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PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO DE CONTRATAÇÃO PARA 

EXERCÍCIO DE FUNÇÃO PÚBLICA Nº 002/2020 

 

 

O SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE de Caeté-MG, Autarquia 

Municipal criada pela Lei 1254 de 28 de Abril de 1978, inscrito no CNPJ 19.893.791/0001-54, 

situado à Rua Monsenhor Domingos nº 242, Centro, na cidade de Caeté-MG, CEP: 34.800-000, 

neste ato representado por seu Superintendente o Sr. René Henrique Cardoso Renault portador 

do CPF 429.093.506-06 e RG M-755541, nomeado pelo Decreto Municipal nº 130 de 02/01/2017, 

torna público a Realização de Processo Seletivo Simplificado nº 002/2020, para a contratação 

de profissionais destinados ao preenchimento de vagas para os cargos de Ajudante, Operador de 

Bomba, Feitor e Técnico em Segurança do Trabalho, por tempo determinado, visando atender a 

necessidade temporária de excepcional interesse público, diante da inexistência de concursados 

para a nomeação e para o desempenho de tais atividades, bem como pelo afastamento dos 

servidores, não podendo haver prejuízo a autarquia por falta de pessoal para atender os serviços 

mencionados, nos termos do Artigo 37, inciso IX da Constituição da República de 1988; do Artigo 

46 da Lei Orgânica do Município de Caeté; do Art. 29 da Lei Municipal nº 2.326, de 06/06/2003,  

conforme as regras contidas neste Edital. 

 

1- DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 

1.1 – O Processo Seletivo será realizado sob a coordenação técnico-administrativa da Comissão 

formada por servidores nomeados pela Portaria nº 11 de 29 de julho de 2020. 

1.2 – O Processo Seletivo, conforme disposto no Anexo II deste Edital, oferece vaga de ampla 

concorrência e vaga reservada para pessoas com deficiência. 

1.3 – O cargo oferecido, a jornada de trabalho, o vencimento básico, a escolaridade mínima, a 

síntese das atribuições do cargo, conteúdo programático e outras exigências dos cargos constam 

no Anexo II deste Edital. 

1.4 – De acordo com o presente edital e em conformidade com a legislação aplicável, o Processo 

Seletivo, para atender à necessidade excepcional de interesse público do Serviço Autônomo de 

Água e Esgoto - SAAE, terá como etapas o recrutamento, a seleção, a contratação e a dispensa 

de profissionais contratados. 

1.5 – A seleção dos candidatos ocorrerá por meio da realização de análise curricular, comprovada 

experiência na área correspondente ao cargo, bem como entrevista, considerando a 

impossibilidade de realização de provas objetivas, diante do atual estado de pandemia vivida. 

1.6 – A contratação para a prestação de serviços, conforme a Lei Municipal nº 2.326/03, será por 

prazo determinado, por até 180 (cento e oitenta) dias, ou até o retorno do servidor afastado, ou 

enquanto perdurar o Decreto de Calamidade Pública em decorrência da pandemia ocasionada 

pelo Covid-19 e destina-se a selecionar candidato para o preenchimento de 03 (três) vagas para 

Ajudante, 01 (uma) vaga para Operador de Bomba, 01 (uma) vaga para Feitor. Já para 01 (uma) 
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vaga para Técnico em Segurança do Trabalho, o prazo determinado será de 90 (noventa) dias, ou 

enquanto perdurar a desincompatibilização do servidor. 

1.7 – O Processo Seletivo Público Simplificado será regido por este Edital e seus anexos. 

1.8 – O presente Processo Seletivo Simplificado não se constitui em concurso público de provas 

ou de provas e títulos, nos termos do inciso II, do artigo 37 da Constituição da República, nem a 

este se equipara para quaisquer fins ou efeitos. 

1.9 – A simples aprovação no Processo Seletivo Simplificado não assegura o direito à contratação, 

que deverá atender à oportunidade e conveniência das necessidades da Autarquia.  

1.10 – As informações prestadas pelos (as) candidatos (as) no ato da inscrição serão 

comprovadas na etapa da ENTREVISTA. 

