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SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE GUARANI - SAEG 
ESTADO DE MINAS GERAIS 

EDITAL DO CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2003. 
 

O SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE GUARANI, Estado de Minas Gerais, entidade autárquica da 
administração indireta municipal torna público que estarão abertas as inscrições para o Concurso Público de Provas para 
preenchimento dos cargos abaixo especificados, com base nos dispositivos da Lei Orgânica Municipal, das Leis Municipais 
vigentes, da Constituição Federal que dão respaldo legal e normatizam as regras estabelecidas neste Edital.  

DA DENOMINAÇÃO – REFERÊNCIA - VAGAS E VENCIMENTOS: 
CARGOS INSC 

R$ 
VENC. 

R$ 
C.H. VAGAS 

 
TURNO 
PROVA 

HABILITAÇÃO 
MÍNIMA 

Auxiliar de Serviços Gerais 20,00 240,00 40h/s 01 TARDE Alfabetizado 
Operário  20,00 240,00 40h/s 01 TARDE Alfabetizado 
Motorista 30,00 360,00 40h/s 01 TARDE Alfabetizado 
Bombeiro  25,00 270,00 40h/s 01 TARDE Alfabetizado 
Calceteiro 25,00 270,00 40h/s 01 TARDE Alfabetizado  
Oficial Especializado 30,00 380,00 40h/s 01 TARDE Alfabetizado 
Eletricista 40,00 500,00 40h/s 01 TARDE Alfabetizado 
Leiturista 30,00 300,00 40h/s 02 TARDE Ensino Fundamental 
Fiscal 40,00 500,00 40h/s 01 TARDE Ensino Médio 
Assistente Administrativo 35,00 390,00 40h/s 01 TARDE Ensino Médio 
TOTAL    11   

