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EDITAL DE PROCESSO SELETIVO PÚBLICO Nº 001/2018. 

 

 

Dispõe sobre o processo seletivo público, para contratação 

de Cortador e Religador de Água, e dá outras 

providências. 

 

 

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MANHUAÇU/MG – SAAE -, 

pessoa jurídica de direito publico interno, autarquia municipal, inscrita no CNPJ de 

n.º 22.050.561/0001-38, neste ato representada por seu Diretor Presidente, Sr. Luiz 

Carlos de Carvalho, torna público, para conhecimento geral, que estão abertas as 

inscrições para o PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 001/2018, visando 

eventuais contratações temporárias para a função de Cortador e Religador 

de Água. Para a contratação dos profissionais será observada a Lei Municipal n° 

3.854 de 25 de junho de 2018 que dispõe sobre a contratação temporária por 

excepcional interesse público e suas alterações, bem como, as normas dispostas 

neste edital. 

 

1. DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 

1.1. Processo Seletivo Público Simplificado ocorrerá com base na Análise de 

Currículo, Prova Objetiva de Múltipla Escolha, Prova Prática, para contratação por 

tempo determinado com a finalidade de atendimento das necessidades temporárias 

de excepcional interesse público, nas condições e prazos previstos no presente 

Edital. 

1.2. As funções, habilitação, número de vagas, remuneração e jornada de trabalho 

são as que se seguem no quadro demonstrativo abaixo: 
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Função Habilitação 
Número 

de vagas 

Remuneração 

Mensal Bruta 

Jornada de Trabalho 

Semanal 

Cortador e 

Religador de 

Água 

Escolaridade: Ensino 

Fundamental 

completo. Carteira 

de Habilitação para 

motorista expedida 

pelo DETRAN, 

categoria A e/ou AB. 

05 

 

R$ 966,19 

 

40 horas 

Efetuar corte, religação, violação de corte; coleta de dados visando obtenção de 

diagnóstico sobre implantação de serviços e obras de melhorias; verificar que haja em 

estoque reserva suficiente de hidrômetros e respectivas peças; executar outras 

atribuições afins; propor medidas que visem melhorar a qualidade dos trabalhos e 

agilizar as operações; zelar pela própria segurança no trabalho e pela de outras 

pessoas; manter o locar de trabalho limpo e organizado; atender solicitações do superior 

hierárquico; executar outras tarefas de mesma natureza e nível de complexidade 

associadas ao ambiente organizacional; identificar e remover a utilização de água 

clandestina; dirigir veículos da Autarquia, sempre que necessário. 

 

2. DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA 

Considerando que o número de vagas, proporcionalmente, é insuficiente para a 

aplicação do percentual estabelecido na Lei Municipal nº 3.372/2014, Art. 100, § 2º,  

não haverá reserva de vagas para deficientes. 

 

3. DO PERÍODO DE VIGÊNCIA  

Os contratos terão vigência de 12(doze) meses, renováveis por igual período 

conforme legislação vigente, podendo ser interrompidos a qualquer momento devido 

à chamada de servidores efetivos via concurso público.   
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4. DAS INSCRIÇÕES 

As inscrições do Processo Seletivo Público Simplificado serão gratuitas. 

 

4.1. No período de 01 de outubro a 05 de outubro de 2018 das 8:00h às 11:00h 

e 13:30h as  16:30h o SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE 

MANHUAÇU/MG – SAAE estará recebendo as inscrições dos candidatos às vagas 

para a função de Cortador e Religador de Água, no âmbito do Município de 

Manhuaçu, para o ano de 2018 e seguintes. 

 

4.2. As inscrições serão feitas, presencialmente, na Sede do SAAE, ou através de 

procurador habilitado, no horário conforme item 4.1. 

 

4.3. Para realização da inscrição o candidato deverá apresentar: 

 Cópias do RG e CPF; 

 Cópia de Diploma de ensino fundamental completo, expedido por instituição 

devidamente reconhecida pelo MEC; 

 Cópia da Carteira de habilitação categoria A e/ou AB 

 Currículo padronizado conforme o Anexo I, para submeter-se à análise. 

 As informações prestadas no currículo são de inteira responsabilidade do candidato 

e deverão ser comprovadas com documentos.  

 

4.4. A responsabilidade pela escolha dos documentos juntados ao requerimento de 

inscrição será exclusiva do candidato; 

 

4.5. Antes de efetuar a inscrição, o candidato deverá conhecer o Edital e certificar-se 

de que preenche todos os requisitos exigidos, pois, uma vez efetivada a inscrição, 

não será permitida, em hipótese alguma, a sua alteração. 

 

4.6. A inscrição do candidato implica na aceitação de todas as exigências contidas 

neste Edital. 
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4.7. É vedada a inscrição condicional, a extemporânea e por via 

postal/fax/correio/internet. 