1.11 – O caráter jurídico do contrato firmado com fundamento na Lei Municipal nº 2.326/03, é de 

direito administrativo e não gera vínculo empregatício entre o contratado e a Autarquia SAAE 

Caeté, de que trata a Consolidação das Leis do Trabalho.  

1.12 – O contratado é segurado do Regime Geral de Previdência Social, conforme disposto no §13 

do art. 40 da Constituição da República. 

1.13 – O prazo de validade do Processo Seletivo Simplificado será de 24 (vinte e quatro) meses, 

contados da data de publicação da homologação do resultado final. 

1.14 – Os seguintes anexos integram o presente edital:  

Anexo I – Formulário de Inscrição;  

Anexo II – Quadro de Vaga, Carga horária, Remuneração, Escolaridade e Atribuições. 

Anexo III - Cronograma 

1.15 – A seleção de candidatos será publicada no site oficial do SAAE 

(www.saaecaete.mg.gov.br), no jornal oficial do Município e em jornal de circulação no município 

de Caeté, sendo que a íntegra do Edital se encontra à disposição dos interessados no Hall de 

entrada da sede do SAAE, situada na Rua Monsenhor Domingos, nº 242, Centro, Caeté-MG. 

1.16 – É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar as informações divulgadas sobre o 

Processo Seletivo Simplificado.  

1.17 – Todas as menções a horário deste Edital terão como referência o horário oficial de Brasília. 

 

2 – DAS EXIGÊNCIAS PARA A CONTRATAÇÃO: 

 

2.1 – Condições exigidas para a contratação, que deverão ser comprovadas na ocasião da 

contratação, além de outras previsões deste Edital: 

2.1.1 – Ser brasileiro nato ou naturalizado, conforme estabelece a Constituição Federal de 1988; 

2.1.2 – Estar em dia com as obrigações militares, se do sexo masculino;  

2.1.3 – Estar em dia com as obrigações eleitorais; 

2.1.4 – Ter na data da contratação, 18 (dezoito) anos completos; 

2.1.5 – Ter disponibilidade de 40 (quarenta) horas semanais de trabalho e, ainda, quando 

necessário, disponibilidade para trabalho em finais de semana, feriados, horários extraordinários, 

visto que, o desempenho de algumas funções exige rodízio de pessoal em turnos de plantão; 

2.1.7 – Possuir aptidão física e mental; 



      

 

 

 

 

 

3 

2.1.8 – Não ter sido aposentado por invalidez; 

2.1.9 – Estar de acordo e atender às normas e exigência deste Edital. 

 

3 – DAS INSCRIÇÕES: 

 

3.1 – As inscrições serão efetivadas somente na sede do SAAE, situada na Rua Monsenhor 

Domingos, nº 242, Centro, Caeté-MG, através do preenchimento do Requerimento ficha de 

inscrição, que se encontra à disposição na Secretaria da Autarquia e/ou para impressão no Anexo 

I, deste Edital. 

3.2 – O preenchimento do Requerimento de Inscrição, a entrega de documentos relativos ao 

Processo Seletivo e o conhecimento das normas deste Edital são de responsabilidade única e 

exclusiva do candidato, ainda que a inscrição tenha sido efetuada por terceiros. 

3.3 – O candidato deverá se inscrever pessoalmente ou por representante com procuração 

registrada em cartório; 

3.4 – A não indicação de cargo implicará a anulação da inscrição do candidato. 

3.5 – Não será cobrada taxa de inscrição. 

3.6 – Período de Inscrição – das 08h às 11h e de 13h às 16h, dos dias úteis de 03/08/2020 até 

06/08/2020.      

3.7 – No ato da inscrição, o candidato deverá apresentar todos os documentos comprobatórios, 

conforme rol abaixo, sob pena de indeferimento: 

3.7.1 – Requerimento de Inscrição devidamente preenchido e assinado (fornecimento pelo SAAE); 

3.7.2 – Original e cópia do documento de identidade, CPF, título de eleitor e comprovante de 

residência atualizado; 

3.7.3 – Curriculum vitae; 

3.7.4 – 1(uma) foto 3x4 recente; 

3.7.5 – Original e cópia do comprovante de escolaridade mínima; 

3.7.6 – Original e cópia da carteira de Trabalho (foto, verso e páginas de registros dos contratos de 

trabalho). 

