SERVIÇO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE UNAÍ (MG)
CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2014 PARA CARGOS DE NÍVEL FUNDAMENTAL
EDITAL Nº 03/2015, DE 17 DE JUNHO DE 2015.
O Diretor Geral do Serviço Municipal de Saneamento Básico de Unaí (MG), no uso de suas atribuições legais, torna pública a reabertura das
inscrições e a retificação do edital normativo Nº 01/2014, publicado no Diário Oficial de Minas Gerais, Caderno 2, ano 122, nº 207, página 3, em 5
de novembro de 2014, conforme a seguir especificado, permanecendo inalterados os demais itens e subitens do edital supracitado.
1. Alterar os itens a seguir, que passam a apresentar as seguintes redações:
1.5 O candidato aprovado terá jornada de trabalho semanal de 40 (quarenta) horas, e sujeitar‐se‐á ao regime estatutário.
2.1.1 CARGOS COM REQUISITO DE NÍVEL FUNDAMENTAL

CÓD.
100
110
120

CADASTRO FORMADO

Denominação do Cargo

Cidade de
Lotação

VAGAS

Auxiliar de Serviços Operacionais
Agente Operacional - Encanador
Motorista

Unaí-MG
Unaí-MG
Unaí-MG

5
3
2

Ampla
Concorrência
105
105
105

PCD* PNP** TOTAL
15
15
15

30
30
30

150
150
150

Remuneração
Inicial***
R$ 1.040,00
R$ 1.510,00
R$ 1.820,00

4.1.1 Será admitida a inscrição exclusivamente via internet, no endereço eletrônico http://www.quadrix.org.br, solicitada no período entre 10 horas
do dia 13 de julho de 2015 e 23 horas e 59 minutos do dia 27 de agosto de 2015.
4.1.6 O pagamento da taxa de inscrição deverá ser efetuado até o dia 31 de agosto de 2015.
4.1.6.1 O INSTITUTO QUADRIX, em nenhuma hipótese, processará qualquer registro de pagamento com data posterior ao dia 31 de agosto de
2015.
4.2.2 O comprovante definitivo de inscrição do candidato estará disponível no endereço eletrônico http://www.quadrix.org.br, após o acatamento da
inscrição, na data provável de 14 de setembro de 2015.
5.2.2.1 O candidato que preencher os requisitos do dispositivo citado no subitem anterior e desejar isenção de pagamento da taxa de inscrição neste
concurso público poderá requerê‐la, no período entre 10 horas do dia 13 de julho de 2015 e 23 horas e 59 minutos do dia 15 de julho de 2015,
por meio de preenchimento de formulário eletrônico específico disponível no link https://concursos.quadrix.org.br/default.aspx, devendo o
candidato, obrigatoriamente:
5.5.3.1 O candidato que preencher os requisitos do dispositivo citado no subitem anterior e desejar isenção de pagamento da taxa de inscrição neste
concurso público deverá entregar até o dia 15 de julho de 2015, pessoalmente ou por terceiro, ao Saae de Unaí, na Av. Governador Valadares, 3.757,
bairro Bela Vista, Unaí‐MG, no horário das 13 às 17 horas, a seguinte documentação:
5.2.4.2 O candidato que preencher os requisitos do dispositivo citado no subitem anterior e desejar isenção de pagamento da taxa de inscrição neste
concurso público deverá entregar até o dia 15 de julho de 2015, pessoalmente ou por terceiro, ao Saae de Unaí, na Av. Governador Valadares, 3.757,
bairro Bela Vista, Unaí‐MG, no horário das 13 às 17 horas, a seguinte documentação:
5.2.5.2 O candidato que preencher os requisitos do dispositivo citado no subitem anterior e desejar isenção de pagamento da taxa de inscrição neste
concurso público deverá entregar até o dia 15 de julho de 2015, pessoalmente ou por terceiro, ao Saae de Unaí, na Av. Governador Valadares, 3.757,
bairro Bela Vista, Unaí‐MG, no horário das 13 às 17 horas, a seguinte documentação:
5.2.6.1 A relação dos pedidos de isenção será divulgada na data provável de 05 de agosto de 2015, no endereço eletrônico
http://www.quadrix.org.br.
5.2.6.3 Os candidatos que tiverem seus pedidos de isenção indeferidos, para efetivar a sua inscrição no concurso público, deverão acessar o endereço
eletrônico http://www.quadrix.org.br e imprimir o respectivo boleto bancário para pagamento da taxa de inscrição até o dia 31 de agosto de 2015,
conforme procedimentos descritos neste edital ou em publicações posteriores.
5.3.1 O candidato que necessitar de atendimento especial para a realização das provas deverá indicar, na solicitação de inscrição, os recursos
especiais necessários e, ainda, enviar, até o dia 31 de agosto de 2015, impreterivelmente, via SEDEX, para a Central de Atendimento do
INSTITUTO QUADRIX (CONCURSO PÚBLICO nº 01/2014 – Saae de Unaí/MG), Caixa Postal 28203, CEP: 01234‐970, São Paulo (SP), laudo
médico (original ou cópia autenticada em cartório) emitido nos últimos 12 (doze) meses, contados até o último dia de inscrição; ou documentação
que comprove e justifique o atendimento especial solicitado.
5.3.6 O candidato que faz uso de aparelho auditivo deverá enviar, até o dia 31 de agosto de 2015, impreterivelmente, via SEDEX, para a Central de
Atendimento do INSTITUTO QUADRIX (CONCURSO PÚBLICO nº 01/2014 – Saae de Unaí/MG), Caixa Postal 28203, CEP: 01234‐970, São
Paulo (SP), laudo médico específico (original ou cópia autenticada em cartório) emitido nos últimos 12 (doze) meses, no qual conste ser
indispensável o uso do referido aparelho durante a realização das provas. O INSTITUTO QUADRIX analisará a viabilidade de uso do aparelho
auditivo.
5.3.7 O candidato com deficiência que necessitar de tempo adicional (máximo de 1 hora) para realização das provas, deverá indicar a necessidade na
solicitação de inscrição e encaminhar, até o dia 31 de agosto de 2015, na forma do subitem 5.3.1, justificativa acompanhada de laudo e parecer
emitidos por especialista da área de sua deficiência que ateste a necessidade de tempo adicional, conforme prevê o § 2º do artigo 40 do Decreto nº
3.298, de 20 de dezembro de 1999, e suas alterações.
6.2.1 O candidato com deficiência deverá enviar o laudo médico (original ou cópia autenticada em cartório) e o requerimento via SEDEX, postado
impreterivelmente até o dia 31 de agosto de 2015, para a Central de Atendimento do INSTITUTO QUADRIX (CONCURSO PÚBLICO nº 01/2014

– Saae de Unaí/MG), Caixa Postal 28203, CEP: 01234‐970, São Paulo (SP), desde que cumprida a formalidade de inscrição dentro dos prazos
citados no item 4 deste Edital.
8 DAS FASES DO CONCURSO PÚBLICO
8.1 As fases do CONCURSO PÚBLICO e seu caráter estão descritos conforme os quadros a seguir:
8.1.1 NÍVEL FUNDAMENTAL: MOTORISTA
PROVA/TIPO
ÁREA DE CONHECIMENTO
Conhecimentos Básicos - Língua Portuguesa
Conhecimentos Básicos - Matemática
PROVA
OBJETIVA
Conhecimentos Básicos - Conhecimentos Gerais de Unaí
Conhecimentos Específicos

QUESTÕES
10
10
10
10

PESO
3
2
2
3

PONTOS
30
20
20
30

CARÁTER
ELIMINATÓRIO E
CLASSIFICATÓRIO

8.1.2 NÍVEL FUNDAMENTAL: AUXILIAR DE SERVIÇOS OPERACIONAIS E AGENTE OPERACIONAL - ENCANADOR
PROVA/TIPO
ÁREA DE CONHECIMENTO
QUESTÕES
PESO
PONTOS
Conhecimentos Básicos - Língua Portuguesa
10
3
30
Conhecimentos Básicos - Matemática
10
2
20
PROVA
OBJETIVA
Conhecimentos Básicos - Conhecimentos Gerais de Unaí
10
2
20
Conhecimentos Específicos
10
3
30
PROVA
ELIMINATÓRIO
PRÁTICA