*Salário Referência: Dezembro/2003 ** h/s horas semanais *** CH – Carga Horária  
1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
1.1 O Concurso Público será realizado sob a responsabilidade da CONSULPLAN CONSULTORIA Ltda, com sede na Rua 
Judith Pompei, 02 - Bairro Augusto Abreu – Muriaé (MG), cep.: 36.880-000. 
1.2 O Diretor Geral nomeou Comissão Especial para Coordenação e Acompanhamento deste Concurso Público. 
2. DAS CONDIÇÕES DE INSCRIÇÃO 
2.1 Ser brasileiro, nato ou naturalizado ou cidadão português que tenha adquirido a igualdade de direitos e obrigações civis e 
gozo dos direitos políticos (Decreto nº 70.436, de 18/04/72, Constituição Federal - §1° do Art 12 de 05/10/88  e Emenda nº 19, 
de 04/06/98- Art. 3º). 
2.2 Ter, na data da posse, 18 (dezoito) anos completos. 
2.3 Estar em dia com as obrigações resultantes da legislação eleitoral e, se do sexo masculino, do serviço militar. 
2.4 Estar em pleno gozo de seus direitos civis e políticos. 
2.5 Não ter sido demitido por justa causa por órgão público federal, estadual e municipal. 
2.6 Possuir aptidão física e mental. 
2.7 Possuir e comprovar o pré-requisito para o cargo público pretendido, à época da posse. 
2.8 Conhecer e estar de acordo com as exigências contidas neste Edital. 
3. DAS INSCRIÇÕES 
3.1 Local: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANI  
                  Praça Antônio Carlos , nº 10, Centro 
                  Guarani-MG 
3.2 Período: 12de Janeiro a 30 de Janeiro de 2004, exceto sábados, domingos e feriados. 
3.3 Horário: de 10:00 às 16:00 horas. 
3.4 O candidato deverá requerer pessoalmente ou por procuração, sua inscrição, em modelo próprio, apresentando os seguintes 
documentos: 
a) Comprovante de recolhimento bancário da importância referente à inscrição, contendo o nome  e o cargo referente a inscrição 
do candidato em nome da Consulplan Consultoria efetuado no  banco abaixo elencado: 
Banco do Brasil nº: 001                          Agência no: 0286-0                    Conta Corrente no:  7.327-X  
b) Original e fotocópia da cédula de identidade ou de documento equivalente, de mesmo valor legal. 
3.5 O candidato inscrito por procuração assume total responsabilidade pelas informações prestadas por seu procurador no 
Requerimento de Inscrição, arcando com as conseqüências de eventuais erros de preenchimento do documento. Deverá ser 
anexada junto à procuração cópia do documento de identidade do candidato e apresentação da identidade do procurador. 
3.6 Após apresentação da documentação exigida, o candidato deverá assinar termo, no qual declare atender às condições 
exigidas para inscrição e submeter-se às normas expressas neste Edital, inclusive quanto à realização das provas escrita, prática 
(quando ocorrer), e de títulos nos prazos estipulados. 
3.7 O comprovante definitivo de inscrição será entregue no ato da inscrição, juntamente com o manual do candidato, contendo o 
Edital 001/2003 e conteúdo programático, devendo ser o comprovante de inscrição obrigatoriamente apresentado juntamente 
com o documento de identidade no ato da realização da prova escrita e prática, caso contrário, não poderão efetuar as provas 
previstas.  
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3.8 INSCRIÇÃO VIA INTERNET: 
 As inscrições também poderão ser feitas através da internet, no endereço www.consulplan.com, no mesmo período (20/01 a 
06/02/04). O pagamento da taxa correspondente deverá ser realizado, em qualquer agência da rede bancária, até o dia 
06/02/2004 (último dia de inscrição). 
a) Para o pagamento da taxa de inscrição realizada pela internet somente poderá ser utilizado o boleto bancário impresso pela 
mesma via. Não serão aceitos pagamentos de inscrição pela internet por meio de transferência bancária ou depósito bancário. 
b) A inscrição será confirmada pela Consulplan Consultoria, no endereço eletrônico fornecido pelo candidato ao realizá-la, 
somente após comunicação, pelo banco, do pagamento da taxa correspondente. 
c) A Consulplan Consultoria e o SAEG não se responsabilizam por solicitação de inscrição pela internet não recebida por 
motivos de ordem técnica dos computadores, falhas de comunicação, congestionamento das linhas de comunicação, bem como 
outros fatores que impossibilitem a transferência de dados. 
d) Ao efetuar a inscrição, via internet, o candidato terá acesso ao Edital 001/2003 e respectivos anexos, ficando sobre sua inteira 
responsabilidade a obtenção dos mesmos. 
3.9 O candidato será responsável por qualquer erro ou omissão, bem como pelas informações prestadas, pessoalmente ou por 
seu procurador, na ficha e no requerimento de inscrição. O candidato que preencher a ficha de inscrição com dados incorretos ou 
rasurados, ou que fizer qualquer declaração falsa, inexata ou, ainda, que não possa satisfazer todas as condições estabelecidas 
neste Edital, terá cancelada sua inscrição, tendo, em conseqüência, anulados todos os atos dela decorrentes, mesmo que 
aprovado nas provas e exames e que o fato seja constatado posteriormente. 
3.10 Não será permitida inscrição por via postal, fac-simile, condicional ou fora do prazo estabelecido. 
3.11 Não haverá, sob qualquer pretexto, inscrição provisória ou condicional. 
3.12 Efetivada a inscrição, não serão aceitos pedidos para alteração dos cargos, seja qual for o motivo alegado. O candidato será 
responsável por qualquer erro ou omissão no Requerimento de Inscrição, bem como não haverá devolução da taxa recolhida, em 
hipótese alguma. 
3.13 O simples pagamento da taxa de inscrição não confere ao candidato o direito de submeter-se às provas. 
3.14 Somente será aceito pedido de inscrição feito em modelo próprio de requerimento adotado pela Consulplan Consultoria, 
seja o adotado para inscrições com formulário fornecido no local  ou  via internet. 
3.15 A Consulplan Consultoria  fará disponibilização, no site www.consulplan.com, a lista das inscrições indeferidas, se houver. 
3.16 A declaração falsa ou inexata dos dados constantes na ficha de inscrição, bem como a apresentação de documentos ou 
informações falsas ou inexatas, determinará o cancelamento da inscrição e anulação de todos os atos decorrentes, em qualquer 
época. 
3.17 A taxa de inscrição, uma vez paga, não será devolvida, mesmo nos casos de desistência, perda de prazo, indeferimento ou 
cancelamento da inscrição. 
3.18 Serão canceladas as inscrições pagas com cheques que venham a ser devolvidos sem a necessária provisão de fundos ou 