3.7.7 – Documentos aptos a análise curricular e comprovação da experiência referente ao cargo, 

nos termos do item 6 e seguintes; 

3.8 – A comprovação de experiência poderá ser realizada por cópia de carteira de trabalho, 

Contrato de Prestação de Serviços, Declaração de Contagem de Tempo ou Declaração da 

instituição (setor de RH ou pessoal) onde o candidato exerceu suas atividades, caso necessário. 

3.9 – Para que a inscrição seja efetivada, é necessário que, além de ser realizada dentro do prazo 

e em modelo próprio, esteja em conformidade com as normas deste Edital. 

3.10 – Serão automaticamente indeferidas as inscrições que estiverem em desacordo com as 

disposições deste Edital. 

3.11 – As informações prestadas na Inscrição são de inteira responsabilidade do candidato. Será 

excluído do Processo Seletivo, em qualquer época, aquele candidato que prestar informações 

inverídicas, sem prejuízo das sanções civis e penais cabíveis. 
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4 – DAS VAGAS  

 

4.1 – As vagas oferecidas neste Processo Seletivo estão descritas no Anexo II deste Edital. 

4.2 – Das vagas reservadas para Pessoas com Deficiência e/ou negros (as) e/ou pardos (as): 

4.2.1 – O Processo Seletivo Simplificado assegura a reserva de vagas para pessoas com 

deficiência, em atendimento ao art. 37, VIII, da Constituição Federal, da Lei nº 7.853/89 e do 

Decreto nº 9.508/18, bem como a reserva de vagas para pessoas negras e pardas, conforme 

previsto na Lei nº 12.990/2014. 

4.2.2 – Será considerada pessoa com deficiência aquela que se enquadrar nas categorias 

referidas nos artigos 3º e 4º do Decreto Federal nº 3.298/1999. É imprescindível, porém, a 

compatibilidade entre a deficiência do candidato e as atribuições do cargo. 

4.2.3 – O candidato, nessa condição, deverá entregar o Laudo Médico com data de emissão de 

até 180 (cento e oitenta) dias (original ou cópia autenticada em cartório) atestando a espécie e o 

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

Internacional de Doença – CID – e a provável causa da deficiência. 

4.2.4 – O candidato deverá entregar o Laudo Médico no ato da inscrição. 

4.2.5 – O candidato que não apresentar o Laudo Médico, no prazo e forma estabelecidos, perde o 

direito de pleitear vaga reservada para pessoa com deficiência. Nesse caso, participará deste 

Processo Seletivo, concorrendo às vagas de ampla concorrência. Dessa decisão não caberá 

recurso. 

4.2.6 – O candidato que se inscrever nas vagas reservadas para pessoa com deficiência, deverá 

estar ciente de que, se aprovado neste Processo Seletivo, será submetido à avaliação pela junta 

médica-pericial da autarquia, sem qualquer ônus, com a finalidade de aferir a compatibilidade da 

deficiência com as atividades e natureza da função ao qual concorreu. O parecer médico deverá 

ser fundamentado. 

4.2.7 – Caso a vaga reservada para pessoa com deficiência não seja preenchida, o seu 

preenchimento dar-se-á por candidato inscrito nas vagas de ampla concorrência do cargo, 

segundo a ordem de classificação obtida no resultado final deste Processo Seletivo.  

4.2.8 – Em caso de falsidade, a qualquer tempo, o candidato sofrerá as consequências legais. 

4.2.9 – A participação se dará em igualdade de condições com os demais candidatos, no que se 

refere à avaliação e aos critérios de aprovação e de classificação. 

4.2.9.1 – O candidato portador de deficiência que necessitar de condições especiais para a 

realização do processo, deverá fazê-lo no ato de inscrição, garantindo assim, o preparo das 

condições adequadas para sua participação no Processo Seletivo Simplificado. 

