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EDITAL PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 

Nº EDITAL 01/2013 

VAGAS DISPONIVEIS / CARGOS 

04  Agente Administrativo 

13 Auxiliar de Serviços Operacionais 

05 Bombeiro Hidráulico 

02 Leituristas 

05 Pedreiros 

01 Técnico em Química 

01 Técnico em Segurança 

02 Viga 

DATA INSCRIÇÃO 04/11/2013 À 07/11/2013 

LOCAL INSCRIÇÃO 

Sala de Reuniões do DAE, situada no segundo andar do 

prédio cujo endereço é Rua Duque de Caxias, nº 192, 

Bairro José Elói, na cidade de João Monlevade, no 

período de 04/11/2013 à 07/11/2013 das 8h às 11h e 

das 13:30h às 16h 

DATA/LOCAL PROVAS OBJETIVAS 

Dia 10/11/2013 no Centro Educacional de João 

Monlevade, localizado à Avenida Wilson Alvarenga, nº 

830, Bairro Carneirinhos, iniciando-se às 08 horas, 

pontualmente, encerrando-se às 11 horas 

RESULTADO DAS PROVAS OBJETIVAS 

No dia 14/11/2013 será afixado nos quadros de avisos 

da Prefeitura Municipal e do DAE, e publicado no Diário 

Oficial do município a classificação dos candidatos 

LOCAL / DATA PROVAS PRATICAS PARA OS CARGOS DE 

AUXILIAR DE SERVIÇOS OPERACIONAIS, BOMBEIRO 

HIDRÁULICO E PEDREIRO 

As provas práticas serão realizadas no Booster Santa 

Bárbara, situado à Avenida Getúlio Vargas, nº , Bairro 

Santa Bárbara em João Monlevade, nos dias 19 e 

20/11/2013 

RESULTADO FINAL PROCESSO SELETIVO 

O resultado será afixado nos quadros avisos da 

Prefeitura Municipal, do DAE e publicado no Diário 

Oficial do Município, no dia 22/11/2013 

CONVOCAÇÃO DOS APROVADOS 

Os candidatos aprovados serão convocados à partir do 

dia 25/11/2013, devendo comparecer ao DAE no prazo 

máximo de 02 (dois) dias úteis munidos de 

documentação exigida no item 5.1 deste instrumento 

convocatório para encaminhando a exames médicos 

admissionais. 

 

João Monlevade, 17 de outubro de 2013 

 

Cleres Roberto de Souza 

Diretor - DAE 
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EDITAL PROCESSO SELETIVO Nº 01/2013 

 

O DAE – Departamento Municipal de Águas e Esgotos de João Monlevade, Autarquia 

Municipal Instituída através da Lei nº 283/70 de 20 de outubro de 1970, CNPJ 

17.058.108/0001-38, com sede na Rua Duque de Caxias, nº 192, Bairro José Elói - João 

Monlevade/MG, CEP 35.930-198, através do seu Diretor, Senhor Cleres Roberto de Souza, 

torna público para conhecimento dos interessados que estão abertas inscrições para 

PROCESSO SELETIVO PÚBLICO SIMPLIFICADO, visando preenchimento temporário de 33 

(trinta e três) vagas para execução das funções inerentes aos cargos de Agente 

Administrativo, Auxiliar de Serviços Operacionais, Bombeiro Hidráulico, Leiturista, Pedreiro, 

Técnico Químico, Técnico em Segurança do Trabalho e Vigia. A admissão será por tempo 

determinado, para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, com 

amparo nos dispositivos da Constituição Federal, da Lei Orgânica Municipal e da Lei Municipal 

nº. 2011/2012, nos seguintes termos: 

 

I – DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 

1.1. O Processo Seletivo Público Simplificado a que se refere o presente Edital será realizado 

sob responsabilidade da Comissão nomeada pelo Diretor do DAE, através de Portaria nº 

076/2013, especificamente para esse fim. 