por qualquer outra irregularidade. 
4. DOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA 
4.1 Às pessoas portadoras de deficiência é assegurado o direito de se inscreverem neste Concurso Público, desde que as 
atribuições do cargo pretendido sejam compatíveis com a deficiência de que são portadores, e a elas serão reservados 5% (cinco 
por cento) do total das vagas oferecidas, desprezadas as frações, desde que  apresentem no momento da inscrição Atestado 
Médico em receituário próprio e original, devidamente assinado, contendo claramente a deficiência de que é portador e que 
ateste ser sua deficiência compatível com as funções do cargo postulado expressamente declarado no atestado. 
4.1.1 Só será considerada deficiência aquela conceituada na medicina especializada de acordo com os padrões mundialmente 
estabelecidos. 
4.2 No ato da inscrição, o candidato portador de deficiência está obrigado a declarar, no próprio Requerimento de Inscrição a 
deficiência da qual é portador. 
4.3 O candidato que declarar falsamente deficiência, será excluído do processo, se confirmada tal situação, em qualquer fase 
deste Concurso Público, podendo responder às conseqüências legais decorrentes. 
4.4 Os portadores de deficiência, quando de sua posse, serão submetidos a exame médico, que terá decisão terminativa sobre a 
qualificação do candidato como deficiente ou não, e quanto ao grau de deficiência que não o incapacite para o exercício do 
cargo. 
4.5 Na falta de candidatos aprovados para as vagas reservadas a portadores de deficiência, estas serão preenchidas pelos demais, 
com estrita observância da ordem de classificação. 
4.6 Os portadores de deficiência participarão deste Concurso Público em igualdade de condições com os demais candidatos. 
4.7 Os candidatos que, no ato da inscrição, se declararem portadores de deficiência, se aprovados no Concurso Público, terão 
também seus nomes publicados em lista à parte. 
4.8 Na apuração do percentual reservado para deficiente, será considerada apenas a fração superior a meio e arredondada para a 
unidade inteira imediatamente superior, sendo considerado o número total de vagas oferecidas.  
4.9 Caso necessite de condições especiais para se submeter às provas e demais exames previstos neste Edital, o candidato 
portador de deficiência deverá solicitá-las, por escrito, à Comissão de Coordenação e Acompanhamento do Concurso Público no 
ato da inscrição. 
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4.10 O candidato que não solicitar a prova especial no prazo estabelecido, de acordo com a sua condição, não a 
terá preparada sob qualquer alegação, sendo que a solicitação de condições especiais será atendida dentro dos critérios de 
razoabilidade e viabilidade.  
5. DO PROCESSO SELETIVO 
O processo seletivo constará de provas escritas de múltipla escolha, provas práticas e julgamento de títulos. 
5.1 Da Realização das Provas Escritas: 
5.1.1 DIA: 06 de Março de 2004 (Sábado) 
   HORÁRIO: TARDE: 14:30 às 17:30 
                 LOCAL: ESCOLA ESTADUAL ALBERTO PACHECO 
                                   Rua Benedito Valadares S/Nº. 
                                   Guarani-MG 
5.1.2 O ingresso no local de provas apenas será permitido dentro do horário estabelecido e ao candidato que apresentar o 
documento original de identidade e comprovante de inscrição recebido no ato da inscrição.  
5.1.3 Não haverá segunda chamada ou repetição de provas, sendo os portões fechados após o início das provas escritas de 
múltipla escolha importando a ausência ou retardamento do candidato em sua exclusão do Concurso Público, seja qual for o 
motivo alegado. 
5.1.4 O candidato deverá comparecer ao local designado, 30 minutos antes do horário determinado, munido de caneta 
esferográfica azul ou preta, além do disposto no item 5.1.2 deste Edital. 
5.1.5 Será excluído do Concurso Público o candidato que faltar à prova escrita ou chegar após o horário estabelecido, ou que, 
durante a sua realização, for surpreendido em comunicação com outro candidato, bem como utilizando-se de livros, notas, 
máquinas calculadoras, telefone celular, BIP e impressos não permitidos. 
5.1.6 Os 3 (três) últimos candidatos de cada sala só poderão sair juntos, o candidato que insistir em sair do local de aplicação 
das provas, deverá assinar termo desistindo do Concurso e, caso se negue, deverá ser lavrado Termo de Ocorrência, 
testemunhado por 2 (dois) outros candidatos, pelos fiscais e pelo coordenador da unidade. 
5.1.7 Em hipótese alguma será realizada qualquer prova fora dos locais, horários e datas determinados, e sob nenhum pretexto 
ou motivo, segunda chamada para a realização das provas. 
5.1.8 É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar a publicação de todos os atos, editais e comunicados referentes a 
este concurso público, os quais serão afixados no quadro de aviso do SAEG, devendo ainda manter atualizado seu endereço, e 
quando do preenchimento da inscrição fornecer o endereço completo na ficha de inscrição.  
5.1.9 SERÁ ELIMINADO DO PROCESSO SELETIVO, O CANDIDATO QUE: 
a) Retirar-se do recinto da prova, durante sua realização, sem a devida autorização; 
b) Ausentar-se do recinto da prova, a não ser momentaneamente, em casos especiais e desde que na companhia de fiscal; 
c) Usar de incorreções ou descortesia para com os coordenadores ou fiscais de provas, auxiliares e autoridades presentes. 
d) Fizer anotação de informações relativas às suas respostas em qualquer meio que não os permitidos. 
e) Recusar-se a entregar o Cartão de Respostas ao término do tempo destinado à sua realização. 
f) Ausentar-se da sala, a qualquer tempo, portando o Cartão de Respostas. 
5.1.10 Não será permitido ao candidato fumar na sala de provas, bem como nas dependências do local de provas. 
5.1.11 Nos dias de realização das provas, não serão fornecidas, por qualquer membro da equipe de aplicação das provas ou pelas 
autoridades presentes, informações referente ao conteúdo e aos critérios de avaliação das provas. 
5.2 PROVA ESCRITA OBJETIVA DE MÚLTIPLA ESCOLHA 
5.2.1- As provas serão de acordo com nível de escolaridade exigido no Edital. 
_Cargos Alfabetizado: Auxiliar de Serviços Gerais , Operário, Motorista, Bombeiro, Calceteiro, Oficial Especializado e 
Eletricista efetuarão provas de Português, Matemática e Conhecimentos Gerais e Específicos, sendo 15 (quinze) questões de 