4.2.10 - Ressalvadas as disposições especiais previstas na Lei Federal nº 12.990/2014, os 

candidatos inscritos em vaga reservada a candidato negro, autodeclarado negro ou pardo, 

participarão do seletivo em igualdade de condições com os demais candidatos. 

4.2.11 - A aferição da veracidade da autodeclaração de pessoa negro (a) ou pardo (a) será 

realizada no momento da contratação e considerará, presencialmente, tão somente, os aspectos 

fenotípicos dos (as) candidatos (as). 
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5 – DAS DATAS DA REALIZAÇÃO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 

 

5.1 – A análise curricular e comprovação de experiência será realizada pela Comissão formada 

pela Portaria nº 11 de 29 de julho de 2020, obedecendo os critérios pontuados no item 6 e 

seguinte deste edital, no limite de 50 pontos. 

5.1.1 - A análise curricular obedecerá a ordem alfabética dos candidatos inscritos. Terá caráter 

eliminatório e dar-se-á através da análise do curriculum vitae, da capacidade técnica ou científica 

do profissional a ser contratado, pela Comissão Avaliadora, dos documentos comprobatórios das 

informações prestadas no FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO (ANEXO I), obedecendo-se 

rigorosamente aos requisitos de cada cargo; 

5.2 – As entrevistas serão realizadas no dia 08 de agosto de 2020, a partir das 08:00 (oito) horas, 

na sede do SAAE (Rua Monsenhor Domingos, nº 242, Centro, Caeté/MG). Os candidatos deverão 

se apresentar com no mínimo 15 (quinze) minutos de antecedência, no limite de 50 pontos. 

5.3 – É indispensável à apresentação do documento de identificação original para a realização da 

entrevista. 

 

6 – CRITÉRIOS PARA PONTUAÇÃO  

 

6.1 – O Processo Seletivo Simplificado será composto por 2 (duas) etapas, sendo que a análise 

curricular e a entrevista avaliarão a experiência e o interesse do candidato na 

execução/desempenho das tarefas relativas à função. 

 

6.2– Experiência e Qualificação para as funções que exigem Curso Técnico. 

 

INSTRUÇÃO CONDIÇÃO PONTO 

  

 01 

  

 Curso Técnico 

Diploma ou certificado de conclusão de 

curso técnico na área pretendida.  

OBS: Limite de 10,00 pontos 

independente da quantidade de 

cursos. 

10,00 

 

 

02 

 

 

Superior Completo/ 

Especialização 

Diploma ou certificado de conclusão de 

curso superior/especialização na área 

pretendida. 

OBS: Limite de 5,00 pontos 

independente da quantidade de 

cursos. 

5,00 
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01 

 

 

Tempo de Serviço de função 

exercida perante o Município 

de Caeté ou ainda na própria 

Autarquia. 

 

Contagem de tempo emitida pelo orgão 

correpondente ao exercicio do cargo, 

que comprove a atuação na função 

pretendida referente aos últimos 05 

(cinco) anos do profissional a ser 

contratado. 

OBS: 3 pontos para cada ano de 

serviço até o limite de 15,00 pontos 

3,00 a 

15,00 

 

 

02 

 

 

Tempo de Serviço na função 

Documento que comprove a 

atuação do profissional na função 

pretendida referente aos últimos 05 

(cinco) anos, em razão da necessidade 

de atualização do profissional a ser 

contratado. 

OBS: 4,0 pontos para cada ano de 

serviço até o limite de 20,00 pontos 

4,0 a 

20,00 

 

6.3 - Experiência e Qualificação para as funções que exigem Ensino Fundamental Completo 

 

INSTRUÇÃO CONDIÇÃO PONTO 

 

01 

Comprovante de Conclusão 

do Ensino Fundamental 

série) 

Histórico Escolar que comprove a 

conclusão dos anos Iniciais do Ensino 

Fundamental  

10,00 

02 Ensino Médio Histórico Escolar que comprove a 

conclusão do 

Ensino Médio 

5,00 

 

ANÁLISE CURRICULAR CONDIÇÃO PONTO 

 

 

01 

Tempo de Serviço de 

função exercida perante o 

Município de Carté ou 

ainda a própria Autarquia. 