 

1.2. O Processo Seletivo será constituído por prova escrita objetiva e de caráter eliminatório. 

Para os cargos de Auxiliar de Serviços Operacionais, Bombeiro Hidráulico e Pedreiro serão 

realizadas provas práticas, de caráter eliminatório. 

 

1.3. Os candidatos aprovados no Processo Seletivo serão convocados, de acordo com a 

necessidade da Administração, observada estritamente a ordem de classificação, para 

realização de procedimentos admissionais, compreendendo comprovação de requisitos e 

realização de exames médicos admissionais. 

 

1.4. O prazo de validade do presente Processo Seletivo será de 01 (um) ano, contado da data 

da homologação do resultado final, podendo ser prorrogado por igual período. 
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1.5. O resumo deste edital será publicado para conhecimento de todos os interessados no 

quadro de avisos da Prefeitura Municipal e do DAE, no Diário Oficial do Município e em Jornal 

de grande circulação no Município. 

 

1.6. Este edital será fornecido a qualquer interessado, preferencialmente através de e-mail, 

independentemente de pagamento, mediante simples requerimento junto ao DAE. 

 

1.7. Para a participação neste Processo Seletivo Simplificado não será cobrada taxa de 

inscrição. 

 

II - JUSTIFICATIVA 

 

A Lei nº 2011/2012 de 17 de dezembro de 2012 regulamenta no âmbito do Município de João 

Monlevade o art. 37, IX, da Constituição Federal, e dispõe sobre contratação para atender 

excepcional interesse público. A aludida norma legal determina realização de processo seletivo 

simplificado para provimento de vagas aparentes, entendendo-se como aparente a vaga 

provisória, temporária, de cargo público, conforme ocorre no presente caso.  

 

A deflagração do processo seletivo simplificado através do presente instrumento convocatório 

fundamenta-se no fato de que não há no quadro da Autarquia Municipal, servidores 

concursados em número suficiente para atendimento à ascendente demanda. Por tratar-se de 

serviço essencial de natureza continuada o DAE necessita prover os cargos com a maior 

celeridade possível para não prejudicar o atendimento à população (principio da continuidade 

dos serviços públicos). 

 

III – DAS VAGAS E CARGOS 

 

3.1 Estarão disponibilizadas as vagas descritas no quadro abaixo. 

Descrição dos cargos 
Nº de 

vagas CG* 

Nº de  

vagas CD* 

Nº de vagas 

total 
Vencimento 

Carga Horária 

semanal 
Horário 

Agente 

Administrativo  
04 - 04 R$723,90 40hs 

07 às 11h / 13 às 17h  

Folga sábado e domingo 

Auxiliar de Serviços 

Operacionais 

11 02 13 R$723,90 40hs 
07 às 11h / 12 às 16h  

Folga sábado e domingo 
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Bombeiro Hidráulico 05 - 05 R$723,90 40hs 
07 às 11h / 12 às 16h  

Folga sábado e domingo 

Leituristas 02 - 02 R$723,90 40hs 
07 às 11h / 13 às 17h  

Folga sábado e domingo 

Pedreiros 05 - 05 R$723,90 40hs 
07 às 11h / 12 às 16h  

Folga sábado e domingo 

Técnico Químico 01 - 01 R$822,78  

Revezamento por turnos, 

conforme Tabela francesa 

(03 turnos) 

Técnico Segurança do 

Trabalho 
01 - 01 R$822,78 40hs 

07 às 11h / 13 às 17h  

Folga sábado e domingo 

Vigia 02 - 02 R$723,90 40hs Escala 12 X 36 

TOTAL DE VAGAS 31 02 33  

* Vagas CG – Vagas para concorrência em geral 

* Vagas CD – Vagas reservadas a candidatos com deficiência. 

 

3.2 Os requisitos para provimento e atribuições dos cargos descritos no quadro acima, para os 

quais é prestado processo seletivo, estão no Anexo I deste edital, parte integrante do mesmo. 

 

3.3 Serão destinadas 5% (cinco por cento) das vagas aos portadores de necessidades especiais 

conforme disposto no artigo 37, §1º do Decreto Federal 3.298/1999 e demais dispositivos 

aplicados à matéria. 