Português, 15 (quinze) questões de Matemática e 10 (dez) questões de Conhecimentos Gerais e Específicos na área de atuação. 
- Cargo Ensino Fundamental: Leiturista efetuará prova de Português, Matemática e Conhecimentos Gerais/Específicos, 
sendo 15 (quinze) questões de Português, 15 (quinze) questões de Matemática e 10 (dez) questões de Conhecimentos 
Gerais/Específicos. 
- Cargos Ensino Médio: Fiscal e Assistente Administrativo efetuarão prova de Português, Matemática e Conhecimentos 
Gerais/Específicos, sendo 15 (quinze) questões de Português, 15 (quinze) questões de Matemática e 10 (dez) questões de 
Conhecimentos Gerais/Específicos. 
5.2.2 A prova escrita objetiva de múltipla escolha, de caráter eliminatório, constará de 40 (quarenta) questões de múltipla 
escolha, sendo 1 (um) ponto cada questão, contendo cada questão objetiva 05 (cinco) alternativas identificadas pelas letras A, B, 
C, D e E a qual terá apenas uma alternativa correta, a referida prova terá duração de 03 (três) horas, sendo aprovado o candidato 
que obtiver no mínimo 50% (cinqüenta por cento) do total de pontos. 
5.2.3 A correção das provas de múltipla escolha será feita por meio eletrônico, portanto não serão computadas questões não 
assinaladas, questões que contenham mais de uma resposta, emenda ou rasura, ainda que legível. 
5.2.4 O candidato deverá transcrever suas respostas do caderno de provas para o Cartão de Respostas, que será o único 
documento válido para a sua correção. O preenchimento do Cartão de Respostas será de inteira responsabilidade do candidato, 
que deverá proceder de conformidade com as instruções específicas contidas na Capa do Caderno de Provas. Não haverá 
substituição do Cartão de Respostas por erro do candidato. 
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5.2.4 O candidato ao terminar a prova devolverá ao fiscal somente o Cartão de Respostas/Gabarito. 
5.2.5 O caderno de provas contém todas as informações pertinentes ao processo seletivo, devendo o candidato ler atentamente as 
instruções, posteriormente, inclusive, quanto a continuidade do processo seletivo, quanto a data, local e horário da prova prática, 
se houver; data limite para envio de titulação conforme previsto no item 6.6.1, e ainda, forma, motivos e fundamentações 
necessárias para o correto envio de recursos em cada fase conforme previsto no item 9.   
5.3 PROVA PRÁTICA 
5.3.1 Somente submeterão a prova prática os candidatos aos cargos de Auxiliar de Serviços Gerais, Operário, Motorista, 
Eletricista e Assistente Administrativo desde que aprovados na prova escrita objetiva de múltipla escolha.  
5.3.2 Os candidatos aos cargos descritos realizarão prova prática na área de conhecimentos em que irão atuar, a fim de 
comprovar seu domínio sobre as tarefas determinadas pelo examinador/técnico na área. 
5.3.3 Os candidatos ao Cargo de Motorista deverão exibir ao fiscal responsável pelo exame de direção, original de sua carteira 
nacional de habilitação, categoria D ou superior. Poderão também, apresentar ao examinador comprovante autenticado de 
aprovação em exame de alteração de categoria junto ao DETRAN, e quando da posse deverão apresentar cópia autenticada do 
referido documento. 
5.3.3.1 A Prova Prática para o cargo de Motorista de acordo com as determinações do examinador constará  de conhecimento, 
funcionamento da máquina, e principalmente a condução do veículo.  
5.3.3.3 A Prova Prática para os cargos de Operário e Auxiliar de Serviços Gerais de acordo com as determinações do 
examinador constarão da execução das seguintes tarefas: capina, limpeza de valas, carregar materiais de construção, encher 
caminhão de pedra, areia e outros materiais, entre outras atividades correlatas aos cargos. 
5.3.3.4 A Prova Prática para o cargo de Eletricista de acordo com as determinações do examinador constará da execução das 
seguintes tarefas: preparar o material elétrico a ser utilizado em uma instalação sob a orientação do fiscal examinador, 
executando as tarefas determinadas, inclusive quanto à carga, capacidade e amperagem para as ligações solicitadas. 
5.3.3.5 A Prova Prática para o cargo de Assistente Administrativo de acordo com as determinações do examinador constará da 
execução das seguintes tarefas: constará de edição de texto, previamente escolhido pela Consulplan Consultoria, idêntico para 
todos os candidatos, fornecido no ato da prova, em computador, no utilitário WinWord e terá a duração máxima de 05 (cinco) 
minutos, acrescido de mais 01 (um) minuto para impressão do texto digitado. 
- Os critérios de correção e correspondente pontuação serão os seguintes: 
a) Acesso ao WinWord ........................................ até 08 pontos, 
b) Estética............................................................. até 08 pontos, 
c) Ortografia e pontuação..................................... até 08 pontos, 
d) Impressão......................................................... até 08 pontos, 
e) Saída do WinWord...............………………… até 08 pontos. 
5.3.4 A prova prática tem caráter eliminatório no valor de 40 (quarenta) pontos, sendo considerado aprovado o candidato que 
obtiver o mínimo de 50% (cinqüenta por cento) do total de pontos da respectiva prova. 
5.3.5 A data, o horário, e o local das provas práticas serão comunicados juntamente com o resultado da prova escrita objetiva de 
múltipla escolha na sede do SAEG e no site da Consulplan www.consulplan.com com provável data a ser confirmada em 
13/03/2004 (sábado), no horário de 08:00 horas, conforme cronograma do Concurso Público, em locais a serem amplamente 
divulgados com 03 (três) dias de antecedência na imprensa e rádios locais, como também, na sede da SAEG, no local de 
costume e no site da Consulplan sendo que esta comunicação não tem caráter oficial, e sim apenas informativa, devendo, os 
candidatos que participarão desta fase comparecer nos locais de realização das mesmas, onde serão realizadas de acordo com  
cada cargo. 
5.3.6 Os resultados da prova prática, para os classificados nesta fase, serão afixados no local de costume, no SAEG e no site 
www.consulplan.com , não sendo possível  o conhecimento do resultado via telefone ou fax. 
5.3.7 Os candidatos habilitados para esta fase, deverão comparecer no local indicado para realização da prova, 30 (trinta) 
minutos antes do horário fixado para seu início, munidos do comprovante de inscrição e documento de identidade, caso 