 

Contagem de tempo emitida pelo orgão 

correpondente ao exercicio do cargo, que 

comprove a atuação na função pretendida 

referente aos últimos 05 (cinco) anos do 

profissional a ser contratado. 

OBS: 3 pontos para cada ano de serviço 

até o limite de 15,00 pontos 

3,00 a 

15,00 

 

 

02 

Tempo de Serviço na 

função 

Documento que comprove a 

atuação do profissional na função 

pretendida referente aos últimos 05 (cinco) 

anos, em razão da necessidade de 

atualização do profissional a ser 

contratado. 

4,0 a 

20,00 
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OBS: 4,0 pontos para cada ano de serviço 

até o limite de 20,00 pontos 

 

6.4 – Os candidatos aprovados conforme item 5.1 deverão comparecer ao local designado para a 

realização da entrevista com antecedência mínima de 15 (quinze) minutos do horário fixado para a 

realização da entrevista. 

6.5 - Critérios subjetivos para análise da entrevista – no máximo 50 (cinquenta) pontos: 

a) Iniciativa e comportamento proativo no âmbito de atuação – 10 pontos; 

b) Comportamento e resposta – 10 pontos; 

c) Capacidade de expressar bem as experiências relatadas no currículo - 10 pontos; 

d) Conhecimento e domínio da área de atuação – 10 pontos; 

e) Capacidade de expor ideias – 10 pontos. 

6.6 - A realização da Análise Curricular e da Entrevista obedecerão a ordem alfabética dos nomes 

dos candidatos. 

6.7 – Os documentos deverão estar em perfeitas condições, de forma a permitir a identificação do 

candidato com clareza. 

6.8 – Somente serão aceitos documentos para fins de análise, aqueles entregues no ato de 

inscrição, sendo vedada a entrega posterior.  

6.9 – A classificação e aproveitamento dos candidatos compreenderá: 

6.9.1 – Será excluído do certame o candidato que, ao ser convocado pela classificação e não 

comparecer no prazo previsto em edital de convocação ou aquele que não for habilitado em 

qualquer das etapas. 

6.9.2 – O candidato classificado, excedente às vagas atualmente existentes, será mantido em 

cadastro durante o prazo de validade do Processo Seletivo Simplificado e poderá ser convocado 

em função da disponibilidade de vagas futuras, ficando sob sua responsabilidade o 

acompanhamento da sua convocação através dos meios de comunicação previstos neste edital. 

6.10 – Será selecionado o candidato que obtiver a maior pontuação no somatório das etapas. 

 

7 – DISPOSIÇÕES GERAIS                      

                              

7.1 – A participação no presente Processo Seletivo implica no conhecimento e na tácita aceitação 

das condições estabelecidas neste Edital e demais instrumentos regulares, dos quais o candidato 

não poderá alegar desconhecimento.  

7.2 – Não será fornecido ao candidato qualquer documento comprobatório de classificação do 

Processo Seletivo, valendo-se, para esse fim, a homologação divulgada no quadro de avisos no 

hall de entrada da Autarquia SAAE Caeté, situada na Rua Monsenhor Domingos, nº 242, Centro, 

Caeté-MG, publicada no site oficial do SAAE (www.saaecaete.mg.gov.br), no Jornal Oficial do 

Município e no jornal de circulação da cidade. 

http://www.saaecaete.mg.gov.br/
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7.3 – Será de inteira responsabilidade do candidato acompanhar as publicações dos atos e o 

andamento do presente Processo Seletivo, nos termos ora mencionados, bem como as eventuais 

alterações e retificações que porventura venham a ocorrer. 

7.4 – O candidato deverá requerer por escrito, mediante protocolo junto ao Setor de Recursos 

Humanos/Pessoal do SAAE, durante o prazo de validade do Processo Seletivo, as mudanças de 

endereço e telefone para atualização, visando eventuais convocações. 

7.5 – Para efeito de desempate entre os candidatos aprovados com a mesma pontuação, inclusive 

os portadores de necessidades especiais, terá preferência, sucessivamente, o candidato que: 

a) Tiver idade mais elevada, até o último dia de inscrição neste Processo Seletivo, dentre 

aqueles que tenham idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos (parágrafo único do artigo 27 da 

lei Federal nº 10.741, de 01/10/2003 - Estatuto do Idoso); 

b) Maior nota na análise curricular; 

c) Maior nota na entrevista; 

d) Sorteio. 