 

IV – DAS INSCRIÇÕES 

 

4.1.  As inscrições dos interessados serão feitas na Sala de Reuniões do DAE, situada no 

segundo andar do prédio cujo endereço é Rua Duque de Caxias, nº 192, Bairro José Elói, na 

cidade de João Monlevade, no período de 04/11/2013 à 07/11/2013 das 8h às 11h e das 

13:30h às 16h. 

 

4.2.  O interessado informará seus dados e preencherá requerimento. Será admitida a 

inscrição por terceiros, mediante apresentação de procuração simples, com firma reconhecida 

em cartório. A procuração ficará retida. 
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4.3. O candidato inscrito por procuração assume total responsabilidade pelas informações 

prestadas por seu procurador, arcando com as consequências de eventuais erros de seu 

representante no preenchimento do requerimento de inscrição e de sua entrega. 

 

4.4. Para inscrever-se o candidato deverá atender aos seguintes requisitos: 

 

a) Ser brasileiro nato ou naturalizado, na forma da lei. 

b) Idade mínima de 18 anos na data da contratação. 

 c) Conhecer e estar de acordo com as exigências contidas no presente Edital. 

d) Apresentar cópias dos seguintes documentos acompanhados dos originais para 

confirmação ou cópias autenticadas em cartório:  

1. documento de Identidade com fotografia e validade em todo território 

nacional; 

2. CPF; 

3. comprovante de endereço atual (expedido menos de 30 dias); 

4. comprovante de escolaridade. 

 

V – CONDIÇÕES PARA CONTRATAÇÃO 

 

5.1. Para serem contratados, os candidatos aprovados de acordo com as normas deste 

instrumento convocatório deverão comparecer no Setor de Pessoal do DAE, no prazo de 02 

(dois) dias úteis contados da publicação do resultado final e apresentar a documentação 

pessoal completa abaixo discriminada, sob pena de ser considerado desistente do processo 

seletivo: 

 

a) Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS); 

b) Certidão de Nascimento (para Solteiros); 

c) Certidão de Casamento; 

d) Cédula de Identidade – RG; 

e) 01 (uma) foto 3x4 recente; 

f) Cadastro de Pessoa Física (CPF); 

g) Título de Eleitor acompanhado do comprovante de votação ou da justificativa 

referente a última eleição; 

h) Certificado Militar (para o sexo masculino); 
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i) Certidão de nascimento dos filhos menores; 

j) Caderneta de vacinação atualizada dos filhos menores de 14 anos; 

k) Extrato de participação no PIS/PASEP; 

l) Cópia autenticada do comprovante de escolaridade (histórico ou diploma); 

m) Certidão de bons antecedentes emitida pelo Foro da Comarca do domicilio do 

candidato emitida nos últimos 30 (trinta) dias.  

n) Cópia do Registro no Conselho Regional de Química – CRQ (para o cargo de Técnico em 

Química); 

o) Cópia do Diploma do Curso Técnico em Segurança do Trabalho reconhecido no MEC 

(para o cargo de Técnico em Segurança do Trabalho). 

 

5.2.  Os candidatos devem gozar de boa saúde física e mental, comprovada através de 

atestado expedido por profissional médico. O exame médico será realizado apenas nos 

candidatos classificados na fase das provas objetivas e práticas, quando houver, e serão 

custeados pelo DAE. O exame médico possui natureza eliminatória.  

 

5.3. Os candidatos aprovados assinarão contrato com o DAE, contrato administrativo 

temporário de prestação de serviços, nos termos da Lei nº 2011/2012. 

 

VI – DO PROCESSO DE AVALIAÇÃO  

 

6.1 DAS PROVAS ESCRITAS OBJETIVAS 

 

6.1.1. As provas objetivas de múltipla escolha serão de caráter eliminatório e 

classificatório. 

6.1.2. As provas serão aplicadas a todos os candidatos no Centro Educacional de João 

Monlevade, localizado na Avenida Wilson Alvarenga, nº 830, Bairro Carneirinhos, dia 

10/11/2013, iniciando-se às 08 horas, pontualmente, encerrando-se às 11 horas. 

