instrumentos de trabalho. Cargas Elétricas - Condutores e Isolantes - 
Processos de Eletrização - Unidades de Carga Elétrica - Campos Elétricos, Corrente e Tensão Elétricas - Noção de Resistência 
Elétrica - Circuito Elétrico - Intensidade de Corrente - Potência e Tensão Elétricas; Condutores Elétricos - Resistência de um 
Condutor - Fios e Cabos Condutores usados na Prática - Utilização de Condutores; Fenômenos Magnéticos - Ação de um campo 
Elétrico - Os ímãs; Baterias - Choque Elétrico – Prevenções - Pára-Raios e suas Funções. Ligação provisória e definitiva de 
energia; Instalações para iluminação e aparelhos domésticos; Elementos componentes de uma instalação elétrica; Símbolos e 

http://www.lixo.com.br/
http://www.lixo.com.br/
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convenções; Esquemas fundamentais de ligações; aterramento – choque elétrico cores de condutores; Cargas dos pontos de 
utilização; Localização dos componentes da instalação; Condutores elétricos; Eletrodutos; Como calcular o condutor adequado 
pela capacidade de corrente; Quedas de tensão admissíveis; Fator de demanda; Ligação à terra; Pára- raios prediais; Proteção 
dos circuitos elétricos; Dispositivos de controle dos circuitos de iluminação; Contactores e chaves magnéticas; Chave bóia. 
Técnicas das Instalações Elétricas: Instalações em eletrodutos rígidos embutidos; Instalações em eletrodutos expostos; 
Instalações em eletrodutos flexíveis; Introdução de condutores em eletrodutos; Energia aos prédios; Alimentadores gerais; 
Modalidades e ligação – Ramais – Ligação provisória e definitiva de energia; Emendas em fios grossos; Emendas em condutores 
de cobre e alumínio; Instalações aéreas; Ligação de motores monofásicos com fase auxiliar; Chaves de partida dos motores 
monofásicos; Ligação de motores trifásicos; Instalação de campainhas, cigarras e quadros anunciadores; Instrumentos de 
medida; Instrumentos de medida tipo digital; Dispositivos Diferencial-Residuais (DR); Aplicação dos dispositivos DR; Curto-
circuito; Normas de segurança: conceito e equipamentos. Técnicas de Iluminação Lâmpadas incandescentes. Lâmpadas de 
descarga; Cálculos de iluminação; Luminárias; Regras práticas; Iluminação de estacionamento. Interpretação de croqui e 
relatórios com dimensionamento.Segurança do trabalho:noções e normas de segurança do trabalho, higiene e comportamento. 

Prevenção de Riscos no Ambiente de Trabalho; Organização do Trabalho e processos de trabalho, medidas de proteção 
coletiva, medidas de proteção individual, proteção contra incêndio e primeiros socorros; Condições sanitárias e de conforto nos 
locais de trabalho, coleta e armazenamento do lixo. 

INDICAÇÕES BIBLIOGRÁFICAS: EDMINISTER, J. A. Circuitos Elétricos. Coleção Schaum. Editora McGraw-Hill do Brasil. São 

Paulo. ELGERD, Olle I.; Introdução à Teoria de Sistemas de Energia Elétrica, McGraw-Hill. JOHNSON, D. E.; HILBURN, J. L., 
JOHNSON, J. R., Fundamentos de Análise de Circuitos Elétricos. Quarta Edição. Editora PHB. São Paulo. MAMEDE FILHO, J. 
Instalações Elétricas Industriais. Editora CIAL. São Paulo. CRUZ, Eduardo Cesar Alves. Instalações Elétricas: Fundamentos, 
práticas, projetos em instalações residenciais e comerciais. ROBBA, Ernesto João; Introdução a Sistemas de Potência, Editora 
Edgard Blucher. STEVENSON, Willian, D., Elementos de Análise de Sistemas de Potência, Editora McGraw –Hill. AHMED, 
Ashfaq. Eletrônica de Potencia. Pearson. FITZGERALD,A.E. Máquinas Elétricas. Artmed. FRANCHI, Claiton Moro. 
Acionamentos Elétricos. Editora Érica. KAGAN, Nelson: Introdução aos sistemas de distribuição de energia elétrica. São Paulo: 
E. Blücher. MEDEIROS FILHO, Solon de: Medição de Energia Elétrica. LTC. Outras publicações que abranjam o programa 
proposto.Revistas ou livros técnicos / específicos da área. Outras publicações que abranjam o programa proposto. 

 
 
CARGOS DE NÍVEL MÉDIO COMPLETO / TÉCNICO 

 
 ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 
 AGENTE ADMINISTRATIVO 
 TÉCNICO DE CONTABILIDADE 
 OPERADOR ETA/ETE 
 DESENHISTA TÉCNICO 
 TÉCNICO EM ELETROMECANICA 
 ENCARREGADO DE MANUTENÇÃO 
 SUPERVISOR DE SEGURANÇA 

 
LÍNGUA PORTUGUESA PARA TODOS OS CARGOS DE NÍVEL MÉDIO/TÉCNICO: Conhecimento gramatical de acordo com o 

padrão culto da língua portuguesa; denotação e conotação; figuras; coesão e coerência; tipologia textual; significação das 
palavras; emprego das classes de palavras; sintaxe da oração e do período; pontuação. Estrutura fonética: encontros vocálicos e 
consonantais, dígrafo, divisão silábica, ortografia, acentuação gráfica. Classes de palavras: classificação, flexões nominais e 
verbais. Teoria Geral da Frase e sua análise: orações, períodos e funções sintáticas. Sintaxe de concordância: concordância 
verbal e nominal. Colocação de pronomes: próclise, mesóclise, ênclise. Pontuação. Crase. Interpretação de texto. Ortografia 
oficial – novo acordo ortográfico. 

SUGESTÕES BIBLIOGRÁFICAS: CUNHA, Celso. Nova Gramática do Português Contemporâneo. Rio de Janeiro. Nova 

Fronteira, 1985. KLEIMAN, Ângela. Texto e Leitor: Aspectos cognitivos da leitura. Campinas, São Paulo: Pontes, 1999. NETO, 
Pasquale Cipro & INFANTE, Ulisses. Gramática da Língua Portuguesa. São Paulo. Editora Scipione, 1997.FARACO & MOURA. 
Gramática Nova.  11ª edição. São Paulo. Editora Ática, 1997. Gramática em 44 lições - Francisco Platão Saviolli - Editora 
Ática.Gramática da Língua Portuguesa - Pasquale & Ulisses - Editora Scipione.Entre outras gramáticas reconhecidas da Língua 
Portuguesa. 
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NOÇÕES DE INFORMÁTICA PARA TODOS OS CARGOS DE NÍVEL MÉDIO/TÉCNICO: Conceitos de Internet/Intranet. 

Conceitos básicos e modos de utilização de tecnologias, ferramentas, aplicativos e procedimentos associados a Internet/Intranet: 
Ferramentas e aplicativos comerciais de navegação, de correio eletrônico, de grupos de discussão, de busca e pesquisa; 
Conceitos de proteção e segurança. Conceitos básicos e modos de utilização de tecnologias, ferramentas, aplicativos e 
procedimentos de informática: tipos de computadores, conceitos de hardware e de software: Procedimentos, aplicativos e 
dispositivos para armazenamento de dados e para realização de cópia de segurança (backup); Principais aplicativos comerciais 
para edição de textos e planilhas (Ex.: Word, Excel, PowerPoint). Conhecimento básico de Hardware (Processador, função da 
memória RAM, função do disco rígido, placa de vídeo, placa de som).  

SUGESTÕES BIBLIOGRÁFICAS: Manuais on-line do Sistema Operacional Windows XP. Manuais on-line do Microsoft Word 

2007. Manuais on-line do Microsoft Excel 2007. Manuais on-line do Microsoft PowerPoint 2007. Manuais on-line do Internet 
Explorer 9.0. Manuais on-line Chrome. Livros didáticos e apostilas que abrangem o tema proposto. 

 
CONHECIMENTOS GERAIS PARA TODOS OS CARGOS DE NÍVEL MÉDIO: A prova versará sobre questões de 

conhecimentos gerais da história e da atualidade do município local em seus aspectos político, social, econômico, histórico e 
cultural. Domínio de tópicos atuais, relevantes e amplamente divulgados, em áreas diversificadas, tais como: Ciências, Política, 
Economia, Geografia, História do Brasil e do Município, Organização Administrativa Municipal, atualidades locais, nacionais e 
internacionais, noções de cidadania, meio ambiente (ecologia), poderes executivo, legislativo e judiciário, símbolos nacionais. Lei 
Orgânica do Município. 

SUGESTÕES BIBLIOGRÁFICAS: www.ibge.gov.br,www.iepha.mg.gov.br,www.igam.mg.gov.br,Lei Orgânica do Município; 

Revistas e jornais informativos. 

 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA O CARGO DE ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO: Algoritmos e 

estruturas de dados. Estruturas de controle básicas. Elaboração de algoritmos. Análise de complexidade de algoritmos. 
Representação e manipulação de matrizes, listas, filas, pilhas e árvores. 2. Análise e projeto de sistemas. Análise, projeto e 
programação estruturada. Análise, projeto e programação orientada a objetos. Conceitos da orientação a objetos. 3. 
Desenvolvimento de sistema e software. Ciclo de vida. Participantes do processo de desenvolvimento. Linguagens de 
modelagem. Levantamento de requisitos. Desenho de sistemas. Implementação e testes. Aspectos gerenciais. Modelos de 
maturidade. 4. Bancos de dados. Conceitos e fundamentos. Modelo relacional. Modelagem de dados. Normalização de dados. 
Projeto de banco de dados relacional. Linguagem de consulta estruturada (SQL). Gerenciamento de transações e controle de 
concorrência. Arquitetura de sistemas de bancos de dados. Projeto de desenvolvimento de aplicações. Conceitos sobre bancos 
de dados orientados a objetos e bancos de dados objeto-relacionais. 5. Linguagens e ambientes de programação. Java e 
ambiente de programação Eclipse. 6. Fundamentos sobre aplicações web. Conceitos gerais sobre PHP, HTML, XML, XHTML, 
CSS, DOM, JavaScript, AJAX. Protocolo HTTP. Controle de sessão. Cookies. 7. Desenvolvimento web com JSP. Conceitos 
fundamentais sobre o servidor web Apache e o servidor de aplicações TomCat. Java Server Pages – JSP. Mapeamento objeto 
relacional com Hibernate. Padrão de projeto MVC (modelovisualização-controle) com Struts. 8. Redes de computadores. 
Topologias de rede. Transmissão de dados: meios, controle de acesso ao meio, enlace. Modelo OSI. Arquitetura TCP/IP e seus 
principais protocolos. Interconexão de redes. Equipamentos (gateways, hubs, repetidores, bridges, switches, roteadores). 
Noções de roteamento (RIP, OSPF). Estrutura da Internet global. Noções de multicast. Domínios, servidores DNS e entidades de 
registro. Funcionamento dos principais serviços de rede. Servidores de email, servidores Web, servidores proxy. NAT. DHCP. 
LDAP. SAMBA. Redes sem fio: conceitos, instalação, configuração, criptografia e segurança. Redes VPN. Telefonia sobre IP. 
Protocolos de streaming. Princípios de redes peer-to-peer. Gerenciamento e monitoração de redes. Protocolo SNMP. Sniffer de 
rede. Interpretação de pacotes. Formato de pacotes dos principais protocolos pertencentes à família TCP/IP. Anomalias. Análise 
de desempenho e otimização. Tipos de serviço e QoS. 9. Sistemas operacionais. Conceitos, funções, estrutura, administração. 
Gerência de processos. Processos: escalonamento, comunicação interprocessos. Gerência de recursos, deadlocks. Gerência de 
memória. Sistemas operacionais GNU/Linux e Windows. Instalação e configuração dos principais serviços. Gerenciamento de 
usuários. Acessos, compartilhamento e segurança. Programação shell script. Logs dos sistemas, dos serviços e dos eventos. 
Sistemas de arquivos EXT2, EXT3, REISER, NTFS e FAT32. Registro do Windows. 10. Organização e arquitetura de 
computadores. Processadores: monoprocessamento, multiprocessamento. Hierarquia de memória. Entrada e saída. Lógica 
digital. 11. Segurança. Conceitos de segurança da informação. Classificação da informação, segurança física e segurança lógica. 
Análise e gerenciamento de riscos. Ameaça, tipos de ataques e vulnerabilidade. Ataques e proteções relativos a hardware, 
sistemas operacionais, aplicações, bancos de dados e redes. Antivírus, firewalls, DMZ, proxies, IDS. Vírus de computador, 
cavalo de Tróia, worm, spoofing e negação de serviço. Sistemas de Backup. Tipos de backup. Planos de contingência. Meios de 
armazenamento para backups. Certificação digital: assinatura digital, autenticação, conceitos básicos de criptografia, sistemas 
criptográficos simétricos e assimétricos, protocolos criptográficos e legislação. 