7.6 – O candidato poderá interpor recurso, individual, em única e última instância, à Comissão de 

Processo Seletivo do SAAE, designada pela Portaria nº 11 de 29 de julho de 2020. 

7.7 – O candidato que queira interpor recurso, deverá fazê-lo, protocolando obrigatoriamente, no 

prazo de 02 (dois) dias úteis a contar da publicação do resultado final, na Sede Administrativa e 

Operacional desta Autarquia, na Rua Monsenhor Domingos nº 242, Centro, Caeté - MG, no horário 

de 08:00 às 11:00 horas e de 13:00 às 16:00 horas, obedecendo os prazos e requisitos deste 

Edital. 

7.8 – Só será apreciado o recurso que indicar com precisão o objeto do pedido, argumentação 

lógica e seus fundamentos, bem como conter os seguintes requisitos:  

a) nome, cargo pretendido, CPF, Carteira de Identidade, número de telefone, endereço completo e 

assinatura do candidato; 

b) ser digitado ou manuscrito com letra legível. 

7.9 – Depois de expirado o prazo acima estabelecido e, somente após ser fornecida resposta ao 

recorrente, os candidatos classificados serão chamados oficialmente. 

7.10 – O candidato fica ciente de que poderá haver avaliação pela chefia imediata, a qualquer 

momento, baseado no desempenho profissional, e que tal avaliação poderá resultar em rescisão 

do contrato firmado, caso fique comprovada a inabilidade do profissional para o exercício do cargo. 

7.10.1 – Em caso de dispensa, será convocado o próximo candidato, de acordo com a ordem de 

classificação. 

 

8. DOS RESULTADOS DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO  

 

8.1 – A Divulgação do resultado final do Processo Seletivo será disponibilizada no quadro de 

avisos no hall de entrada da Autarquia SAAE Caeté, situada na Rua Monsenhor Domingos, nº 242, 

Centro, Caeté-MG, publicada no site oficial do SAAE (www.saaecaete.mg.gov.br), no Jornal Oficial 

do Município e no jornal de circulação da cidade no dia 13 de agosto de 2020. 

 

http://www.saaecaete.mg.gov.br/
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9. DA CONTRATAÇÃO  

 

9.1 – A convocação para a contratação dos candidatos classificados para as vagas oferecidas 

neste Processo Seletivo será feita em até 5 (cinco) dias após a divulgação do resultado final, 

através de publicação no site oficial do SAAE (www.saaecaete.mg.gov.br) e/ou pelo telefone 

informado no ato da inscrição.  

9.1.2 – A convocação respeitará sempre a ordem de classificação final dos candidatos e as 

disposições legais pertinentes. 

9.2 – As contratações serão realizadas em conformidade com a necessidade do SAAE, sendo que 

a simples aprovação no presente processo seletivo, não garante a contratação do candidato 

aprovado.   

9.3 – Quando convocado para a contratação, o candidato deverá apresentar em até 02 (dois) dias 

úteis, obrigatoriamente, o original e xerox (legível e sem rasuras) dos seguintes documentos:  

a) Carteira de Trabalho Original e cópia das duas primeiras folhas;  

b) Cartão de cadastramento no PIS/PASEP; se possuir;  

c) Certidão de nascimento ou casamento;  

d) Cartão do SUS;  

e) Certidão de nascimento dos filhos menores de 18 anos, se possuir;  

f) CPF;  

g) Carteira de Identidade;  

h) Título de Eleitor;  

i) Declaração de quitação com a Justiça Eleitoral; 

j) Certificado de Reservista, se do sexo masculino; 

l) Comprovante de escolaridade exigida para o cargo;  

m) Certidão Negativa de Antecedentes Criminais, expedida no local de residência ou pela internet;  

n) Declaração de opção pelos vencimentos, em caso de servidor aposentado em cargo público, 

cuja acumulação não seja permitida na forma do art. 37, XVI, da Constituição Federal de 1988. 

q) Comprovante de endereço; 

r) Número de telefone de contato (celular e fixo) se possuir;  

s) 02 (duas) fotos 3x4, recentes;  

t) Atestado médico dispondo sobre a espécie, o grau e o nível de deficiência, com expressa 

referência ao código correspondente da Classificação Internacional de Doença-CID, bem como ao 

enquadramento previsto no art. 4º do Decreto Federal nº 3.298/1999 e suas alterações posteriores, 

se for o caso. 