6.1.3.  As questões das provas escritas serão do tipo múltipla escolha. 

6.1.4. A prova será composta por 15 (quinze) questões de português e 15 (quinze) 

questões de matemática, valendo 01 (um) ponto cada, totalizando 30 (trinta) pontos. 

6.1.5. O conteúdo programático consta no Anexo II deste edital, parte integrante do 

mesmo. 
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6.1.6. Não serão computadas questões não respondidas, questões que contenham mais de 

uma resposta (mesmo que uma delas esteja correta), ou haja que emenda ou rasura, ainda 

que legível. 

6.1.7. O candidato deverá, obrigatoriamente, ao término da prova, devolvê-la ao fiscal 

devidamente assinada no local indicado. 

6.1.8.  Será considerado classificado o candidato que obtiver, no mínimo, 60% (sessenta 

por cento) de aproveitamento do total de pontos da prova escrita objetiva de múltipla 

escolha. 

6.1.9.  Os itens das provas objetivas poderão avaliar habilidades que vão além de mero 

conhecimento memorizado, abrangendo compreensão, aplicação, análise, síntese e 

avaliação, valorizando a capacidade de raciocínio. 

6.1.10. O candidato deverá comparecer no local designado para a realização das provas 

com antecedência mínima de 30 (trinta) minutos do horário fixado para o seu início, 

munido de caneta esferográfica de tinta azul, comprovante de inscrição e cédula oficial de 

identidade original, ou outro documento equivalente (com foto e assinatura). 

a) Não será permitido o uso de quaisquer equipamentos eletrônicos do tipo 

rádio comunicadores, aparelhos celulares/smartphones, calculadoras, 

máquinas fotográficas, etc. Não será permitido uso de folhas de rascunho de 

qualquer espécie.  

6.1.11 Não será admitido ingresso de candidato no local de realização das provas após o 

horário fixado para o seu início. 

6.1.12 Não serão aplicadas provas, em hipótese alguma, em local, em data ou em horário 

diferentes dos predeterminados em Edital ou em comunicado. 

6.1.13 Não será permitido, em nenhuma hipótese, o ingresso ou a permanência de 

pessoas estranhas ao Processo Seletivo Simplificado no estabelecimento de aplicação das 

provas. 

6.1.14 Será excluído do Processo Seletivo Simplificado o candidato que: 

 não comparecer para realizar a prova; 

 não apresentar a cédula oficial de identidade ou outro documento equivalente e 

o comprovante de inscrição. 

 flagrado com quaisquer equipamentos ou similares aos expressos na cláusula 

6.1.10, alínea “a” ou ainda, em comunicação com outro candidato no momento 

da realização da prova. 
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6.1.15.  No dia 11/11/2013 será afixado nos quadros de avisos da Prefeitura Municipal e 

do DAE o gabarito preliminar da prova escrita objetivo. A publicação no Diário Oficial do 

Município será no dia 12/11/2013. 

6.1.16. No dia 14/11/2013 será afixado nos quadros de avisos da Prefeitura Municipal e do 

DAE, e publicado no Diário Oficial do município a classificação dos candidatos. 

 

6.2 DAS PROVAS PRÁTICAS 

 

6.2.1. As provas práticas têm caráter eliminatório e serão aplicadas aos candidatos 

aprovados nas provas objetivas, observado o numero de vagas disponíveis neste edital.  

6.2.2. As provas práticas são obrigatórias apenas para os cargos operacionais: Auxiliar 

de Serviços Operacionais, Bombeiro Hidráulico e Pedreiro. 

6.2.2.1 – Serão convocados para realização das provas práticas os candidatos 

aprovados em número equivalente ao dobro do número de vagas previstas 

neste edital, sendo Auxiliar de Serviços Operacionais, 24 (vinte e quatro) 

convocados; Bombeiro Hidráulico, 10 (dez) convocados e; Pedreiro, 10(dez) 

convocados. 