CARÁTER
ELIMINATÓRIO E
CLASSIFICATÓRIO

9.1 A prova objetiva será realizada na cidade de Unaí (MG), considerando o horário de Brasília, terá a duração de 3 (três) horas e será aplicada na
data provável de 27 e setembro de 2015, no turno da tarde.
9.3 Ao candidato só será permitida a participação na prova, na respectiva data, horário e local divulgados no endereço eletrônico
http://www.quadrix.org.br e no comprovante definitivo de inscrição que será disponibilizado, na data provável de 14 de setembro de 2015.
10.3 Para o cargo de Motorista, será considerado habilitado o candidato que obtiver nota igual ou superior a 50% (cinquenta por cento) dos pontos da
prova objetiva.
13.1 Para os candidatos concorrentes ao cargo de Motorista, a nota final no CONCURSO PÚBLICO será a nota obtida na prova objetiva.
17.39 O resultado final do concurso público será publicado no endereço eletrônico http://www.quadrix.org.br nas seguintes datas prováveis:
a) 23 de outubro de 2015 para o cargo de Motorista, e
b) 09 de dezembro de 2015 para os cargos de Auxiliar de Serviços Operacionais e Agente Operacional ‐ Encanador.
2. Excluir, no Anexo I – REQUISITOS E ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS, os itens: 1.4; 1.4.1 e 1.4.2.
3. Excluir, no Anexo II – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO, o item: 2.4.
4. Alterar o Anexo IV – CRONOGRAMA DE FASES, que passa a apresentar a seguinte redação:
ITEM
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

ATIVIDADE
Reabertura do Período de inscrições
Último dia para pagamento da taxa de inscrição
Solicitação de Isenção
Publicação do Resultado Preliminar da análise das solicitações de isenção
Publicação do Resultado Definitivo da análise das solicitações de isenção
Publicação do Edital de Convocação das Provas
Disponibilização do comprovante de inscrição no site oficial
Aplicação das Provas Objetivas
Publicação do Gabarito Preliminar da Prova Objetiva
Prazo para interposição de recursos contra a publicação do Gabarito Preliminar da Prova Objetiva
Prazo de Recebimento e análise dos recursos contra a publicação do Gabarito Preliminar da Prova Objetiva
Publicação do Gabarito Definitivo da Prova Objetiva
Publicação do Resultado Preliminar da Prova Objetiva
Prazo para interposição de recursos contra a publicação do Resultado Preliminar da Prova Objetiva
Prazo de Recebimento e análise dos recursos contra a publicação do Resultado Preliminar da Prova Objetiva
Publicação do Resultado Definitivo da Prova Objetiva
Publicação do Resultado Final do Concurso Público para o cargo de Motorista
Convocação para as Provas Práticas para os cargos de Auxiliar de Serviços Operacionais e Agente Operacional Encanador
Aplicação das Provas Práticas
Publicação do Resultado Preliminar da Prova Prática
Prazo para interposição de recursos contra a publicação do Resultado Preliminar da Prova Prática
Publicação do Resultado Definitivo da Prova Prática
Publicação do Resultado Final do Concurso Público para os cargos de Auxiliar de Serviços Operacionais e Agente
Operacional - Encanador

Diretor Geral
Serviço Municipal de Saneamento Básico de Unaí (MG)

DATAS PROVÁVEIS*
13/07 a 27/08/2015
31/08/2015
13 a 15/07/2015
05/08/2015
12/08/2015
14/09/2015
14/09/2015
27/09/2015
28/09/2015
29 e 30/09/2015
30/09 a 13/10/2015
14/10/2015
14/10/2015
15 e 16/10/2015
16 a 22/10/2015
23/10/2015
23/10/2015
24/10/2015
07/11 e/ou 08/11/2015
23/11/2015
24 e 25/11/2015
09/12/2015
09/12/2015