http://www.ibge.gov.br/
http://www.iepha.mg.gov.br/
http://www.igam.mg.gov.br/
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SUGESTÕES BIBLIOGRÁFICAS: Tanenbaum, A.S. "Redes de Computadores", Prentice Hall, Englewood Clifs, NJ. ISBN 85-

352-1185-3. - -Tradução da quarta edição, 2003. - Peterson, L.L., Davie, B.S. "Redes de Computadores: uma Abordagem de 
Sistemas", Ed. Campus.,2004. Tradução da terceira edição. - Silberschatz, A., Galvin, P., Gagne, G. “Fundamentos de Sistemas 
Operacionais”, Sexta Edição, LTC, 2004. - Marin, P. Sérgio “Cabeamento Estruturado - Desvendando Cada Passo: Do Projeto à 
Instalação”, Terceira Edição, Érica Ltda, 2010. - VERAS, Manoel. Datacenter: Componente central da infraestrutura de TI. 1 ed. 
Rio de Janeiro: Brasport, 2011. - VERAS, Manoel. Virtualização: componente central do datacenter. Rio de Jenaiero : Brasport, 
2011. - NEMETH, Evi. Manual Completo do Linux. 2 ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2007. - BON, Jan Van. Fundamentos 
do Gerenciamento de Serviços de TI baseado na ITIL. Van Haren Publishing, 2006. - DE SOUZA, Maxuel Barbosa. Windows 
Server 2008 - Administração de Redes. Ciencia Moderna, 2010. - Marin, P. Sérgio “Cabeamento Estruturado - Desvendando 
Cada Passo: Do Projeto à Instalação”, Terceira Edição, Érica Ltda, 2010. - NAKAMURA, Emilio Tissato. Segurança de Redes em 
Ambientes Cooperativos. Novatec, 2007. 

 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA O CARGO DE AGENTE ADMINISTRATIVO: Noções em Administração: 1.1. 

Organizações, Eficiência e Eficácia. 1.2. O processo Administrativo: planejamento, organização, influência, controle. 1.3. 
Planejamento: fundamentos, tomada de decisões, ferramentas. 1.4. Organização: fundamentos, estruturas organizacionais 
tradicionais, tendências e práticas organizacionais. 1.5. Influência: aspectos fundamentais da comunicação, liderança, motivação, 
grupos, equipes e cultura organizacional. 1.6. Métodos e sistemas administrativos: sistemas de informações gerenciais, processo 
decisório, responsabilidade e autoridade, comunicação empresarial, métodos de trabalho, representações gráficas, formulários, 
manuais. 2. Noções em Redação Oficial; 2.1. Modalidades de textos técnicos; 2.2. Aspectos gerais da redação oficial; 2.3. 

Conceito e princípios de redação oficial; 2.4. Impessoalidade; 2.5. Linguagem dos atos e comunicações oficiais; 2.6. Concisão e 
clareza; 2.7. Fechos para comunicação; 2.8. Identificação do signatário; 2.9. Modelos oficiais – normas gerais; 2.10. Pronomes 
de Tratamento; 2.11. Concordância; 2.12. Emprego; 2.13. Abreviaturas, siglas e símbolos; 2.14. Comunicações oficiais; 2.15. O 
padrão ofício; 2.16. Exposição de motivos; 2.17 Mensagem; 2.18. Telegrama; 2.19. Fax 2.20. Correio Eletrônico. Legislação:LEI 

COMPLEMENTAR Nº. 005/14 - Dispõe sobre o Plano de Cargos e Salários dos Servidores Públicos do Serviço Autônomo de 
Água e Esgoto - SAAE e suas alterações posteriores. Lei Federal no 8.666/93 e suas alterações posteriores - Lei de Licitações. 
Lei Federal nº 10.520/2002 - Institui no âmbito da Administração Pública a modalidade de licitação denominada pregão.  

SUGESTÕES BIBLIOGRÁFICAS: CHIAVENATO, I. Princípios da administração: o essencial em teoria geral da administração. 

Rio de Janeiro: Elsevier, 2006. GIL, Antonio Carlos. Gestão de pessoas: enfoque nos papéis. São Paulo: Atlas, 2001. 
LACOMBE, F.; HEILBORN, G. Administração: princípios e tendências. São Paulo: Saraiva 2009. CARVALHO, A. P. de; 
GRISSON, D. (orgs.). Manual do secretariado executivo. São Paulo: D´Livros Editora, 1998, ou 5ª ed. São Paulo: DCL Editora, 
2002.CERTO, Samuel C. Administração moderna. 9ª edição. São Paulo: Prentice Hall, 2003. CUNHA, Celso & CINTRA, Luis F. 
L. Nova gramática do português contemporâneo. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1992. 
http://www.presidencia.gov.br/legislacao/publicacoes/NATALENSE, M. Liana Castro. Secretária executiva. São Paulo: I.O.B., 
1995. 
Manual de Redação da Presidência da República. Governo do Brasil, DF, 2002. Disponível 
em:<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/manual/index.htm>. Acesso em: 3 de nov. de 2011.MEDEIROS, J. Bosco. Redação 
empresarial. 7ª ed. São Paulo: Atlas, 2010.Lei Complementar nº 005/14; Lei Federal nº 10.520/2002 (Institui, no âmbito da União, 
Estados, Distrito Federal e Municípios, nos termos do art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, modalidade de licitação 
denominada pregão, para aquisição de bens e serviços comuns, e dá outras providências). 

 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA O CARGO DE TÉCNICO EM CONTABILIDADE: 1 Princípios fundamentais de 

contabilidade. 2 Normas brasileiras de contabilidade. 3 Noções de administração pública. 4 Conceitos e tratamento dado às 
receitas e despesas na contabilidade pública. 5 Estágios da despesa pública. 6 Classificação institucional, funcional e 
programática. 7 Escrituração contábil de fatos que afetem o patrimônio de instituições públicas. 8 Tipos de orçamentos públicos. 
9 Elaboração e aprovação de orçamento. 10 Execução orçamentária. 11 Balanços Públicos: Financeiro, Patrimonial e 
Orçamentário. 12 Demonstração das Variações Patrimoniais. 13 Operações contábeis típicas de autarquias estaduais 
(universidades). 14 Legislação tributária referente às retenções de Imposto de Renda Retido na Fonte, IRRF, Instituto Nacional 
de Seguridade Social, INSS, Contribuição para Financiamento da Seguridade Social, COFINS, Programa de Integração 
Social/Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público, PIS/PASEP e Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido, 
CSLL, incidente sobre à prestação de serviços de terceiros. 15 Lei nº 4.320/64 (normas gerais de Direito Financeiro para 
elaboração e controle dos orçamentos e balanços). 16  Lei nº 8.666/93 (e suas alterações) – Licitações. 17 Lei nº 101/2000 – Lei 
de Responsabilidade Fiscal. 18 Emendas Constitucionais nº 19, nº 20, 29 e nº 41 e 53. 20 Conhecimentos básicos sobre 
Contabilidade Comercial. 21 Conhecimentos básicos sobre Contabilidade Pública. 22 Constituição Federal (Título VI – Da 
Tributação e do Orçamento). 23 Auditoria. 24 Controle governamental. 25 Controles externos. 26 Controles internos. 27 Auditoria 
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interna. 28 Auditoria no Sistema de Controle Interno. 29 Planejamento e Orçamento Público: Conceito.30 Instrumentos Básicos 
de Planejamento. 31 Princípios Orçamentários. 

SUGESTÕES BIBLIOGRÁFICAS: BRASIL. Lei 6.404/76 (e alterações posteriores). Dispõe sobre as sociedades por ações. 
IUDICIBUS, S.; MARTINS, E.; GELBCKE, E.R.; SANTOS, A. Manual de contabilidade societária: aplicável a todas as 
sociedades de acordo com as normas internacionais e do CPC. São Paulo: Atlas, 2010. MARION, J.C. Contabilidade 
empresarial. São Paulo: Atlas, 2012. Resoluções do Conselho Federal de Contabilidade: 750/93, 1.282/10, 1.177/09, 
1.292/10, 1.185/09, 1.376/11, 1.305/10, 1.374/11, 1.412/12. SILVA, J.P. Análise financeira das empresas. São Paulo; Atlas, 
2012. Lei 4320/1964 (Normas Gerais de Direito Financeiro para elaboração e controle de orçamentos. Lei Complementar 
101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal). MCASP da STN (Manual de Contabilidade aplicada ao setor público, 
disponível em https://www.tesouro.fazenda.gov.br/pt/responsabilidadefiscal/contabilidade-publica/manuais-de-
contabilidade-publica. Outras publicações que abranjam o programa proposto. 

 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA O CARGO DE OPERADOR ETA/ETE: Noções de Práticas Laboratoriais: Unidades 

de medidas de concentrações e preparo de soluções utilizadas no processo de tratamento. Identificação e utilização de 
equipamentos simples de leitura direta (ex.: potenciômetro, turbidímetro, termômetros) e vidrarias laboratoriais. Conversões de 
unidades de medidas. Coleta de amostras para análises físico-químicas e bacteriológicas. Conhecimentos Básicos de Ciências 
Naturais: Matéria e energia. Átomos e moléculas. Funções orgânicas. Estados físicos e suas propriedades. Funções Inorgânicas: 
ácidos, bases, sais e óxidos. Reações químicas. Relações de massas. Estequiometria. Misturas: homogêneas, heterogêneas e 
suas separações. Tratamento de Água: Estação de Tratamento de água. Etapas do tratamento da água. Características físico-
químicas e parâmetros de qualidade de água. Normas sanitárias sobre a qualidade da água para o consumo humano e suas 
atualizações. Noções de Higiene e Saúde Pública: Aspectos básicos de higiene e saúde pública, baseados na bibliografia 
sugerida e em conceitos gerais da OMS (Organização Mundial de Saúde) e dos órgãos públicos em todas as esferas 
governamentais. Noções de Segurança do Trabalho: Conhecimento sobre as normas de segurança do trabalho e de 
equipamentos de proteção individual (EPI’s) e coletivos (EPC’s).  