6.2.3. As provas práticas serão aplicadas pela equipe operacional do DAE e se 

constituem na execução de tarefas relacionadas ao exercício da atividade laboral 

(tarefas típicas). 

6.2.4. Os candidatos serão avaliados quanto à capacidade de realização de atividades 

típicas de Bombeiro Hidráulico e Pedreiro, execução de tarefas, conhecimento e 

manuseio de equipamentos e ferramentas. Para o cargo de Auxiliar de Serviços 

Operacionais os candidatos serão avaliados quanto à execução de atividades de 

assessoramento e suporte aos profissionais Bombeiro Hidráulico e Pedreiro. 

6.2.5. Será atribuída pontuação de 0 (zero) a 100 (cem) pontos distribuídos da seguinte 

forma: 

 40 (quarenta) pontos conhecimento e manuseio de equipamentos e 

ferramentas; 

 60 (sessenta) pontos execução de tarefas. 

 

6.2.6. Serão aprovados nas provas práticas, os candidatos que obtiverem nota 

mínina referente à 80% (oitenta por cento) dos pontos distribuídos. 



                    
         DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUAS E ESGOTOS        
 

 

 RUA DUQUE DE CAXIAS, 192, BAIRRO JOSÉ ELÓI - JOÃO MONLEVADE - MG   CEP.:35.930-198 
                                                                      FONE.: (31)3851-6288                                                                Página 9 

 

 

6.2.7. As provas práticas serão realizadas no Booster Santa Bárbara, situado à Avenida 

Getúlio Vargas, nº , Bairro Santa Bárbara em João Monlevade, nos dias 19 e 

20/11/2013. 

 

6.2.8. Os candidatos convocados para realização das provas práticas serão convocados 

através de telefone, e-mail e carta de convocação que será encaminhada à residência 

do candidato conforme endereço preenchido no ato da inscrição. 

 

6.2.8.1 – Na carta de convocação constará a data e horário para realização das 

provas práticas.  

 

6.2.8.2 – Para a realização das provas práticas, o candidato deverá comparecer 

no local designado no item 6.2.7 munido de qualquer documentação oficial 

com foto (RG, CNH, CTPS, etc.). 

 

6.2.9 – No dia 22/11/2013 será afixado nos quadros de avisos da Prefeitura Municipal,  

do DAE e publicado no Diário Oficial do Município o resultado das provas práticas. 

 

VII – DO PROCESSO DE CLASSIFICAÇÃO 

 

7.1 Somente será considerado classificado neste Processo Seletivo Simplificado o candidato 

que atender às condições previstas neste edital. 

 

7.2 O critério de seleção para determinação da ordem de classificação será por meio do 

somatório das etapas do processo de avaliação. 

 

7.3. A classificação final dos candidatos se fará em ordem decrescente de pontuação. 

 

7.4 Apurado o total de pontos, na hipótese de empate entre os candidatos, será dada 

preferência, para efeito de classificação, sucessivamente, ao candidato que tiver a maior idade 

e sorteio.  
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7.5 O resultado será afixado nos quadros avisos da Prefeitura Municipal, do DAE e publicado 

no Diário Oficial do Município, no dia 22/11/2013. 

VIII – DOS RECURSOS 

8.1. Das decisões prolatadas neste Processo Seletivo Simplificado relacionadas à classificação 

dos candidatos caberá recurso administrativo, no prazo de 02 (dois) dias, contados da data da 

publicação, observados os procedimentos a seguir determinados. 

 

8.2. Os recursos deverão ser digitados, subscritos pelos candidatos ou procurador (advogado), 

mediante apresentação do competente instrumento de procuração. 

 

8.3. Os recursos deverão conter, sob pena de não serem admitidos: 

 qualificação completa do recorrente (nome, endereço, CPF, RG); 

 exposição, mesmo que simplificada, dos fatos e fundamentos; 

 pedido de reforma da decisão administrativa rechaçada; 

 

8.3.1. É facultado ao recorrente indicação nas razões recursais de e-mail para 

encaminhamento das decisões. 