contrário não poderão efetuar a referida prova. 
5.3.8 SERÁ ELIMINADO DO PROCESSO SELETIVO NESTA FASE, O CANDIDATO QUE: 
a) Retirar-se do recinto da prova, durante sua realização, sem a devida autorização e não estiver no local da prova no horário 
previsto para assinar a lista de chamada, sendo automaticamente desclassificado; 
b) Usar de incorreções ou descortesia para com os coordenadores ou fiscais de provas, auxiliares e autoridades presentes. 
6 DOS PROGRAMAS  
6.1- Os programas e as bibliografias para os diversos cargos compõem o Anexo I do presente Edital. 
6.2- As eventuais sugestões de matérias e bibliografias constantes dos programas do Anexo I, deste Edital, não constituem a 
única fonte para a formulação das questões das provas escritas objetivas de múltipla escolha; as quais poderão basear-se em 
outras, observando-se no entanto, a escolaridade exigida para o cargo. 
7- DO PROCESSO DE CLASSIFICAÇÃO 
7.1- Será classificado o candidato que obtiver aprovação na Prova Escrita e Prova Prática, para os cargos que a exigirem. 
7.2- A classificação final dos candidatos será feita pela soma dos pontos obtidos nas provas escritas objetivas de múltipla 
escolha e práticas (no caso de cargos previstos no item 5.3.1.  
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7.3- Na classificação final entre candidatos empatados com igual número de pontos na soma obtida 
referente a prova escrita, prática (se existente) e títulos, serão fatores de desempate os seguintes critérios: a) Maior número  
de dias trabalhados na Administração Pública direta e indireta do Município de Guarani b) Maior nota na Prova de 
Conhecimentos Específicos (se existente);  c) Maior nota na Prova de Português; d) Maior nota na Prova de Conhecimentos 
Gerais; e) Maior nota na Prova de Matemática (se existente); f) Maior idade; g) Sorteio Público. 
8- DOS RESULTADOS E RECURSOS  
8.1 Os gabaritos oficiais da Prova Escrita objetiva de múltipla escolha serão divulgados na sede do SAEG e no site da 
consulplan em até 03 (três) dias úteis após a realização da Prova objetiva. 
8.2 Os resultados da Prova Escrita objetiva de múltipla escolha e os relatórios com a pontuação dos candidatos serão divulgados 
também na sede do SAEG e no site da consulplan em editais próprios. 
8.3 Caberá recurso de qualquer quesito de prova, até 48 (quarenta e oito) horas após a divulgação do gabarito oficial, desde que 
demonstre erro material e que seja fundamentado de acordo com a bibliografia constante no Anexo I deste Edital. 
8.4 Caberá recurso ao Diretor Geral do SAEG contra erros materiais ou omissões de cada etapa, constituindo as etapas: 
publicação do Edital, inscrição dos candidatos, divulgação do gabarito oficial, divulgação da pontuação na Prova Escrita, 
divulgação da pontuação na Prova Prática, divulgação da pontuação obtida na Prova de Títulos, e divulgação do Resultado Final 
incluído o fator de desempate estabelecido, até 48 (quarenta e oito) horas após a divulgação/publicação oficial das respectivas 
etapas. 
8.5 Os recursos deverão ser protocolados no SAEG, no horário de expediente, devendo serem destinados à Comissão 
Coordenadora do Concurso, protocolados no protocolo geral do SAEG devendo todos ser enviados, via sedex, no final do prazo 
recursal, a Consulplan Consultoria para análise dos mesmos. 
8.6 O recurso deverá ser individual, por questão, com a indicação daquilo em que o candidato se julgar prejudicado, e 
devidamente fundamentado, comprovando as alegações com citações de artigos de legislação, itens, páginas de livros, nomes 
dos autores, etc, juntando, sempre que possível cópia dos comprovantes, e ainda a exposição de motivos e argumentos com 
fundamentações circunstanciadas, conforme supra referenciado, e ainda, o requerimento deverá ser digitado ou 
datilografado, caso contrário, não será aceito. 
8.7 Serão rejeitados também liminarmente os recursos protocolados fora do prazo improrrogável, de 48 (quarenta e oito) horas 
a contar da publicação de cada etapa, conforme previsto no item 9.4,  ou não fundamentados e os que não contiverem dados 
necessários à identificação do candidato, como seu nome completo, número de inscrição, cargo e endereço completo. E ainda, 
serão rejeitados aqueles recursos enviados pelo correio, fax-símile, ou qualquer outro meio que não o previsto neste edital. 
8.8 A autoridade competente para homologar os recursos julgados pela Comissão é o Diretor Geral. 
8.9 A decisão da Banca Examinadora será irrecorrível, consistindo em última instância para recursos, sendo soberana em suas 
decisões, razão pela qual não caberão recursos administrativos adicionais. Quanto a revisão de questões formuladas pela banca 
examinadora, conforme já pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, é vedado ao Poder Judiciário substituir a banca 
examinadora quanto aos objetivos, fonte e base de avaliação das questões (STJ – 5ª T. – RMS nº 8.075 – MG e RMS nº 8.073 – 
RG, Diário da Justiça, seção I, 17 nov. 1.997, p. 59.561); portanto, ao formular o recurso não cabe ao candidato recorrente, 
quando da dúvida sobre a formulação ou alternativa do gabarito oficial efetuar ameaças no sentido de revisão judicial, pelo 
caráter de discricionariedade da banca do concurso, organizadores e comissão constituída,  havendo revisão judicial apenas em 
hipótese de arbitrariedade, devendo o julgamento dos mesmos serem acatados, tanto nas provas escritas, quanto práticas e de 
titulação se as opções adotadas pela banca, organizadores e comissão constituída tratarem todos os candidatos de forma 
igualitária (STF – 2ª T. R. Extr. nº 140.242-3/DF.), sendo homologados pelo Diretor Geral do SAEG conforme item 8.8. 
8.10 Os recursos julgados pela Comissão e homologados pelo Diretor Geral do SAEG, serão afixados no local de costume, e no 
site www.consulplan.com , não sendo possível  o conhecimento do resultado via telefone ou fax, para que se dê a devida 
publicidade, devendo o candidato recorrente tomar conhecimento das decisões desta forma, não sendo-lhe enviado 
individualmente o teor das mesmas, considerando que são de interesse dos demais candidatos, devido as alterações de listagem 
que possam vir a ocorrer. 
8.11 Após julgamento dos recursos interpostos, os pontos correspondentes às questões da prova escrita objetiva de múltipla 
escolha, porventura anuladas, serão atribuídos a todos os candidatos indistintamente, desde que não tenha sido o ponto da 