SUGESTÕES BIBLIOGRÁFICAS: CAMPBELL. J & CAMPBELL J. Matemática de Laboratório. São Paulo. Editora Roca. 

TEIXEIRA, PEDRO & VALLE, SILVIO. Biossegurança: uma abordagem multidisciplinar. Rio de Janeiro. Editora FIOCRUZ. 
USBERCO E SALVADOR. Química. Volume Único. Editora Saraiva, São Paulo. BRASIL, Ministério da Saúde. Vigilância e 
controle da qualidade da água para o consumo humano e seus anexos. Brasília: Ministério da Saúde. PROSAB (Programa de 
Pesquisa em Saneamento Básico) – Tratamento de água de abastecimento por filtração múltiplas etapas. Rio de Janeiro; ABES. 
RICHTER, C A E AZEVEDO NETO, JM. Tratamento de água, tecnologia atualizada. Edgard Blücher. São Paulo. LOPES, S G B 
C. Bio. Volumes I e II. Editora Saraiva. São Paulo. Manuais que tratem da prática profissional do cargo. Outras publicações que 
abranjam o programa proposto. 

 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA O CARGO DE DESENHISTA TÉCNICO: Projeções Ortogonais. Conceitos Básicos 

da Linguagem Gráfica. Escrita e Leitura. Descrição Ortográfica e Perspectiva. Instrumentos Gráficos e seu Uso. Geometria 
Gráfica. Letras e Algarismos. Vistas Auxiliares. Vistas Seccionais e Convenções. Desenhos Esboços em perspectiva. Cotas, 
anotações, limites e precisão. Mapas Gráficos e Diagramas. Intersecções de superfícies. Vistas desenvolvidas. Material de 
desenho. Escalas.Tela principal, uso de comandos e arquivos, visualização dos desenhos, sistema de coordenadas, 
configuração de novos desenhos, criação de objetos, ferramentas de edição, dimensionamentos e escalas, operação com 
arquivos, propriedades dos projetos - modificações, cópia de desenho arquitetônico básico (Planta, Corte e Fachada). 
Conceituação, perspectiva cônica, método do ponto central, desenho de perspectiva isométrica, dimensionamento dos objetos 
pertinentes à arquitetura. História da topografia, tipos de medições com exemplos, convenções gráficas, planimetria / altimetria, 
curvas de nível. Representação de superfície topográfica, perfis 20 topográficos e cortes. Cálculo de volume de terra para 
terraplanagem. Locação de obras conforme topografia. Conceituação de formas tridimensionais, esculturais e modelagem. 
Técnicas para a construção de maquetes. Materiais: pesquisa, aquisição, coleta e preparo. Instrumentos: tipos e utilização. 
Escolha da escala. Escolha dos materiais: papelão / madeira / materiais alternativos. Etapas de preparação. Desenho / corte / 
colagem / encaixes e revestimentos. Barreiras arquitetônicas na terceira idade. Áreas sociais destinadas a idosos, segundo a 
legislação. Os anões e a exclusão social. Ergonomia. NBR 9050- Rampas, escadas, elevadores. Detalhes importantes ao 
construir. Código de Posturas. Acessibilidade e acessórios disponíveis para pessoas com problemas de locomoção. 
Necessidades específicas para cada tipo de com deficiências. Evolução histórica do sistema estrutural, comportamento 
estrutural, desenho de projeto de fundações, desenho de projeto de estruturas básicas, formas de vigas, pilares e lajes, 
armações de vigas, pilares e lajes. Importância sanitária, tratamento de esgoto, instalações de água fria, esgoto, plano de 
distribuição de água e esgoto numa edificação. Concepção e dimensionamento de instalações de água pluvial. 
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Dimensionamento de calhas para água pluvial. Dimensionamento de caixa de água predial. Lista de material para projeto 
hidrossanitário. Normas e Simbologias hidrossanitárias.  

SUGESTÕES BIBLIOGRÁFICAS: ABNT, NBR 8403, Aplicação de linhas em desenhos – Tipos de linhas – Larguras das linhas. 

Rio de Janeiro, 1984. ABNT, NBR 8196, Desenho técnico – Emprego de escalas. Rio de Janeiro, 1999. BACHMANN, A., 
Desenho técnico, Porto Alegre ed. Globo. 1970. BANDEIRA, J. S., Desenho técnico. São Paulo, Ed do Brasil, 1947. FRENCH T. 
E., VIERCK, C. J., Desenho Técnico e Tecnologia Gráfica. 8ª edição, Editora Globo, a1985. OBERG, L., Desenho arquitetônico. 
22 ed. Rio de Janeiro, Livro Ed., Rio de Janeiro, ed. Francisco Alves, 1981. Livros e apostilas que Técnico, 1983 PEREIRA, A., 
Desenho Técnico Básico. 7 abrangem o tema proposto. 

 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA O CARGO DE TÉCNICO EM ELETROMECANICA: Circuitos elétricos: circuitos 

elétricos de corrente contínua; circuitos elétricos de corrente alternada em regime permanente; circuitos elétricos trifásicos 
equilibrados; medição de potência em circuitos de corrente alternada; medição de energia elétrica. Máquinas elétricas: circuitos 
magnéticos; transformadores; máquinas de indução trifásicas. Acionamentos elétricos: diagramas funcionais e de força; 
dimensionamentos. Instalações elétricas: luminotécnica; dimensionamento de alimentadores determinação de carga instalada e 
demandada; dimensionamento de proteção em instalações elétricas. Eletrônica analógica: circuitos de corrente contínua com 
diodos; retificadores monofásicos não controlados; transistores bipolares; tiristores; retificadores trifásicos não controlados; 
retificadores trifásicos controlados. Tecnologia mecânica dos materiais: Metalurgia à fundição, Aço e ferro fundido e análise de 
gráfico tensão x deformação, Efeitos dos tratamentos térmicos e termoquímicos nos processos fabris, Diagrama de equilíbrio Fe-
C (Ferro-Carbono). Desenho Técnico: representação e cotagem de peças; desenho em projeções, perspectivas. Resistência dos 
materiais: Equilíbrio de forças e momentos; Esforço de tração e compressão; Transmissões por correias polias e engrenagens, 
Dimensionamentos de eixos. Cálculos de polias. Máquinas mecânicas: Conceitos fundamentais aplicados à metrologia; Leitura e 
utilização do paquímetro e micrômetro; Análise e cálculo de parâmetros em sistemas pneumo-hidráulicos; Princípios 
fundamentais da Termodinâmica; Princípios fundamentais da combustão e dos combustíveis; Sistemas pneumáticos de potência 
e movimento. Usinagem: Geometria da ferramenta; Materiais para ferramentas; Processos de usinagem geometria definida; 
Planejamento de processos de usinagem. Soldagem: Processos utilizados para a soldagem; Tipo de processo a ser utilizado; 
Características dos materiais a ser utilizado.  

SUGESTÕES BIBLIOGRÁFICAS: COMANDOS: Dispositivos de controle pneumáticos e hidráulicos; Técnicas de comando 

pneumático e hidráulico; Sistemas pneumáticos e hidráulicos; Viabilidade té CAVALIN, Geraldo, CERVELIN, Severino. 
Instalações elétricas prediais. São Paulo, Erica, 2000. 4.ed. 388 p.il. GUSSOW, Milton. Eletricidade básica. Rio de Janeiro, 
Mcgraw-Hill, 1996. 639 p. MAMEDE FILHO, João. Instalações Elétricas industriais. Rio de Janeiro, LTC, 2002. 656 p. il. SENAI. 
RS. Instalações industriais comandos manuais. S.l, SENAI, s.d. 1v.(CBS, Unidade modular de aprendizagem, 4). CREDER, 
Helio. Instalações Elétricas. Rio de Janeiro, LTC, 1997. 515 p. ALMEIDA, Jose Luiz Antunes de. Eletrônica industrial. São Paulo, 
Erica, 1991. 245 p. CELESTINO, Pedro; DANILOW, Luis Alberto. Amplificadores operacionais. São Paulo, Erica, 1990. 204 p. il. 
CIPELLI, Antonio Marco Vicari. Teoria e desenvolvimento de projetos de circuitos eletrônicos. São Paulo, Erica, 1989. 404 p. 
PERTENCE JR., Antonio. Amplificadores operacionais e filtros ativos; teoria, projetos, aplicações e laboratório. 5. ed. São Paulo, 
McGraw-Hill, 1996. 359 p. UBRIG, Karlheinz; DEHMLOW, Martin; KIEL, Ernst. Desenho eletrotécnica básico. São Paulo, 
EPU/EDUSP, 1974. 63 p. ENCICLOPEDIA Record de Eletricidade e Eletrônica. Rio de Janeiro, Record, 1968. 5 v.il. Conteúdo: 
V. 1. Princípios e aplicações da eletrônica V. 2. Circuitos de CA e CC - V. 3. Circuitos a válvula e transistorizados, V. 4. 
Instrumentos de prova. CAVALCANTI, P. J. Mendes Fundamentos de Eletroeletrônica para técnicos em eletrônica. Rio de 
Janeiro, Freitas Bastos, 1967. 218 p. il. MARTIGNONI, Alfonso. Transformadores. 4. ed. rev. Porto Alegre, Globo, 1979. 307 p. 
REMY, A; GAY, M; GONTHIER, R.. Materiais. 2002 BEER, F. P. JOHNSTON. E. R. - Resistência dos materiais 2ª. Edição - São 
Paulo McGraw Hill, 1989. CHIAVERINI, V. Vol. 1 - Tecnologia dos Meteriais - Estrutura e Propriedades Processos de Fabricação 
- São Paulo - McGraw - Hill do Brasil Ltda, 1981. CHIAVERINI, V., Tecnologia mecânica - Materiais de construção mecânica 
Volume 3 - 2ª Edição - McGraw - Hill, 1986. FERRARESI, D. - Usinagem dos materiais. São Paulo - Edgard Blucher, 1977. 
THOMAS E. FRENCH - 19ª edição - Desenho Técnico - Editora Globo, 1978. LINSINGEN, I. Fundamentos de sistemas 
hidráulicos. 2ª Edição - UFSC , 2003. MELCONIAN, S. - Elementos de máquinas. - São Paulo - Érica, 1990. QUITES, A. M. 
DUTRA, J. C. Tecnologia da soldagem a arco voltaico, Editora Edeme, 1979. WAINER, E. BRANDI, SW. D., MELLO, F. C. H., 
Soldagem processos e metalurgia, Editora Edgard Blucher Ltda.,1992. TELECURSO 2000. MATERIAIS (Telecurso 2000, Curso 
Profissionalizante, Mecânica.). 1995. PARETO, Luis. Resistência e ciência dos materiais: formulário técnico. 2003 TELECURSO 
2000 .Automação (TELECURSO 2000; Curso Profissionalizante; Mecânica).2000. MACHADO, Aryoldo. Comando numérico 
aplicado a maquina-ferramenta. 1987. SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL (RS).Informações tecnológicas 
mecânica. 2005. SENAI. SP. Processos de fabricação. (Formação e Aperfeiçoamento de Supervisores de Primeira Linha). 
SENAI.SP. 1983. TELECURSO 2000. PROCESSOS de fabricação. 4 v. (Telecurso 2000, Curso Profissionalizante. Outras 
publicações que abranjam o programa proposto; específicas da área. 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA O CARGO DE ENCARREGADO DE MANUTENÇÃO / SUPERVISOR DE 
SEGURANÇA: Introdução à Engenharia de Segurança do Trabalho: Histórico; 2. Leitura e Interpretação de Projetos Diversos 