9.4 – Para a contratação, além dos documentos exigidos na forma do item 9.3, o candidato será 

submetido à Avaliação Médica. Os candidatos que não se submeterem aos exames solicitados ou 

aqueles considerados inaptos pelo médico do trabalho, serão desclassificados.  

9.5 – A contratação em caráter temporário dar-se-á mediante a assinatura de contrato de 

prestação de serviços entre o contratado e o SAAE. 

9.6 – O contrato será por prazo determinado de até 180 (cento e oitenta) dias ou até o retorno do 

servidor afastado ou enquanto perdurar o Decreto de Calamidade Pública em decorrência da 

http://www.saaecaete.mg.gov.br/
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pandemia ocasionada pelo Covid-19, podendo ser prorrogado por até igual período e extinguir-se-

á sem direito a indenizações, ainda que antecipadamente, nos seguintes casos: 

 

I – pelo retorno do servidor afastado; 

II- pelo término do prazo contratual; 

III – por iniciativa da Administração Pública; e 

IV – por iniciativa do contratado, por escrito, com 30 (trinta) dias de antecedência. 

 

10. DISPOSIÇÕES FINAIS  

10.1 – Caberá ao SAAE a homologação do resultado deste Processo Seletivo.  

10.2 – Os casos omissos no presente Edital serão decididos pela comissão organizadora instituída 

pela Portaria nº 11 de 29 de julho de 2020, observando o que impõe o interesse público.  

 

Caeté, 29 de julho de 2020. 

 

 

René Henrique Cardoso Renault 

Superintendente 
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ANEXO I 

 

FICHA DE INSCRIÇÃO 

PROCESSO SELETIVO SAAE/CAETÉ – Nº 002/2020 

CARGO PRETENDIDO: 

 

  

 

 

 

 

 

NOME COMPLETO:                                                                                                    Nº DE INSCRIÇÃO: 

CPF:   DATA DE NASCIMENTO: ___/___/_____ 

Nº. DOCUMENTO IDENTIDADE:   ÓRGÃO EXP.:                  ESTADO: 

SEXO: (     ) MASCULINO  (     ) FEMININO    

ESCOLARIDADE:    

RUA: Nº 

BAIRRO:  CIDADE:  ESTADO:  CEP:  

TELEFONES: fixo (    )  cel: (    )   

E-MAIL:   

PESSOA COM DEFICIÊNCIA: (  ) VISUAL (  ) MOTORA (  ) FÍSICA (  ) AUDITIVA 

DECLARO SER NEGRO(A) DE COR PRETA OU PARDA E ASSUMO A OPÇÃO DE CONCORRER ÀS VAGAS 

RESERVADAS PARA NEGROS(AS): SIM( ) NÃO( ) 

 

Declaro estar ciente e de acordo com as normas constantes do Edital, bem como que os dados informados 

são expressão de verdade e de minha inteira responsabilidade. 

 

Em caso de convocação, assumo o compromisso de apresentar-me no prazo estabelecido no SAAE-Caeté 

para a contratação, ciente de que se não o fizer estarei automaticamente eliminado (a) do concurso. 

 

Caeté, _____ de ___________ de 2020. 

 

 

_________________________________________________ 

Assinatura do candidato 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ----------- 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO DO CANDIDATO 

 

Número da inscrição:________________________ 

Recebido por:______________________________ 

Assinatura: ________________________________ 

 

 

 

 

 

 

COLAR 

FOTO 3X4 
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ANEXO II 

 

QUADRO DE VAGAS, CARGA HORÁRIA, REMUNERAÇÃO, ESCOLARIDADE, ATRIBUIÇÕES E 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO. 