questão  computada para o candidato em listagem anterior. 
9 DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
9.1 Na falta da cédula de identidade original poderá, a critério da Comissão, serem admitidos nas salas de provas os candidatos 
que apresentarem documentos outros, como carteira de trabalho, carteira do órgão de classe, carteiras expedidas pelos 
Comandos Militares, passaporte, carteiras funcionais do Ministério Público, carteira nacional de habilitação (somente modelo 
novo, com foto), que  permitam com clareza a sua identificação. Não serão aceitos como documento de identificação  quaisquer 
outros documentos diferentes dos acima definidos, tais como: títulos eleitorais, certidões de nascimento, carteira nacional de 
habilitação (modelo antigo), carteiras de estudante e carteiras funcionais sem valor de identidade. 
9.2 A inexatidão das afirmativas, a não apresentação ou a irregularidade de documentos, ainda que verificadas posteriormente, 
eliminará o candidato do Concurso Público, anulando-se todos os atos decorrentes da inscrição, sem prejuízo das sanções penais 
aplicáveis à falsidade de declaração. 
9.3 O candidato convocado deverá submeter-se a apreciação do SAEG em duas fases:  
1ª Fase- Habilitação para o cargo, apresentando os seguintes documentos:  
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a) Cópia autenticada da Carteira de Identidade;  
b) Cópia autenticada do Título de Eleitor e comprovante de votação na última eleição, se à época já possuía 18 (dezoito) anos;  
c) Cópia autenticada do CPF;  
d) Cópia autenticada do Certificado de Reservista, ou documento equivalente, ou ainda dispensa de incorporação (se do sexo 
masculino). 
e) Cópia autenticada da Certidão de nascimento ou casamento; 
f) Cópia do Cartão de Cadastramento do PIS/PASEP (se tiver);  
g) Três fotografias iguais, tamanho 3x4 recentes, coloridas; 
h) Fotocópia autenticada dos documentos que comprovem a escolaridade exigida para o cargo/categoria profissional/ 
especialidade, conforme discriminado neste Edital, e respectivo registro no conselho de classe; 
i) Declaração de bens;  
j) Declaração de que não infringe o Art 37, XVI da CF (Acumulação de Cargos e Funções), e ainda quanto aos proventos de 
aposentadoria, o disposto no Art 37, §10, da CF, com a redação dada pela Emenda Constitucional nº 20/98; 
l) Diploma ou Certificado de Conclusão do curso correspondente à escolaridade exigida, conforme especificação constante deste 
Edital; 
m) Demais documentos , se necessários, solicitados no edital de convocação do candidato. 
2ª Fase- Exame médico pré-admissional, apenas se o candidato convocado apresentar todos os documentos solicitados na 1ª 
Fase. O candidato convocado deverá submeter-se a exame médico pré-admissional ou a exame médico específico (portadores de 
deficiência) a ser realizado pelo órgão de saúde indicado pelo SAEG, que terá decisão terminativa, após análise dos seguintes 
exames a serem realizados pelo candidato convocado: 
a) Resultado de Laudo Médico Pericial, emitido por médico credenciado junto ao SAEG, juntamente com os seguintes exames: 
Para todos os Cargos , Hemograma completo, Plaquetas, Velocidade de hemossedimentação (VHS), Creatinina, Glicemia de 
jejum, Gama glutamil transferase (GAMA GT), Tempo de tromboplastina total e Parcial ativado (TTPA), EAS.  
b) Demais exames médicos/laboratoriais, se necessários, solicitados no edital de convocação do candidato. 
9.3.1 Considerado apto para o desempenho do cargo, nas duas fases previstas no item 8.5 deste Edital, o candidato será 
nomeado por portaria do Senhor Diretor Geral do SAEG e terá prazo de até 30 (trinta) dias para tomar posse. 
9.4 O candidato que por qualquer motivo não apresentar, a documentação e exames exigidos na 1ª e 2ª fases de convocação, 
conforme item 9.5, perderá automaticamente o direito à posse. 
9.5 Apesar das vagas existentes para os cargos públicos descritos neste Edital, os candidatos aprovados serão chamados para a 
investidura no cargo, conforme a necessidade local, sendo que a aprovação do concurso não cria provimento, e a aprovação no 
Concurso Público não assegura direito à nomeação, mas esta quando ocorrer, obedecerá rigorosamente à ordem de classificação. 
9.6 Ao entrar em exercício, o servidor ficará sujeito a estágio probatório, durante o qual sua eficiência e capacidade serão objeto 
de avaliação para o desempenho do cargo, durante o período de 03 (três) anos. 
9.7 A nomeação dependerá, ainda, de prévia aprovação do candidato em exames de sanidade física e mental a serem realizados 
por médicos credenciados pelo SAEG. 
9.8 A validade deste Concurso Público é de 02 (dois) anos, contados da data de sua homologação, podendo ser prorrogado uma 
vez, por igual período. 
9.9 O SAEG  e a Consulplan Consultoria Ltda., não se responsabilizam por quaisquer cursos, textos, apostilas e outras 
publicações referentes a este Concurso Público. 
9.10 Havendo necessidade de outras informações, as mesmas poderão ser obtidas junto a Consulplan Consultoria Ltda. pelo e-
mail: consulplan@terra.com.br e Site: www.consulplan.com, no local de inscrições e na Sede do SAEG  ou pelos telefones 
0**(32) 3721-4216,  0**(32) 3575-1622 e 0**(32) 3575-2330 
9.11 Os candidatos aprovados deverão manter junto ao SAEG, durante o prazo de validade deste Concurso Público, seu 
endereço atualizado, visando a eventual nomeação. Não lhe caberá qualquer reclamação caso não seja possível ao SAEG  
convocá-lo por falta dessa atualização. 
9.12 A inscrição implicará, por parte do candidato conhecimento e aceitação das normas contidas neste Edital. 
9.13 A organização, aplicação, correção e elaboração das provas  ficarão exclusivamente a cargo da Consulplan Consultoria, e 
os pareceres referentes a recursos serão efetuados em conjunto com a Comissão de Coordenação e Acompanhamento do 
Concurso Público.  
9.14 A Homologação do Concurso poderá ser efetuada por cargo, individualmente, ou pelo conjunto de cargos constantes do 
presente Edital a critério da administração do SAEG. 
9.15 Todos os casos omissos ou duvidosos que não tenham sido expressamente previstos no presente Edital e na Lei Orgânica 
do Município serão resolvidos pela Comissão de Coordenação e Acompanhamento do Concurso Público constituída pelo Sr. 
Diretor Geral do SAEG através de Portaria Municipal, assessorados pela Consulplan Consultoria. 
 