- Leitura e interpretação de projetos arquitetônicos, elétricos, telefônicos, de gás, hidráulicos, sanitários, mecânicos, especiais, e 
de prevenção e combate a incêndios. Símbolos e detalhes. Desenho Arquitetônico: planta de situação; planta baixa; 
especificações e símbolos; fachadas e detalhes. Escalas; 3. Segurança e Saúde no Trabalho nos Diplomas Legais Vigentes no 
País: Constituição da República Federativa do Brasil, de 1988; Consolidação das Leis do Trabalho – CLT; Normas 
Regulamentadoras de Segurança e Medicina do Trabalho, aprovadas pela; Lei 7410, de 27 de novembro de 1985; Instrução 
Normativa, SSST/MTb Nº 1, de 11 de abril de 1994; Normas vigentes na ABNT referentes à Segurança e Saúde no Trabalho; 
Normas vigentes na FUNDACENTRO referentes à Segurança e Saúde no Trabalho; 4. Sistema Federal de Inspeção do 
Trabalho: Portaria nº 262 de 29 de maio de 2008 e suas alterações, Lei 7855, de 24 de outubro de 1989, e suas alterações; 
Portaria Interministerial MTb/SAF 6, de 28 de março de 1994, e suas alterações; Portaria MTb 549, de 14 de junho de 1995, e 
suas alterações; Instrução Normativa nº 76 de 15 de maio de 2009, Decreto 4552, de 27 de dezembro de 2002, e suas 
alterações; 5. Segurança e Saúde no Trabalho – Normas Internacionais - OIT - Convenção 81 - Inspeção do Trabalho (Decreto 
95.461, de 11 de dezembro de 1987); Convenção 139 - Prevenção e Controle de Riscos Profissionais Causados pelas 
Substâncias ou Agentes Cancerígenos (Decreto 157, de 2 25 de julho de 1991); Convenção 148 - Proteção dos Trabalhadores 
contra os Riscos Profissionais devidos à Contaminação do Ar, ao Ruído, às Vibrações no Local de Trabalho (Decreto 93.413, de 
15 de outubro de 1986); Convenção 155 - Segurança e Saúde dos Trabalhadores (Decreto 1.254, de 29 de setembro de 1994); 
6. Segurança e Saúde no Trabalho – Legislação da Previdência Social - Lei 8.212, de 24 de julho de 1991, e suas alterações; Lei 
8.213, de 24 de julho de 1991, e suas alterações; Decreto 3.048, de 06 de maio de 1999, e suas alterações; 7. Higiene e 
Medicina do Trabalho - Agentes ambientais físicos químicos e biológicos. Antecipação, reconhecimento, avaliação e controle dos 
riscos ambientais. Análise de elementos insalutíferos e periculosos. Fisiologia do trabalho. Toxicologia. Doenças do trabalho. 
Epidemiologia geral. Epidemiologia das doenças profissionais no Brasil. Aspectos toxicológicos e sua prevenção. Primeiros 
socorros. Recuperação de acidentados; 8. Segurança e Saúde no Trabalho - Conceito de acidente do trabalho. Causas de 
acidentes do trabalho. Custos do acidente. Registro, análise e prevenção de acidentes do trabalho. Equipamentos de proteção 
individual e coletiva (EPI/EPC). Análise e comunicação de acidentes do trabalho. Avaliação e controle de riscos profissionais. 
Medidas técnicas e administrativas de prevenção de acidentes; 9. Psicologia e Segurança do Trabalho - Bases do 
comportamento humano. Ajustamento no trabalho. Planos promocionais. Motivação e treinamento de pessoal. Aspectos 
psicológicos do acidente do trabalho; 10. Segurança do Trabalho referente a: Ferramentas manuais portáteis. Máquinas e 
equipamentos. Motores e bombas. Equipamentos de pressão. Soldagem e corte. Caldeiras e vasos sob pressão. Instalações e 
serviços em eletricidade. Cores e sinalização. Ventilação industrial. Segurança na construção civil; 11. Ruídos - Fundamentos e 
controle. Ondas acústicas. Efeitos do ruído e vibrações no homem. Instrumentação para medições e análise de ruído. Isolamento 
de ruído. Acústica de ambientes fechados. Protetores auriculares. Unidades e grandezas; 12. Ergonomia - Histórico e definição. 
Aspectos sensoriais. Aspectos específicos de projetos e instrumentos. Aspectos motores e energéticos. A ergonomia e a 
prevenção de acidentes. Antropometria. Organização ergonômica do trabalho em ambientes de produção. Organização 
ergonômica do trabalho em ambientes de escritórios. L.E.R./D.O.R.T. Levantamento de peso; 13. Tecnologia e Prevenção no 
Combate a Sinistros - Segurança patrimonial. Legislação de segurança patrimonial. Prevenção e combate a incêndios. Sinistros; 
14. Prevenção e Controle de Perdas – Fundamentos. Metodologia e controle de perdas. Controle de registros de acidentes. 
Análise de sistemas de perdas e desperdícios de materiais. Fatores econômicos do programa de prevenção de perdas. 
Acidentes fora do trabalho; 15. Segurança Industrial e Saúde - Prevenção e combate a incêndios. Explosão e explosivos. Calor e 
frio. Iluminação. Produtos químicos. Equipamentos de proteção individual(EPI’s). Equipamentos de proteção coletiva (EPC’s); 16. 
Proteção do Meio Ambiente. Poluição e poluentes. Fenômenos relativos a poluição atmosférica. Mudanças climáticas. Cenário 
ambiental nacional e internacional. Decreto 1413 de 14 de agosto de 1975; Decreto 76389 de03 de outubro de 1975. Protocolo 
de KYOTO E MONTREAL.  
Planejamento e controle de obras e serviços. Importância do saneamento ambiental no contexto do desenvolvimento 
sustentável. Sistemas de abastecimento de água e tratamento de água: dimensionamento de estações de bombeamento, 
adutoras, reservatórios, rede de distribuição. Sistema e tratamento de esgotamento sanitário: dimensionamento de rede coletora 
de esgoto, interceptor, emissário e estações de bombeamento de esgotos. Hidráulica, hidrologia e saneamento básico: captação, 
tratamento e abastecimento de água; redes de esgotos, tratamentos de esgotos, tratamentos de águas residuais, sistemas de 
drenagem pluvial. 
Administração: Organizações, Eficiência e Eficácia. O processo Administrativo: planejamento, organização, influência, controle. 
1.3. Planejamento: fundamentos, tomada de decisões, ferramentas. 1.4. Organização: fundamentos, estruturas organizacionais 
tradicionais, tendências e práticas organizacionais. 1.5. Influência: aspectos fundamentais da comunicação, liderança, motivação, 
grupos, equipes e cultura organizacional. 1.6. Métodos e sistemas administrativos: sistemas de informações gerenciais, processo 
decisório, responsabilidade e autoridade, comunicação empresarial, métodos de trabalho, representações gráficas, formulários, 
manuais. 
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SUGESTÕES BIBLIOGRÁFICAS: ATLAS - Manuais de Legislação Atlas. Segurança e medicina do trabalho. 48.ed. São Paulo: 

Atlas, 2000. DELA COLETA José Augusto. Acidentes de trabalho. São Paulo: Atlas, 1989. NORMAS REGULAMENTADORAS. 
Segurança e medicina do trabalho. 14.ed. São Paulo: Atlas, 1989. DE CICCO, F. M.; FANTAZZINI, M. L. Introdução à 
engenharia de segurança de sistemas. São Paulo: Fundacentro, 1988. HARRINGTON, H. James. Gerenciamento total da 
melhoria contínua. São Paulo: Makron Books, 1997. MINISTÉRIO DO TRABALHO. Curso para engenheiros de segurança do 
trabalho. São Paulo: FUNDACENTRO, 1981. GOELZER, B. Estratégias para avaliação de exposição no ambiente de trabalho a 
contaminantes atmosféricos. São Paulo: Revista Cipa, 1993. MACINTYRE, Archibald J. Ventilação industrial e controle da 
poluição. Rio de Janeiro: Guanabara, 1988. VERDUM, R.; MEDEIROS, R. M. V. RIMA - Relatório de Impacto Ambiental. Porto 
Alegre: Ed. da UFRGS, 1995. DEJOURS, Cristophe. A loucura do trabalho: estudo de psicopatologia do trabalho. São Paulo: 
Cortez, 1987. GRANDJEAN, E. Manual de ergonomia: adaptando o trabalho ao homem. 4.ed. Porto Alegre: Bookmam, 1998. 
IIDA, I. Ergonomia: projeto e produção. São Paulo: Edgard Blücher, 1993. ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS 
TÉCNICAS. Normas relativas à prevenção e combate a incêndios e explosões. Rio de Janeiro. CAMILO JÚNIOR, Abel Batista. 
Manual de prevenção e combate a incêndios. São Paulo: Ed. Senac, 1998. HANSSEN, C. A. Proteção contra incêndios no 
projeto. Porto Alegre: UFRGS, 1992. Leis citadas e suas alterações. 

 
CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR COMPLETO 

 
 QUIMICO  
 ENGENHEIRO CIVIL 
 
LÍNGUA PORTUGUESA PARA TODOS OS CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR COMPLETO: Gramatical de acordo com o padrão 

culto da língua portuguesa; denotação e conotação; figuras; coesão e coerência; tipologia textual; significação das palavras; 
emprego das classes de palavras; sintaxe da oração e do período; pontuação. Estrutura fonética: encontros vocálicos e 
consonantais, dígrafo, divisão silábica, ortografia, acentuação gráfica. Classes de palavras: classificação, flexões nominais e 
verbais. Teoria Geral da Frase e sua análise: orações, períodos e funções sintáticas. Sintaxe de concordância: concordância 
verbal e nominal. Colocação de pronomes: próclise, mesóclise, ênclise. Pontuação. Crase. Interpretação de texto. Ortografia 
oficial – novo acordo ortográfico. 

SUGESTÕES BIBLIOGRÁFICAS: CUNHA, Celso. Nova Gramática do Português Contemporâneo. Rio de Janeiro. Nova. 