 

FUNÇÃO VAGAS 

 

CARGA 

HORÁRIA 

SEMANAL 

 

REMUNERAÇÃO 

INICIAL 
ESCOLARIDADE 

Ajudante 03 
40 horas 

semanal 
R$ 1.112,89 Ensino Fundamental Completo 

 

FUNÇÃO ATRIBUIÇÕES 

Ajudante 

- Executar trabalhos manuais ou mecanizados de apoio a atividades de obras e 

manutenção em geral; executar carregamento de tanques de produtos químicos e 

preparo de soluções; executar trabalhos de manutenção, conservação e limpeza 

dos prédios e dos aparelhos utilizados no serviço; executar outras tarefas 

correlatas. 

 

FUNÇÃO VAGAS 

 

CARGA 

HORÁRIA 

SEMANAL 

 

REMUNERAÇÃO 

INICIAL 
ESCOLARIDADE 

Operador de 

Bomba 
01 

40 horas 

semanal 
R$ 1.112,89 Ensino Fundamental Completo  

 

FUNÇÃO ATRIBUIÇÕES 

Operador de Bomba 

- Operar estações elevatórias de água ou esgoto ou equipamentos similares; 

orientar trabalhos de manutenção nos equipamentos sob sua operação; verificar 

periodicamente os sistemas de segurança e proteção dos equipamentos e das 

instalações a eles ligadas; zelar pela limpeza e conservação dos equipamentos; 

executar outras tarefas correlatas..  

 

FUNÇÃO VAGAS 

 

CARGA 

HORÁRIA 

SEMANAL 

REMUNERAÇÃO 

INICIAL 
ESCOLARIDADE 

Feitor 01 
40 horas 

semanal 
R$ 1.603,40 Ensino Fundamental Completo 
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FUNÇÃO ATRIBUIÇÕES 

Feitor 

- Orientar e coordenar a realização de serviços de manutenção e reparos de 

redes e instalações em geral; coordenar trabalhos de equipe, cuidando para que 

sejam observadas as normas e regulamentos pertinentes; exercer controle sobre 

conservação de equipamentos, utensílios e instalações; colaborar na fiscalização 

de obras; executar outras tarefas correlatas. 

 

FUNÇÃO VAGAS 

 

CARGA 

HORÁRIA 

SEMANAL 

 

REMUNERAÇÃO 

INICIAL 
ESCOLARIDADE 

Técnico em 

Segurança do 

Trabalho

  

01 
40 horas 

semanal 
R$ 1.603,40 

Curso técnico específico, em 

nível de curso médio 

 

FUNÇÃO ATRIBUIÇÕES 

Técnico em Segurança 

do Trabalho 

- Analisar as condições de trabalho, inclusive ambientais e de componentes 

mecânicos, verificando necessidade de medidas de contenção ou minoração de 

riscos à saúde e segurança do trabalhador; 

colaborar em projetos e na implantação de instalações e equipamentos; 

prestar orientação sobre segurança do trabalho; registrar ocorrência de acidentes 

em serviço e sugerir medidas preventivas; executar outras tarefas correlatas. 
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ANEXO III 

 

 

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 002/2020 
 

 
ETAPAS DATA HORÁRIO LOCAL 

 
01 

Período das inscrições e 
entrega de documentos 

 
03/08/2020 a 
06/08/2020 

 
08h às 11h 
13h às 16h 

Rua Monsenhor Domingos 
nº 242, Centro, na cidade de 

Caeté-MG, CEP: 34.800-
000-  

 
02 

Realização das Entrevistas 
 

08/08/2020 
A partir das 

08h 

Rua Monsenhor Domingos 
nº 242, Centro, na cidade de 
Caeté-MG, CEP: 34.800-000 

 

04 

Resultado e classificação dos 
canditados 

  
13/08/2020 

 
A partir das 

08h 

Hall de entrada do SAAE; 
Jornal Oficial do Município; 
Jornal de grande circulação 

local e site do SAAE 

 
Obs.: O cronograma de atividades pode sofrer alterações de acordo com as necessidades. 

 


