
COMUNICADO 

 

O SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO – SAAE de Caeté, neste ato 

representado pela Comissão Organizadora de Processo Seletivo Simplificado nº 

001/2022, nomeada pela Portaria Conjunta nº 006 de 19 de janeiro 2022, para dirimir as 

questões oriundas do Processo Seletivo Simplificativo n° 01/2022, o qual visa a 

contratação de profissionais por prazo determinado para o preenchimento de vagas em 

vacância na equipe da autarquia, vem por meio deste COMUNICAR que: 

 

Considerando a justificativa apresentada pela Diretora Administrativa Srta. Eskárlate 

Juliana de Andrade, que informou equívoco ocorrido durante o período de inscrição dos 

candidatos para participação do processo seletivo n° 01/2022, visto que foi 

disponibilizada para os candidatos listagem de documentos diversa da divulgada no 

edital n° 001/2022, a qual não informava como documento obrigatório o “TÍTULO DE 

ELEITOR”; 

 

Considerando que nenhum candidato foi impedido de fazer a sua inscrição por ausência 

de documentos, garantido o princípio da ampla concorrência do presente certame; 

 

Considerando a inexistência de prejuízos à Administração Pública, bem como aos 

candidatos inscritos, visto que, a ausência de entrega do título de eleitor poderá ser 

suprida em momento posterior, qual seja, quando da contratação; 

 

Considerando a inexistência de prejuízos ao certame, tampouco ofensa aos princípios 

basilares da administração pública, previstos pelo art.37 da CF/88, visto que foi 

oportunizada a ampla concorrência entre os candidatos; 

 

A Comissão Organizadora de Processo Seletivo Simplificado DECIDE pela 

desconsideração do título de eleitor, como requisito para a inscrição dos candidatos no 

processo seletivo n° 001/2022. 

 

Diante o exposto, fica DESCONSIDERADO o documento TÍTULO DE ELEITOR na 

cláusula n° 3 do Edital “DAS INSCRIÇÕES”, precisamente no item 3.7.2, onde a 

redação original dispõe: “Original e cópia do documento de identidade, CPF, Titulo de 

eleitor e comprovante de residência atualizado”. 

 

 

Caeté – MG, 02 de fevereiro de 2022. 

Comissão Organizadora de Processo Seletivo Simplificado 
 