Fronteira, 1985. KLEIMAN, Ângela. Texto e Leitor: Aspectos cognitivos da leitura. Campinas, São Paulo: Pontes, 1999. NETO, 
Pasquale Cipro & INFANTE, Ulisses. Gramática da Língua Portuguesa. São Paulo. Editora Scipione, 1997. FARACO & MOURA. 
Gramática Nova.  11ª edição. São Paulo. Editora Ática, 1997. Gramática em 44 lições - Francisco Platão Saviolli - Editora 
Ática.Gramática da Língua Portuguesa - Pasquale & Ulisses - Editora Scipione.Entre outras gramáticas reconhecidas da Língua 
Portuguesa. 

 
NOÇÕES DE INFORMÁTICA PARA TODOS OS CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR COMPLETO: Conceitos de Internet/Intranet. 

Conceitos básicos e modos de utilização de tecnologias, ferramentas, aplicativos e procedimentos associados a Internet/Intranet: 
Ferramentas e aplicativos comerciais de navegação, de correio eletrônico, de grupos de discussão, de busca e pesquisa; 
Conceitos de proteção e segurança. Conceitos básicos e modos de utilização de tecnologias, ferramentas, aplicativos e 
procedimentos de informática: tipos de computadores, conceitos de hardware e de software: Procedimentos, aplicativos e 
dispositivos para armazenamento de dados e para realização de cópia de segurança (backup); Principais aplicativos comerciais 
para edição de textos e planilhas (Ex.: Word, Excel, PowerPoint). Conhecimento básico de Hardware (Processador, função da 
memória RAM, função do disco rígido, placa de vídeo, placa de som). 

SUGESTÕES BIBLIOGRÁFICAS: Manuais on-line do Sistema Operacional Windows XP. Manuais on-line do Microsoft Word 

2007. Manuais on-line do Microsoft Excel 2007. Manuais on-line do Microsoft PowerPoint 2007. Manuais on-line do Internet 
Explorer 9.0. Manuais on-line Chrome. Livros didáticos e apostilas que abrangem o tema proposto. 

 
CONHECIMENTOS GERAIS PARA TODOS OS CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR COMPLETO: A prova versará sobre questões 

de conhecimentos gerais da história e da atualidade do município local em seus aspectos político, social, econômico, histórico e 
cultural. Domínio de tópicos atuais, relevantes e amplamente divulgados, em áreas diversificadas, tais como: Ciências, Política, 
Economia, Geografia, História do Brasil e do Município, Organização Administrativa Municipal, atualidades locais, nacionais e 
internacionais, noções de cidadania, meio ambiente (ecologia), poderes executivo, legislativo e judiciário, símbolos nacionais. Lei 
Orgânica do Município. 
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SUGESTÕES BIBLIOGRÁFICAS: www.ibge.gov.br,www.iepha.mg.gov.br,www.igam.mg.gov.br,Lei Orgânica do Município; 

Revistas e jornais informativos. 

 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA O CARGO DE QUÍMICO: Biossegurança: Noções de segurança química em 

laboratório, equipamentos de proteção individual (EPIs), equipamentos de proteção coletiva (EPCs) e prevenção de acidentes, 
Manuseio, armazenamento e descarte de agentes químicos, utilização segura de substâncias químicas (segurança química e 
fatores de risco). Técnicas Básicas de Laboratório: Equipamentos básicos e vidrarias de laboratório, métodos de separação 
(filtração, destilação e extração), técnica de aquecimento, limpeza de materiais de laboratório, montagem de aparelhagem de 
laboratório para análises físicas e químicas, pesagem e balança analítica, uso dos aparelhos volumétricos e influência da 
temperatura. Soluções: Unidades de concentração, preparação, diluição, padronização e armazenamento de soluções. Análises 
Químicas: Técnicas de volumetria, análises gravimétricas, medidas de densidade e temperatura. Métodos Potenciométricos: 
Calibração e funcionamento de peagâmetro (pHmetro). Análises de alimentos: Lipídios, proteínas, carboidratos e enzimas. 
Indicadores e Tampão: preparo e aplicações. Equilíbrio Químico: Noções gerais, constante de equilíbrio, equilíbrio ácido-base, 
pH, pOH, equilíbrio de solubilidade e fatores que afetam o equilíbrio. Cálculos Químicos: quantidade de matéria (mol), número de 
Avogadro, massa molar, volume molar, balanceamento de reações e estequiometria. Funções da química Inorgânica: Conceitos, 
nomenclatura e propriedades dos óxidos, ácidos, bases e sais. Amostragem, exatidão e precisão; erros. Aparelhagem e vidraria 
de laboratório químico em geral. Técnicas básicas de laboratório. Reagentes e soluções padrões. Titrimetria. Potenciometria. 
Colorimetria. Espectrofotometria. Química Orgânica. Química Analítica Quantitativa. Segurança em laboratório. Determinações 
analíticas de água e esgoto. Saneamento: processos de tratamento de água e esgoto. Microbiologia: descontaminação e 
descarte de resíduos contaminados, esterilização, exame bacteriológico de água e esgoto. Noções de meio ambiente: noções de 
ecologia; poluição do ar; água e solo; ciclo da água na natureza; distribuição de água no planeta; contaminação da água e 
origem dos resíduos sólidos. Legislação pertinente à qualidade dos mananciais, água tratada e águas residuárias. Potabilidade 
da Água. Critérios Químicos e Bacteriológicos. Interpretação dos Resultados das Análises de Laboratório. Tratamento da Água: 
Desinfecção, filtração lenta, tratamento convencional, floculação, bases para projetos, decantação, filtração rápida, lavagem de 
filtros, lavagem auxiliar, filtração direta. Tratamento de Esgotos. Efluentes domésticos. Lagoas: estabilização, facultativa, 
anaeróbica, maturação. Reatores anaeróbicos e fluxos ascendentes. Lodos aditivados. Processos para Desinfecção. 

SUGESTÕES BIBLIOGRÁFICAS: 

ATKINS, P.; JONES, L.. Princípios de química, Ed. Bookman, 2000. 
ATKINS, P.; Paula, J. de. Físico-Química. Tradução de Edilson Clemente da Silva et al.. 8.ed. Rio de Janeiro: LTC, 2008. 
(Volume 1).  
BROWN, T. L.; LEMAY, H. E.; BURSTEN, B. E.; BURDGE, J. R.. Química A Ciência Central. Tradução de Robson Mendes 
Matos. 9.ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2005.  
HARRIS, D. C.. Análise Química Quantitativa. Tradução de José Alberto Portela Bonapace e Oswaldo Esteves Barcia. 6.ed. Rio 
de Janeiro: LTC, 2005.  
SILVERSTEIN, R. M.; WEBSTER, F. X.; KIEMLE, D. J.. Identificação Espectrométrica de Compostos Orgânicos. Tradução de 
Ricardo Bicca de Alencastro. 7.ed. Rio de Janeiro: LTC, 2007.  
SKOOG, D. A.; WEST, D. M.; HOLLER, F. J.; CROUCH, S. R.. Fundamentos de Química Analítica. Tradução de Robson 
Mendes Matos. 9.ed. São Paulo: Cengage Learning, 2014.  
SKOOG, D. A.; WEST, D. M.; HOLLER, F. J.; CROUCH, S. R. Fundamentos de química analítica. Tradução de Marco Tadeu 
Grassi. 8ª. ed. São Paulo: Thomson, 2006. 
SKOOG, D. A.; HOLLER, F. J.; NIEMAN, T. A. Princípios de análise instrumental. Tradução de Ignez Caracelli et al. 5.ed. São 
Paulo: Bookman, 2002. 
SKOOG, D. A.; HOLLER, F. J.; CROUCH, S. R.. Princípios de Análise Instrumental. Tradução de Célio Pasquini et al. 6.ed. São 
Paulo: Bookman, 2009.  
SOLOMONS, T. W.; FRYHLE, C. B.. Química Orgânica. Tradução de Maria Lúcia Godinho de Oliveira. 9.ed. Rio de Janeiro: 
LTC, 2009. (Volume 1 e 2).  
SOUZA, E. de ; MIRANDA-PINTO, C. O. B. de. Manual de Trabalhos Práticos de Físico-Química. Belo Horizonte: UFMG, 2006. 
KOTZ, J. C.; TREICHL, P. Química e reações químicas. Livros Técnicos e Científicos. Editora S.A., Vol. 1, 2005. 
MORTIMER, E. F.; MACHADO, A. H. Química para o ensino médio - Volume Único - Editora Scipione, 2012. 
RUSSELL, J. B.; Química geral. McGraw Hill Ltda, Vol. 1 e 2 (1994). 
Outros manuais e livros referentes ao programa proposto. 

 
 

http://www.ibge.gov.br/
http://www.iepha.mg.gov.br/
http://www.igam.mg.gov.br/
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA O CARGO DE ENGENHEIRO CIVIL: Edificações e Meio Ambiente de Trabalho. 

Levantamentos topográficos e geotécnicos. Projeto e execução de estruturas de concreto simples e armado. Projeto e execução 
de estruturas de aço e madeira. Projeto e execução de instalações elétricas de baixa tensão e de telefonia; luminotécnica. 
Projeto e execução de instalações prediais de água fria, água quente, águas pluviais e de esgoto sanitário. Projeto e execução 
de fundações e estruturas de arrimo. Projeto e execução de instalações de proteção contra incêndio. Elementos da construção: 
muros e paredes; pisos, contra-pisos e pavimentos; telhados e terraços; esquadrias; revestimentos; impermeabilizações e 
isolamentos térmicos e acústicos. Condicionamento e habitabilidade das construções. Tecnologia dos materiais de construção. 
Orçamento, discriminação e especificação técnica. Custos da construção. Planejamento, gerenciamento e controle de obras. 
Qualidade da construção. Patologia das construções. Fiscalização e controle de obras. Condições e meio ambiente de trabalho 
na indústria da construção. HIDRÁULICA E SANEAMENTO - Abastecimento de água: Demanda e consumo de água. Estimativa 
de vazões. Adutoras. Estações elevatórias. Princípios do tratamento de água. Esgotamento sanitário: Sistemas estáticos para a 
disposição de esgotos. Rede coletora. Princípios do tratamento de esgotos. Drenagem pluvial: Estimativa de contribuições. 
Galerias e canais. Limpeza pública: Estimativa de contribuições. Coleta de resíduos sólidos domiciliares. Compostagem. Aterro 
sanitário e controlado. Conhecimentos em Informática: Experiência como usuário de microinformática, em ambiente Windows e 
Auto Cad. 