 

8.4.  Não serão admitidos recursos apócrifos, subscritos por pessoa diversa e/ou procurador 

sem apresentar o competente instrumento de procuração, apresentados fora do prazo 

determinado neste edital. 

 

8.5. Os recursos deverão ser dirigidos ao Diretor do DAE, quem prolatará a decisão, em única e 

derradeira instância. 

 

8.6. Os recursos serão decididos no prazo de 02 (dois) dias, mediante decisão fundamentada, 

com o encaminhamento do resultado ao recorrente através de e-mail, publicado mediante 

fixação no quadro de avisos da Prefeitura Municipal, do DAE e publicação no Diário Oficial do 

Município. 
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 IX – IMPUGNAÇÕES AO EDITAL 

 

9.1. Qualquer interessado é legitimo para apresentar impugnação aos termos deste edital, até 

um 02 (dois) dias úteis anteriores à data da realização da sessão pública de que trata o item 

6.1.2 deste instrumento convocatório. 

9.2. As impugnações poderão ser realizadas através de petição escrita com protocolo no Setor 

de Protocolo do DAE, no endereço indicado no preâmbulo deste edital. 

 

9.3. Não serão admitidas impugnações verbais e intempestivas, observado prazo previsto 

neste Edital. 

 

9.4. Caso haja provimento de impugnação porventura interposta, o edital será republicado. 

 

X – DO RESULTADO FINAL 

 

10.1.  O resultado final do Processo Seletivo Simplificado será homologado pelo Diretor do DAE 

e afixado no quadro de avisos do DAE e da Prefeitura Municipal de João Monlevade, além de 

publicado na Imprensa Oficial do Município no dia 22 de novembro de 2013. 

 

XI – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

11.1 A inscrição do candidato implica no conhecimento e na aceitação das normas e condições 

estabelecidas neste Edital, em relação às quais não poderá alegar desconhecimento. 

 

11.2 A qualquer tempo poder-se-á anular a inscrição e admissão do candidato, caso seja 

comprovada a falsidade em qualquer declaração e/ou irregularidade nas informações fornecidas. 

 

11.3 A aprovação no Processo Seletivo Simplificado assegurará aos candidatos aprovados em 

primeiro lugar direito à contratação, observado o limite de vagas disponíveis neste edital. 

 

11.4 Não serão contratados os candidatos contra si sentença criminal transitada em julgado. 

 

11.5 Nos termos do artigo 5º da Lei Municipal nº. 2011/2012, não poderão participar deste 

Processo Seletivo, servidores da administração direta ou indireta do Município.  
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11.6 Os direitos dos contratados temporários são os previstos no art. 8 º, da Lei Municipal nº. 

2.011/2.012. 

 

11.7 O contratado não terá direito ao pagamento de vale transporte para deslocar para outros 

Municípios, sendo devido somente o vale-transporte dentro dos limites municipais de João 

Monlevade. 

 

11.8. Os candidatos aprovados serão convocados à partir do dia 25/11/2013, devendo comparecer 

ao DAE no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis munidos de documentação exigida no item 5.1 

deste instrumento convocatório. 

 

10.8  O contratado assinará contrato administrativo com a administração pública. 

 

10.10 O contrato firmado entre a administração pública e aprovado terá prazo determinado de 

duração de 12(doze) meses, podendo ser prorrogado por igual período uma única vez, nos termos 

do art. 3º, inc.II da Lei nº2011/2012. 

 

10.11 Os casos omissos neste edital serão resolvidos com base na Lei n° 2.011/2012 com aplicação 

subsidiária das normas de Direito Civil. 

 

XII – DOS ANEXOS 

 

12.1 São anexos deste Edital: 

 ANEXO I – Atribuições e Requisitos dos Cargos; 

 ANEXO II – Conteúdo Programático e Referências Bibliográficas; 

 ANEXO III – Minuta do Contrato Administrativo; 

 ANEXO IV – Cópia da Lei Municipal nº 2.011/2012. 

 

 

João Monlevade, 17 de outubro de 2013. 

 

Cleres Roberto de Souza 

Diretor - DAE 