     Registra-se, Publique -se e Cumpra-se, 

Guarani (MG), 22 de dezembro de 2003. 

Cleocy Fan de Mendonça  
Diretor Geral do SAEG 
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ANEXO I 
 

ESCOLARIDADE: ALFABETIZADO 
 

PARA TODOS OS CARGOS 
 

PORTUGUÊS 
1- Leitura e compreensão de textos, informações de pequenos textos; 2- Estabelecer relações entre seqüência de fatos ilustrados; 
3- Conhecimento da língua: a) ortografia, b) acentuação gráfica, c) pontuação, d) masculino e feminino, e) antônimo e sinônimo, 
f) diminutivo e aumentativo. 
 BIBLIOGRAFIA: Livros didáticos de Português de 1ª a 4ª Série do Ensino Fundamental. 
 

MATEMÁTICA 
1- Leitura e representação de numerais: o número em diferentes situações; 2- Seqüência numérica; 3- Antecessor e Sucessor; 4- 
Par e Ímpar; 5- Resolução de problemas envolvendo adição e subtração; 6- Conceito de metade, dobro e triplo; 7- Resolução de 
problemas por meio de ilustrações e/ou operações; 8- Conceito de maior e menor/ largo e estreito/ comprido e curto/ grosso e 
fino/ alto e baixo/ pesado e leve; 9- Noções básicas de medida: comprimento, valor, tempo, massa. 
BIBLIOGRAFIA: Livros didáticos de Matemática de 1ª a 4ª Série do Ensino Fundamental. 
 

CONHECIMENTOS GERAIS 
1- 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 e símbolos nacionais. 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
CARGOS: BOMBEIRO, ELETRICISTA E OFICIAL ESPECIALIZADO.  
Conhecimento específico no ofício em que atuam. 
 
CARGOS: MOTORISTA 
Legislação de Trânsito: Novo Código de Trânsito Brasileiro; 1- Normas Gerais de Circulação e Conduta; 2- Do Cidadão; 3- Da 
educação para o trânsito; 4- Da sinalização de trânsito; 5- Das infrações; 6- Dos crimes de Trânsito; 7- Direção Defensiva; 8- 
Inspeção e cuidados com as máquinas; 9- Noções de mecânica pesada. 
 
CARGOS: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, OPERÁRIO E CALCETEIRO NÃO TERÃO PROVA ESPECÍFICA. 
 

ESCOLARIDADE: ENSINO FUNDAMENTAL  
 

PARA TODOS OS CARGOS 
PORTUGUÊS 

Interpretação de texto 1- Fonologia: Conceito; Encontros Vocálicos; Encontros Consonantais Dígrafos; Divisão Silábica; 
Ortoepia; Prosódia; Ortografia; Acentuação. 2- Morfologia: Estrutura e Formação das palavras; Classes de Palavras. 3- 
Síntaxe: Termos da Oração; Período Composto; Conceito e Classificação das Orações; Concordância  Verbal e Nominal; 
Regência Verbal e Nominal; Crase; Pontuação; 4- Semântica: A significação das palavras no texto; 5- Interpretação de Texto. 
BIBLIOGRAFIA SUGERIDA: 1- FARACO, Carlos Emílio & Moura, Francisco Marto De – Gramática Nova. São Paulo, 
Ática. 2- MESQUITA, Roberto Melo & Martos, Cloder R ivas – Gramática Pedagógica. São Paulo, Saraiva. 3- NICOLA, 
José De & INFANTE, Ulisses – Gramática de Hoje – Curso Ilustrado para 5a a 8a  série. São Paulo, Scipione.  
 

MATEMÁTICA  
1- Conjunto dos Números Naturais (N): Operações: (adição /subtração /multiplicação 
/divisão/potenciação/radiciação)Expressões numéricas; Teoria dos números: pares/ímpares/múltiplos 
divisores/primos/compostos/fatoração/divisibilidade, MMC/MDC. 2- Conjunto de números racionais (Q): Frações 
“ordinárias” e decimais; Operações: dição/subtração/multiplicação/divisão/potenciação/radiciação Simplificação; Ordem. 3- 
Conjunto de números inteiros relativos (Z); Propriedades/comparação; Operações: 
adição/subtração/multiplicação/divisão/potenciação/radiciação 4- Matemática Financeira: Razão/Proporção; Regra de três 
simples e composta; Porcentagem/juros. 5- Função polinominal real: Função do 1o e  2o graus; Equação do 1o e  2o graus; 
Inequações e sistemas do 1o grau. 6- Geometria plana: Ponto; Reta; Plano; Ângulos: Classificação/medida; Triângulos: 
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Classificação; relações métricas; congruência; soma dos ângulos internos e externos; círculo/disco; 
Quadriláteros; Polígonos: classificação, cálculo de diagonais; Áreas.  

 
CONHECIMENTOS GERAIS/ESPECÍFICOS 

 
PARA TODOS OS CARGOS: 
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. 