SUGESTÕES BIBLIOGRÁFICAS: ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. Normas Brasileiras. COMPANHIA 

ESTADUAL DE ENERGIA ELÉTRICA. Regulamento de instalações consumidoras: fornecimento em tensão secundária. 
MINISTÉRIO DO TRABALHO. Normas regulamentadoras NR-8 (Edificações), e NR-18 (Condições e Meio Ambiente de Trabalho 
na Indústria da Construção). Portaria nº 12, de 06-06-1983 (DOU 14-06-83) e Portaria nº 4, de 04-07-1995 (DOU 07-07-95). 
BORGES, Alberto de Campos. Topografia. São Paulo: Ed. Edgard Blücher, 1977. SUSSEKIND, José Carlos. Curso de concreto 
armado. Ed. Globo, 1985, vol I e II. CREDER, Hélio. Instalações hidráulicas e sanitárias. Rio de Janeiro: Ed. LTC, 1987. 
FERIGOLO, Francisco C. Prevenção de incêndio. Porto Alegre: Ed. Sulina, 1977. CREDER, Hélio. Instalações elétricas. Rio de 
Janeiro: Ed. LTC, 1995. PFEIL, Walter. Estruturas de madeira. Rio de Janeiro: Ed. LTC, 1985. PFEIL, Walter. Estruturas de aço. 
Rio de Janeiro: Ed. LTC, 1991. TSCHEBOTARIOFF, Gregory P. - Fundações, estruturas de arrimo e obras de terra. São Paulo: 
Ed. McGraw-Hill, 1978. CAPUTO, Homero Pinto. Mecânica dos solos e suas aplicações. Rio de Janeiro: Ed. LTC. 1991, vol I, II e 
III. PIANCA, João Baptista. Manual do construtor. Porto Alegre: Ed. Globo, 1979. vol I, II, III, IV e V. IPT. Tecnologia de 
edificações. São Paulo: Ed. Pini, 1988. VERÇOZA, Enio José. Materiais de construção. Porto Alegre: Ed. Sagra, 1987. vol I e II. 
SOUZA, Roberto, et alli. Qualidade na aquisição de materiais e execução de obras. São Paulo: Ed. Pini, 1996. BALARINE, Oscar 
F. O. Administração e finanças para construtores e incorporadores. Porto Alegre: Ed. EDIPUC, 1990. ASSED, J. A. Construção 
civil: viabilidade, planejamento, controle. Rio de Janeiro: Ed. LTC, 1986. VERÇOZA, Enio José. Patologia das edificações. Porto 
Alegre: Ed. Sagra, 1991. NEUFERT, Ernest. Arte de projetar em arquitetura. São Paulo: Ed. Gustavo Gili, 1997. LIMMER, C.V. 
,Planejamento, Orçamento e Controle de Projetos e obras, Rio de Janeiro, Ed. LTC, 1997. GIAMMUSSO, Salvador E. , 
Orçamento na Construção Civil, São Paulo, Ed. PINI, 1991. RIPPER, ERNESTO,Como evitar erros na construção, 3ª ed., São 
Paulo,Ed. PINI, 1996. RIPPER, ERNESTO,Tarefas do Engenheiro na Obra, 2ª ed., São Paulo,Ed. PINI, 1987. Azeredo, Hélio 
Alves de, O edifício até sua cobertura, São Paulo, Ed Edgard Blücher, 1977 Azeredo, Hélio Alves de, O edifício e seu 
acabamento, São Paulo, Ed Edgard Blücher, 1987. Stoner, James A S., Freeman, R. Edward, Administração, 5ª ed.,Rio de 
Janeiro, Ed. PHB. AZEVEDO NETO, J.M.; FERNANDES y FERNADEZ, M.; ITO, ARAÚJO, R. Manual de Hidráulica. São Paulo, 
Edgar Blucher, 8ª edição. 2000. 670 p.BAPTISTA, M. B., COELHO, M. M. L. P. Fundamentos de engenharia hidráulica. Belo 
Horizonte: Editora UFMG, 2003, v.1. 440p. BARROS, R.T.V., CHERNICHARO, C.A.L., HELLER, L., VON SPERLING, M. Manual 
de saneamento e proteção ambiental para os municípios. Vol. 1: Saneamento. Belo Horizonte: DESA/UFMG, 1995, 221p. 
VIANNA, M.R. Instalações hidráulicas prediais. Belo Horizonte: Imprimatur, 1998. 360p. Iniciação ao AutoCAD disponível em 
http://paginas.fe.up.pt/~tavares/ensino/CFAC/Downloads/Apontamentos/autocad%20I.pdf Apostila de AutoCAD disponível em 
http://www.ltc.ufes.br/CAD/CAD%20-%20Engenharia%20de%20Produ%C3%A7%C3%A3o-%20Apostila.pdf Apostila de 
AutoCAD básico disponível em http://www.arquiteturacomcad.com.br/arq-cad/apostilas/autocad-introducao.pdf Apostila de 
AutoCAD Módulo Básico disponível em http://www.ufjf.br/petcivil/files/2009/02/Autocad-apostila.pdf 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.ufjf.br/petcivil/files/2009/02/Autocad-apostila.pdf
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ANEXO V 
 

ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS  

 
Cargos: Fiscal 
ATRIBUIÇÕES: 
SÍNTESE DOS DEVERES: Tarefas de natureza técnica e administrativa, de complexidade mediana, envolvendo a 
verificação do cumprimento, pôr parte do usuário, do Regulamento de Serviço do SAAE. 
 
ATRIBUIÇÕES CARACTERÍSTICAS: Inspecionar as instalações hidráulicas e sanitárias dos usuários, visando a 
correta utilização dos serviços de água e esgoto prestados pelo SAAE, para efeito da concessão das respectivas 
ligações, assim como para a verificação periódica do cumprimento das normas e regulamentos aplicáveis. Ler e 
registrar os consumos de água e efetuar a entrega de contas aos usuários. Opinar, quando solicitado, sobre a 
viabilidade da concessão das ligações de água e esgoto. Informar à chefia imediata toda e qualquer irregularidade 
verificada nas instalações hidráulicas e sanitárias das unidades consumidoras; Levar ao conhecimento superior 
qualquer anormalidade que observar nos sistemas públicos de água e esgoto. Apontar irregularidades nos 
hidrômetros como: aparelho desnivelado, danificado, de difícil acesso, invertido, não localizado, parado, soterrado, 
com mostrador embaçado, com lacre violado, retirado pelo usuário ou terceiros; Imóveis: demolidos, em ruínas, sem 
atendimento, desabitado, não localizado, fora da rota de leitura, com portão trancado, com cachorro bravo; 
Ligações: sem hidrômetro, com vazamento, com desvio no ramal (Ligação clandestina), lacre de corte rompido, 
alterada sem autorização do SAAE; Padrão necessitando de substituição ou reparo, etc. Operar microcomputador, 
coletores de leituras e sistemas utilizados pelo SAAE na área afim; Executar outras tarefas correlatas. 
 
Cargos: Auxiliar de Administração 
ATRIBUIÇÕES: 
SÍNTESE DOS DEVERES: Executar trabalhos de escritório simples e rotineiro. 
 
ATRIBUIÇÕES CARACTERÍSTICAS: Executar trabalhos simples de escritório compreendido em rotinas 
preestabelecidas que possam ser prontamente aprendidas e que requerem pouca capacidade de julgamento. Fazer 
anotações em fichas e manusear fichários; classificar e organizar expedientes recebidos, obter informações de 
fontes determinadas e fornecê-las aos interessados quando autorizado. Transcrever textos à máquina ou digitar em 
computador e executar outros serviços datilográficos rotineiros. Datilografar ou digitar cartões, ofícios, memorandos, 
telegramas, folhas de pagamentos, etc... 
Operar com máquinas de escritório, tais como: duplicadoras, endereçadoras, etc. Auxiliar na separação, 
classificação, distribuição, numeração, selagem e expedição de correspondências. Operar microcomputador e 
sistemas utilizados pelo SAAE na área afim; Executar outras tarefas correlatas. 
 
Cargos: Agente Administrativo 
ATRIBUIÇÕES: 
SÍNTESE DOS DEVERES: Tarefas de mediana complexidade, abrangendo orientação e execução, sob supervisão, 
de trabalhos de rotina administrativa. 
 
ATRIBUIÇÕES CARACTERÍSTICAS: Executar serviços de apoio nas áreas de recursos humanos, administração, 
finanças e logística; atender fornecedores e usuários, fornecendo e recebendo informações sobre produtos e 
serviços; tratar de documentos variados, cumprindo todo o procedimento necessário referente aos mesmos. Auxiliar 
na programação dos serviços, elaborando demonstrativos e projetos. Realizar e revisar trabalhos de datilografia e 
digitação. Chefiar equipes auxiliares. Aplicar, sob supervisão e orientação, leis, regulamentos e normas, referentes 
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à administração. Operar microcomputador e sistemas utilizados pelo SAAE na área afim; Executar outras tarefas 
correlatas. 
 
Cargos: Técnico em Contabilidade 
ATRIBUIÇÕES: 
SÍNTESE DOS DEVERES: Tarefas inerentes à área contábil. Exercer funções contábeis de certa complexidade, 
responsabilizando-se pelos serviços contábeis perante o CRC. 
 
ATRIBUIÇÕES CARACTERÍSTICAS: Conhecimento e execução dos serviços de contabilidade pública em suas 
diversas áreas, colaborar no preparo de normas de trabalho de contabilidade e executá-las. Escriturar ou orientar a 
escrituração dos livros e/ou fichas contábeis. Fazer levantamentos e organizar balancetes patrimoniais e 
financeiros. Efetuar perícias contábeis. Participar de trabalhos de tomadas de contas; assinar balanços e 
balancetes; preparar relatórios informativos; orientar, do ponto de vista contábil, o levantamento dos bens 
patrimoniais. Auxiliar na preparação dos orçamentos e acompanhar sua execução, zelando para seu fiel 
cumprimento. Operar microcomputador e sistemas utilizados pelo SAAE na área afim; Executar outras tarefas 
correlatas. 
 
Cargos: Analista de Tecnologia da Informação 
ATRIBUIÇÕES: 
SÍNTESE DOS DEVERES: Implantar sistemas informatizados dimensionando requisitos e funcionalidades dos 
sistemas, especificando sua arquitetura, escolhendo ferramentas de desenvolvimento, especificando programas, 
codificando aplicativos.  Administrar ambiente informatizado, prestar suporte técnico, elaborar documentação 
técnica. Estabelecer padrões, coordenar projetos, oferecer soluções para ambientes informatizados e pesquisar 
tecnologias em informática. 
 
Cargos: Auxiliar de Serviços 
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 
serviços de jardinagem. 
 
ATRIBUIÇÕES CARACTERÍSTICAS: Executar trabalhos manuais e/ou mecanizados próprios do ajudante de 
pedreiro, carpinteiro, bombeiro, operador e outros técnicos, referentes à 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 argamassas e concretos. 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. Execução de roçada capina e 
destocamento. Descarga, transporte e empilhamento de materiais. Receber e entregar encomendas junto à rede 
bancária, comércio, repartições públicas, correios e usuários em geral. Executar tarefas de copa-cozinha. Lavar e 
guardar louças e talheres. Zelar para que o material e equipamentos de sua área de trabalho estejam sempre em 
perfeitas condições de utilização, no que diz respeito ao funcionamento, higiene e segurança. Ligar e desligar os 
conjuntos moto-bombas. Solicitar os trabalhos de manutenção preventiva dos 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. Executar atividades no campo da segurança nas 
dependências da Autarquia. Realizar trabalhos de guarda diurno e noturno. Controlar a entrada e saída de pessoas 
e volumes. Atender às normas de segurança e higiene do trabalho. Prestar informações solicitadas. Executar 
tarefas correlatas. 
 
Cargos: Encanador 
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ATRIBUIÇÕES: 
SÍNTESE DOS DEVERES: Executar tarefas de redes de água e esgoto. Instalar e consertar encanamentos, fazer 
ligações de água e esgoto e instalar padrões de medição. 
 
ATRIBUIÇÕES CARACTERÍSTICAS: Executar assentamento de tubos, manilhas e conexões. Executar e reparar 
ramais domiciliares. Corrigir vazamentos em redes de água, bem como desobstruir as redes de esgoto. 
Executar outras tarefas correlatas. 
 
Cargos: Pedreiro 
ATRIBUIÇÕES: 
SÍNTESE DOS DEVERES: Executar trabalhos de alvenaria e concreto em construções civis e obras de 
saneamento básico. 
 
ATRIBUIÇÕES CARACTERÍSTICAS: Efetuar a locação de pequenas obras; fazer alicerces, levantar paredes de 
alvenaria, fazer muros de arrimo, trabalhar com instrumentos de prumo e nivelamento, fazer e reparar pisos de 
cimento. Preparar ou orientar a preparação de argamassas para junção de tijolos ou para reboco de paredes, 
rebocar paredes, mexer e colocar concreto em forma e fazer artefatos de cimento assentar marcos de portas e 
janelas, colocar telha, azulejos e ladrilhos, armar andaimes, fazer consertos em obras de alvenaria, executar 
serviços especializados em obras de saneamento básico como: confecção de poços de visita, caixas de registro, 
reservatórios de água, ancoragem em redes de distribuição de água e adutoras, Booster, casas de máquinas, 
estações de tratamento de água e esgoto, etc.; Preparar o nivelamento de solo compactado, assentar elementos de 
pavimentação, tais como paralelepípedos, blocos de concreto, ladrilhos, executar recomposição de pavimentação 
asfáltica distribuir serviços aos ajudantes sob sua direção. Executar outros trabalhos correlatos. 
 
Cargos: Motorista 
ATRIBUIÇÕES: 
SÍNTESE DOS DEVERES: Dirigir e conservar os automóveis, caminhões ou outros veículos do Serviço. 
 
ATRIBUIÇÕES CARACTERÍSTICAS: Dirigir automóveis, caminhões ou outros veículos do serviço destinados ao 
transporte de passageiros e carga; manter os veículos em perfeitas condições de funcionamento; fazer reparos de 
emergência; zelar pela conservação do veículo que lhe for entregue; promover a limpeza do mesmo; encarregar-se 
do transporte e entrega da carga que lhe for confiada; promover o abastecimento de combustível, água e óleo; 
comunicar ao seu superior imediato qualquer defeito verificado no funcionamento do veículo. Fazer o relatório diário 
do uso de veículo; Transportar produtos químicos para tratamento de água. Executar outras tarefas correlatas. 
 
Cargos: Operador de ETA/ETE 
ATRIBUIÇÕES: 
SÍNTESE DOS DEVERES: Operar estação de tratamento de água e ou esgoto. 
 
ATRIBUIÇÕES CARACTERÍSTICAS: Executar serviços destinados a promover a operação e manutenção das 
estações de tratamento e de recalque dos sistemas de água e esgoto. Fazer limpeza na ETA/ETE. Proceder a 
lavagem das unidades de filtração. Preencher os relatórios diários da ETA/ETE. Operar microcomputador e 
sistemas utilizados pelo SAAE na área afim; Executar outras tarefas correlatas. 
 
Cargos: Bombeiro Hidráulico 
ATRIBUIÇÕES: 
SÍNTESE DOS DEVERES: Executar a instalação e manutenção preventiva e corretiva dos conjuntos de moto-
bombas; manter e conservar tubulações destinadas a condução de água, esgoto, cloro-gás e soluções químicas. 
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ATRIBUIÇÕES CARACTERÍSTICAS: Execução e manutenção de instalações e ramais prediais de água, esgoto 
sanitário e pluvial; desobstrução e limpeza de redes coletoras de esgoto e poços de visitas; execução de corte e 
religação de água; instalação e manutenção de tubulação de produtos químicos em estações de tratamento de 
água e esgoto; montagem de tubos, conexões, válvulas, registros e demais acessórios em rede de distribuição de 
água; execução de manutenção em redes de distribuição, adutoras e sub-adutoras; execução de teste de 
vazamento em redes; instalação e manutenção de medidores de vazão; orientação aos seus auxiliares na execução 
de tarefas complementares. Outras tarefas correlatas. 
 
Cargos: Eletricista 
ATRIBUIÇÕES: 
SÍNTESE DOS DEVERES: Executar manutenção preventiva e corretiva das instalações e equipamentos elétricos 
em geral. 
 
ATRIBUIÇÕES CARACTERÍSTICAS: Revisar frequentemente todas as instalações e equipamentos elétricos 
verificando isolamentos, limpando e/ou reapertando cabos, conexões, terminais, disjuntores, etc. Executar a 
instalação e substituição de tomadas, fios, lâmpadas, reatores, luminárias, interruptores, chave magnética, fusíveis, 
etc. Efetuar revisões de conjuntos moto-bombas, quadros de comandos e Booster. 
Executar outras tarefas correlatas. 
 
Cargos: Operador de Máquinas Pesadas 
ATRIBUIÇÕES: 
SÍNTESE DOS DEVERES: Operar máquinas pesadas, montadas sobre rodas ou esteiras rolantes e providas de 
implementos auxiliares, que servem para nivelar, escavar, movimentar terra e outros materiais. Dirigir veículos 
automotores e caminhões. 
 
ATRIBUIÇÕES CARACTERÍSTICAS: Operar retro-escavadeira, pás-carregadeira, motoniveladoras, rolos 
mecânicos, poclain e outras máquinas destinadas a abertura de valas, terraplanagem, compactado, etc.; manter as 
máquinas sob sua responsabilidade em perfeitas condições de uso, providenciando a verificação diária dos níveis 
de óleo, filtros, etc.; providenciar o recolhimento do equipamento para a manutenção corretiva, à critério do serviço 
de manutenção mecânica; ajudar nos serviços de manutenção dos equipamentos e zelar pela limpeza dos mesmos; 
promover o abastecimento de combustível, água, óleo e filtros. Operar a máquina dentro dos padrões 
estabelecidos, evitando-se trancos na embreagem, arrancadas bruscas ou forçar o equipamento com imperícias; 
dirigir outros veículos automotores e caminhões com os mesmos cuidados acima descritos; operar máquinas com 
equipamentos especiais para limpeza e desobstrução de redes coletoras, coletores tronco, interceptores e 
emissários e executar outras atribuições correlatas. 
 
Cargos: Desenhista Técnico 
ATRIBUIÇÕES: 
SÍNTESE DOS DEVERES: Elaborar desenhos em geral e cadastramento de redes de água, esgoto e drenagem, 
utilizando softwares específicos. 
 
ATRIBUIÇÕES CARACTERÍSTICAS: Elaborar desenhos de arquitetura e engenharia civil utilizando softwares 
específicos para desenho técnico. Executar plantas, desenhos e detalhamentos de instalações hidrossanitárias, 
elétricas, etc. Coletar e processar dados e planejar o trabalho para a elaboração de projetos. Interpretar projetos 
existentes, calcular e definir custos do desenho. Analisar croqui e aplicar normas de saúde ocupacional e normas 
técnicas ligadas à construção civil. Atualizar desenhos de acordo com a legislação pertinente. Elaborar e manter 
atualizado o cadastro técnico dos sistemas de abastecimento de água, esgotamento sanitário e drenagem urbana. 
Conservar os instrumentos de desenho. Operar microcomputador e sistemas utilizados pelo SAAE na área afim; 
Executar outras tarefas correlatas. 
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Cargos: Técnico em Eletromecânica 
ATRIBUIÇÕES: 
SÍNTESE DOS DEVERES: 
Manutenção preventiva e corretiva de equipamentos elétricos e mecânicos em geral. 
 
ATRIBUIÇÕES: 
Desenvolver os programas e o controle da operação eletromecânica das estações elevatórias de água e esgoto; 
Proceder à manutenção periódica preventiva das bombas, motores e aparelhos, inclusive os de precisão; Manter 
em funcionamento todos os aparelhos, motores e bombas utilizados na operação dos sistemas de água e esgoto; 
Manter registros atualizados dos dados técnicos dos equipamentos elétricos e hidráulicos; Promover a aferição e 
substituição dos aparelhos medidores de consumo de água, bem como a conservação dos mesmos, 
compreendendo limpeza e reparo de avarias de correntes de uso da ação do tempo; Acompanhar os serviços a 
serem executados; Dimensionar a quantidade de material necessário para as suas atividades; Instalar fiação 
elétrica, quadro de distribuição, caixa de fusível, tomadas e interruptores, de acordo com plantas, esquemas, 
especificações técnicas e instruções recebidas, utilizando ferramentas manuais e elementos de fixação; Testar 
circuitos das instalações elétricas, utilizando aparelhos de precisão elétricos ou eletrônicos, para detectar as partes 
defeituosas; Reparar ou substituir unidades danificadas, utilizando ferramentas manuais, soldas e materiais 
isolantes para manter as instalações elétricas em condições de funcionamento; Orientar os que o auxiliam na 
execução dos trabalhos de eletricidade, inclusive quanto às precauções e medidas de segurança necessárias ao 
desempenho das tarefas; Desenvolver os trabalhos eletrotécnicos de montagem, instalações, nos painéis de 
acionamento dos equipamentos eletro-eletrônicos das estações de tratamento e elevatórias; Quantificar e qualificar 
as peças e componentes a serem utilizados nos painéis de comando, mantendo em estoque as peças de reposição 
necessárias; Sugerir a manutenção, a reposição e/ou substituição dos equipamentos e aparelhos utilizados nos 
serviços; Zelar e manter organizadas as oficinas; Operar microcomputador e sistemas utilizados pelo SAAE na área 
afim; Executar outras atividades afins. 
 
Cargos: Encarregado de Manutenção 
ATRIBUIÇÕES: 
SÍNTESE DOS DEVERES: Tarefas que envolvem um alto grau de complexidade, abrangendo supervisão, controle 
e avaliação de trabalhos realizados por auxiliares, apresentação de soluções para situações novas, a necessidade 
de contato com técnicos de nível superior e a realização, sob supervisão, de estudos e pesquisas voltadas para o 
aperfeiçoamento dos serviços de manutenção dos sistemas de água e esgoto. 
 
ATRIBUIÇÕES CARACTERÍSTICAS: Orientar e coordenar a realização dos serviços de manutenção e reparo dos 
sistemas de água e esgoto. Distribuir tarefas entre os componentes do grupo de auxiliares sob sua supervisão, 
dando-lhes assistência e orientação. Fiscalizar e fazer observar as normas sobre higiene, segurança do trabalho, 
limpeza e ordem dos locais de trabalho, assim como a conservação de materiais, utensílios e equipamentos 
utilizados. Colaborar na fiscalização de obras. Estudar e propor medidas destinadas a melhorar o funcionamento 
dos sistemas de água e esgoto, aumentando-lhes a eficiência e reduzindo os custos operacionais. Operar 
microcomputador e sistemas utilizados pelo SAAE na área afim; Executar outras tarefas correlatas. 
 