 
ESCOLARIDADE: ENSINO MÉDIO  

 
PARA TODOS OS CARGOS 

 
PORTUGUÊS 

 
Interpretação de texto 1-Fonologia: Conceito /Encontros vocálicos /Dígrafos/ Ortoépia /Divisão Silábica /Prosódia -
Acentuação/ Ortografia. 2- Morfologia: Estrutura e formação das palavras/Classes de Palavras. 3- Síntaxe: Termos de Oração/ 
Período Composto/Conceito e classificação das orações/Concordância verbal e nominal/ Regência verbal e 
nominal/Crase/Pontuação. 4- Semântica: A significação das palavras no texto. 5- Interpretação de Texto. BIBLIOGRAFIA 
SUGERIDA: 1-CARDORE, Luís Agostinho. Curso Prático de Português – São Paulo, Ática. 2- CUNHA, Celso. Gramática do 
Português contemporâneo – Belo Horizonte, Bernardo Álvares. 3- FARACO, Carlos Emílio & Moura Francisco Marto De. 
Gramática – São Paulo, Ática. 4- INFANTE, Ulisses. Curso de Gramática Aplicada aos textos – São Paulo, Scipione. 5- 
MESQUITA, Roberto Melo. Gramática de Língua Portuguesa – São Paulo, Saraiva. 6- NICOLA, José  De & INFANTE, 
Ulisses. Gramática Contemporânea da Língua Portuguesa São Paulo, Scipione. 7- TERRA, Ernani. Curso Prático de Gramática 
– São Paulo, Scipione. 8- SACCONI, Luiz Antônio – Nossa Gramática: Teoria – São Paulo, Atual. MEZOMO, João Catarin. 
Gestão da Qualidade na Escola: princípios básicos. São Paulo, Ed. J.C. Mezomo, 1994. SEE-MG. Educação e Desenvolvimento. 
 

MATEMÁTICA 
 

1- Conjunto de Números Naturais (N): 1.1- Operações: adição/ subtração / multiplicação/ divisão / potenciação / radiciação  1.2- 
Teoria dos números: pares / ímpares / múltiplos / divisores / primos / compostos / fatoração / divisibilidade / MMC / MDC. 2- 
Conjunto de números inteiros relativos (Z): 2.1- Propriedades / ordem / comparação / 2.2-Operações: adição / subtração / 
multiplicação / divisão / radiciação / potenciação. 3- Conjunto de números racionais (Q): 3.1- Frações “ordinárias” e decimais, 
operações: adição / subtração / multiplicação / divisão / potenciação / radiciação / simplificação / ordem / 4- Matemática 
Financeira: 4.1- Razão / proporção / divisão proporcional  4.2-Regra de três simples e composta  4.3- Porcentagem / juros.  5- 
Função polinominal real   5.1- Função do 1o e  2o graus  5.2- Equação do 1o e  2o graus   5.3- Expressões numéricas: valor 
numérico, produtos notáveis, simplificação, fatoração  5.4- Inequações e sistemas. 6- Geometria Plana  6.1- Ponto, Reta, Plano  
6.2- Ângulos: classificação / medida   6.3- Triângulos: classificação / congruência / relações métricas 6.4- Quadriláteros: 
classificação  6.5- Polígonos: classificação / diagonais / ângulos internos e externos  6.6- Círculos e discos  6.7- Áreas.   7- 
Geometria Espacial  7.1- Corpos Redondos   7.2- Poliedros   7.3-Volumes.   8- Estatísticas e Probabilidade  8.1- Interpretação de 
gráficos   8.2- Cálculo de probabilidade.   9- Matrizes / determinantes  9.1- Classificação / tipologia  9.2- Operações com 
matrizes   9.3- Cálculo de determinantes.  10- Análise Combinatória  10.1- Princípio fundamental de contagem   10.2- Arranjo / 
Permutação / Combinação  10.3- Binômio de Newton.     11- Progressões Aritméticas e Geométricas  11.1- Diferenciação  11.2- 
Razão  11.3- Termo Geral  11.4- Soma dos termos  12- Trigonometria  12.1- Relações fundamentais entre 
seno/coseno/tangente/cotangente/secante / cosecante  12.2- Determinação de uma função. BIBLIOGRAFIA SUGERIDA: D’ 
AMBRÓSIO, UBIRATAN – EDUCAÇÃO MATEMÁTICA – da Teoria à Prática – Campinas-Paparius 1996. DIENES, 
ZOLTAN P. –AS SEIS ETAPAS DO PROCESSO DE APRENDIZAGEM em matemática – São Paulo, EPU/MEC.  

 
CONHECIMENTOS GERAIS 

 
1- 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, tributos municipais, 
receitas e despesas, e Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar nº 101/ 2000), conforme as atribuições do cargo 
postulado.  
 

 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
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CARGO: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 
 
NOÇÕES DE ESCRITURAÇÃO PÚBLICA: Conceito de Contabilidade Pública/ Regimes Contábeis, conceito, princípios, 
regime de caixa e regime de competência/ Orçamento Público, Plano Plurianual, Lei de Diretrizes Orçamentárias, Lei de 
Orçamentos Anuais, Princípios Orçamentários ( programação, unidade, universalidade, anuidade, exclusividade, clareza e 
equilíbrio)/  Despesa Pública, conceito, classificação (despesa orçamentária e despesa extra-orçamentária), Classificação 
econômica, Licitação (objetivo básico e modalidade de licitação), Das dispensas e inexigibilidades de licitação, Empenho 
(ordinário ou normal, por estimativa, global e contábil do empenho), Liquidação, Pagamento. Lei Orgânica Municipal; Código 
Tributário Municipal e Código Municipal de Posturas. 
BIBLIOGRAFIA SUGERIDA: ANGÉLICO, João. Contabilidade Pública. São Paulo: Atlas, 1967./ Equipe de professores da 
FEA-USP. Contabilidade introdutória. São Paulo: Atlas, 1977./ Lei nº 8.666/93, regulamenta o art. 37, inciso XXI, da 
Constituição Federal, institui normas para licitações e Contratos de Administração Pública e dá outras providências./ 
MEIRELLES, Hely Lopes. Autarquias e entidades paraestatais e Direito Administrativo brasileiro. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 1976./ REIS, Heraldo da Costa.A Lei nº 4.320 comentada. IBAM, 1975./ KOHAMA, Hélio. Contabilidade Pública. 
São Paulo: Atlas, 1995. Lei Federal nº 8.666/93. Leis Municipais referentes aos códigos municipais de Posturas e Tributário. 
 