Cargos: Supervisor de Segurança 
ATRIBUIÇÕES: 
SÍNTESE DOS DEVERES: Supervisionar, orientar na preservação da integridade física do trabalhador, sua 
segurança no local de trabalho e o controle dos riscos profissionais, bem como a melhoria das condições e do 
ambiente de trabalho, nos diversos setores do SAAE. 
 
ATRIBUIÇÕES CARACTERÍSTICAS: Orientação e assessoramento dos diversos órgãos da entidade em assuntos 
de segurança do trabalho. Elaboração de propostas de normas e regulamentos internos de segurança do trabalho; 
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inspeção das áreas e equipamentos da entidade quanto à segurança do trabalho; elaboração e envio de relatórios 
periódicos aos diversos setores, comunicando a existência de riscos, à ocorrência de acidentes e as medidas 
aconselhadas para a prevenção de acidentes no trabalho; elaboração das atividades de segurança no trabalho; 
indicação especificadamente dos equipamentos de segurança (EPI e EPC), verificando a qualidade dos mesmos; 
estabelecimento, em conjunto com órgãos de suprimentos, dos níveis de estoques de materiais e equipamentos de 
segurança e supervisionar sua aquisição, distribuição e manutenção; inspeção do funcionamento e observância da 
utilização dos EPI's e EPC's; análise de acidentes, investigação das causas e propositura de medidas preventivas e 
corretivas; atender ao Ministério do Trabalho no aspecto estatístico da segurança no trabalho; promoção de 
campanhas internas de prevenção de acidentes de trabalho; delimitação das áreas de periculosidade, de acordo 
com a legislação vigente. Operar microcomputador e sistemas utilizados pelo SAAE na área afim;Executar outras 
tarefas correlatas inerentes ao cargo. 
 
Cargos: Químico 
SÍNTESE DOS DEVERES: Coordenação, supervisão, revisão, orientação e execução dos serviços especializados 
de laboratório, captação e tratamento de água, esgoto e drenagem urbana. 
ATRIBUIÇÕES: 
 
SÍNTESE DOS DEVERES: Programar, organizar, orientar e supervisionar, dentro de padrões preestabelecidos, as 
atividades referentes a operação do sistema de captação e tratamento de água e esgoto. Preparar reagentes 
químicos, fazer análises físico-químicas e bacteriológicas e confeccionar relatórios. Atuar no tratamento de água e 
de efluentes. Fazer especificações técnicas. Responsabilizar-se tecnicamente pelo tratamento da água e esgoto 
perante o Conselho Regional de Química, (CRQ); Fazer análises de água e esgoto; implantar as normas e 
procedimentos para determinar a qualidade da água distribuída; orientar e coordenar os serviços dos operadores da 
ETA e ETE, visando a qualidade do tratamento da água e do esgoto; aplicar e fazer cumprir as normas vigentes 
sobre controle de qualidade da água distribuída e tratamento do esgoto. Operar microcomputador e sistemas 
utilizados pelo SAAE na área afim. Executar outras tarefas correlatas. 
 
Cargos: Engenheiro Civil 
ATRIBUIÇÕES: 
SÍNTESE DOS DEVERES: Execução, supervisão, planejamento e coordenação no campo da engenharia civil, 
especialmente, no da engenharia sanitária. 
 
ATRIBUIÇÕES CARACTERÍSTICAS: Elaborar projetos e especificações, supervisionar, planejar e coordenar a 
execução de obras de saneamento básico; construção, reformas ou ampliação de prédios necessários às atividades 
do Serviço. Desenvolver estudos para a racionalização de processos de construção. Prestar assistência técnico-
gerencial aos serviços de água e esgoto. Estabelecer normas para a manutenção preventiva de máquinas e 
equipamentos. Emitir laudos e pareceres. Fornecer dados estatísticos de sua especialidade. Elaborar orçamentos e 
estudos sobre viabilidade econômica e técnica. Operar microcomputador e sistemas utilizados pelo SAAE na área 
afim. Executar outras tarefas correlatas. 
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ANEXO VI 
 
 
 

MODELO DE PROCURAÇÃO 

 
 
Eu, ______________________________________, residente e domiciliado na cidade de ____________________, 
estado de ____________, no endereço ____________________, portador da cédula de identidade 
nº_______________, CPF nº ____________________, nomeio e constituo como meu(minha) bastante 
procurador(a) o(a) Sr.(a) _______________________________________, residente e domiciliado na cidade de 
____________________________, estado de _____________________, no endereço 
_______________________________________, portador da cédula de identidade nº _______________, CPF nº 
_____________________, para fins de promover a minha inscrição no Concurso Público do SAAE - São 
Lourenço/MG, Edital n° 01/2015, no cargo de __________________________, junto à banca organizadora do 
Certame, a empresa Reis & Reis Auditores Associados, podendo em meu nome, firmar o requerimento de inscrição 
e declaração de que estou ciente das normas contidas no referido Edital. 
 
 

Local e data: ___________________________________, __/__/____ 
 
 

Assinatura: __________________________________________ 
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ANEXO VII 
 

MODELO DE FORMULÁRIO PARA RECURSO (UM RECURSO POR FOLHA) 
 

À 
Reis & Reis Auditores Associados 
Ref.: Recurso Administrativo – Concurso Público do SAAE - São Lourenço/MG, edital nº 01/2015. 
 
Marque abaixo o item cujo é objeto de recurso: 
 

[   ] Edital. 

[   ] Indeferimento do Pedido de Isenção da Taxa de Inscrição. 

[   ] 
Inscrições (Erro na grafia do nome e/ou nº do documento, erro na nomenclatura do cargo e indeferimento da 
inscrição). 

[   ] Erro na identificação do local, sala, data e horário de realização das provas. 

[   ] Questões da Prova Objetiva de Múltipla Escolha e Gabarito Oficial. 

[   ] Realização das Provas Objetivas de Múltipla Escolha e Provas Práticas, quando houver. 

[   ] Resultados das Provas, desde que se refira a erros de cálculo das notas. 

[   ] Outras fases do Edital. Especificar: ___________________________________________________________. 

 
DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO CANDIDATO (Preenchimento obrigatório): 

Nº de Inscrição:  

Nome:  

Cargo:  

 
PREENCHER NO CASO DE RECURSO SOBRE QUESTÕES DA PROVA OBJETIVA 

 
Nº E DESCRIÇÃO DA PROVA: _____ - __________________________________ QUESTÃO:_____________ 
 
RESPOSTA DO GABARITO DIVULGADO: ________ RESPOSTA DO CANDIDATO: ________ 
 

 
DIGITAR OU DATILOGRAFAR OU ESCREVER EM LETRA DE FORMA A JUSTIFICATIVA DO RECURSO, DE 
FORMA OBJETIVA 

Prezados Senhores, venho através deste, solicitar: 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 

 
Local e data: _________________________________________, __/__/____. 

Assinatura: __________________________________________________. 



 

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO – SAAE 
SÃO LOURENÇO/MG 

Edital de Concurso Público nº 01/2015  
Republicação conforme determinações do TCE/MG 

Organização: Reis & Reis Auditores Associados  

 

 

 

4 9                | w w w . r e i s a u d i t o r e s . c o m . b r  

 

 

 

ANEXO VIII 
F O R M U L Á R I O  D E  P E D I D O  D E  I S E N Ç Ã O  D A  T A X A  D E  I N S C R I Ç Ã O  

 

C A R G O  P R E T E N D I D O :                                                                                                                                   
                                      

NOME COMPLETO 

                                      

NIS - CADÚNICO 

                                      

  SEXO DOCUMENTO DE IDENTIDADE             CPF                    DATA  

M F                                     

                             

D A D O S  R E S I D E N C I A I S                                                                                                                                  
 
ENDEREÇO PARA CORRESPONDÊNCIA (RUA, AV, PRAÇA, ETC) 

 
 

ERO                                         

                                      

 
 
NÚMERO            COMPLEMENTO   BAIRRO  

 
 
CEP 

 

                                  -    

 
 
 
CIDADE/ESTADO 

  
 
 
DDD            TELEFONES 

 

                                      

                                      

 

 
 

DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA 
 

Declaro, para efeito de solicitação de concessão da isenção de pagamento de taxa de inscrição do concurso público do SAAE – São 
Lourenço/MG, que apresento condição de Hipossuficiência Financeira e que atendo ao estabelecido no Edital nº. 01/2015– São Lourenço/MG, 
em especial o item 4.4. 
Declaro também estar ciente de que a veracidade das informações e documentações apresentadas é de minha inteira responsabilidade, 
podendo a Comissão de Concurso Público, em caso de fraude, omissão, falsificação, declaração inidônea, ou qualquer outro tipo de 
irregularidade, proceder ao cancelamento da inscrição e automaticamente a eliminação do Concurso Público, podendo adotar medidas legais 
contra minha pessoa, inclusive as de natureza criminal. 
Declaro que atendo aos requisitos exigidos para a inscrição, assumo a responsabilidade pela veracidade das informações prestadas e submeto-
me às normas do edital.  

 
*Serão acatados somente pedidos de isenção do pagamento da taxa de inscrição para candidatos que comprovem renda familiar mensal, per 
capta, igual ou inferior a meio salário mínimo, através da documentação solicitada no item 4.4 do edital. 
 
*Somente o preenchimento da solicitação de Isenção não implica na efetivação da inscrição, o candidato requerente tem que executar todos os 
procedimentos exigidos no item 4.4. 

Nestes termos, peço deferimento. 

*Anexar cópia Carteira de Identidade, CPF e Cartão do Benefício.  

 
 

E-MAIL                                                                                                                                                                

                        

ASSINATURA DO REQUERENTE 
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ANEXO IX 
 

MODELO DE FORMULÁRIO PARA SOLICITAÇÃO DE CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA REALIZAÇÃO DA 
PROVA 

 
 

____________________________________, ______ de ____________________ de 2015. 

À 
Reis & Reis Auditores Associados 
Ref.: Solicitação de condições especiais para a realização da prova – Concurso Público Edital nº. 001/2015 do 
SAAE - SÃO LOURENÇO - MG. 

Nome: ______________________________________________________________________________________ 
Nº. de Inscrição: ______________________________________________________________________________ 
Emprego: ___________________________________________________________________________________ 
 

 

Descrição da deficiência: _______________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________ 
 

 
 

Necessidade especial para realização da prova: _____________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________ 
 

 

Atenciosamente, 

(Assinatura do candidato) 
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ANEXO X 
 

Modelo de Formulário para Laudo Médico 
 
 
Atesto para os devidos fins que o Sr. (a) __________________________________________ é portador da 
deficiência __________________ código internacional da doença (CID – 10) ____________, sendo compatível a 
deficiência apresentada pelo paciente com as atribuições do emprego de __________________________ 
disponibilizado no Concurso Público, conforme Edital nº 001/2015 do SAAE - São Lourenço /MG. 
 
 
Local e Data: __________________________________________________________. 
 
 
Assinatura do médico: ___________________________________________________. 
Nome do médico: _______________________________________________________. 
Número do CRM: _______________________________________________________. 
 
 
Carimbo do médico:  
 
 
 
 
 
 
 

IMPORTANTE: é imprescindível o nome, assinatura e número do CRM do médico especialista na área de 
deficiência/doença do candidato, sob carimbo, caso contrário, o atestado não terá validade. 

 

 

 

 

 

 