 

5. DOS REQUISITOS BÁSICOS EXIGIDOS PARA A CONTRATAÇÃO 

5.1. Ter nacionalidade brasileira ou equivalente; 

5.2. Estar em pleno gozo dos direitos políticos; 

5.3. Estar quites com as obrigações militares e eleitorais; 

5.4. Ter idade mínima de 18 (dezoito) anos completos até a data da contratação; 

5.5. Ter aptidão física e mental para o exercício das atribuições do cargo; 

5.6. As atribuições das funções a serem desempenhadas são descritas no Item 1.2 

deste edital;  

5.7. Não estar respondendo a processo criminal; 

5.8. Não registrar antecedentes criminais; 

5.9. Não ter sido exonerado a bem do serviço público ou por justa causa (Federal, 

Estadual ou Municipal) em consequência de processo administrativo, quando do ato 

da nomeação;  

5.10. Possuir conduta ética e moral; 

5.11. Ter responsabilidade e compromisso com o serviço público;  

5.12. A falta de comprovação de qualquer dos requisitos para a contratação, até a 

data da assinatura do contrato ou a prática de falsidade ideológica em prova 

documental, acarretará cancelamento da inscrição do candidato, sua eliminação no 

respectivo Processo Seletivo Simplificado e anulação de todos os atos com respeito a 

ele praticados, sem prejuízo das sanções legais cabíveis.  

5.13.  Submeter-se a avaliação médica por profissionais indicados pelo SAAE 

 

6. DO PROCESSO DE SELEÇÃO 

O Processo de Seleção será realizado em 03 (três) fases distintas: análise de 

currículos, prova objetiva de múltipla escolha e prova prática, todas de caráter 

eliminatório e classificatório.  
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6.1. Primeira Etapa – ANÁLISE DE CURRÍCULO (caráter 

classificatório/eliminatório):  

 

a) Aos currículos padronizados, devem ser anexados, caso o candidato indique: 

I – Cópia de comprovantes de experiência de trabalho apenas em áreas 

correlatas; 

 

b) Nesta fase será atribuída pela comissão uma nota máxima de até 10 (dez) pontos 

para cada candidato.  

 

6.2.  Segunda Etapa – PROVA OBJETIVA DE MÚLTIPLA ESCOLHA de caráter 

classificatório/eliminatório. 

 

6.2.1. A PROVA OBJETIVA DE MÚLTIPLA ESCOLHA acontecerá dia 20 de 

outubro de 2018 em hora e local determinados pelo SAAE e a divulgação se dará 

no Diário Oficial do Município disponibilizado no site da Prefeitura Municipal de 

Manhuaçu (http://www.manhuacu.mg.gov.br/diario-eletronico) no dia 09 de outubro 

de 2018.  

 

A prova constará de questões relacionadas a português, matemática e o Estatuto dos 

Servidores Públicos do Município das Autarquias e Fundações Municipais. 

 

a) A prova será composta de 30 (trinta) questões de múltipla escolha, sendo 05 

(cinco) alternativas de resposta, das quais, apenas 01(uma) será correta, cada 

questão valerá 02(dois) pontos.  

b) O candidato deverá obter, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) de 

aproveitamento. 

c) As Sugestões Bibliográficas para a prova são as descritas no ANEXO IV. 

d) O tempo disponível para a realização da prova será de 03:00h (três horas). 

 

6.3. Terceira Etapa: PROVA PRÁTICA, valor de caráter classificatório/eliminatório. 

http://www.manhuacu.mg.gov.br/diario-eletronico
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6.3.1. A PROVA PRÁTICA acontecerá dia 27 de outubro de 2018 na sede do 

SAAE, à Rod. BR 262, Km 37, Bairro Bom Jardim, nesta cidade, às 08h e o resultado 

será publicado no site da Prefeitura Municipal de Manhuaçu 

(http://www.manhuacu.mg.gov.br/diario-eletronico) no dia 30 de outubro de 2018.  

 

a) A prova será valorada de 0 a 30 pontos. 

       b) O candidato deverá obter, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) de            

aproveitamento. 

 

6.3.2. Os candidatos ao cargo de CORTADOR E RELIGADOR DE ÁGUA, farão 

prova de conhecimentos práticos, de caráter classificatório/eliminatório, constando 

de conhecimentos sobre: Uso dos equipamentos de segurança e identificação dos 

componentes de sistema hidráulico, tais como: tubos, conexões, torneiras e 

registros; noções de assentamento de tubos e conexões, identificação e uso de 

aparelhos de medição, conhecimentos de técnica para ligação de água, 

conhecimentos de montagem e desmontagem de padrões de ligações de água, 

conhecimento de utilização de ferramentas, noções de higiene e segurança do 

trabalho.  

 

7. DA REALIZAÇÃO DA PROVA OBJETIVA DE MÚLTIPLA ESCOLHA 
 

a) As provas serão aplicadas na cidade de MANHUAÇU (MG); 

b) O candidato deverá comparecer ao local designado para a prova com 

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

portando apenas caneta esferográfica de tinta azul ou preta e o original do 

documento de identidade reconhecido em todo o território nacional.  

c) O candidato que deixar de apresentar documento que o identifique, alegando 

qualquer justificativa, não realizará a prova, sendo excluído do certame, para 

todos os efeitos. 

d) Depois de identificado e instalado, o candidato somente poderá deixar a sala 

mediante consentimento prévio, acompanhado de um fiscal ou sob a 

fiscalização da equipe de aplicação de provas. 

http://www.manhuacu.mg.gov.br/diario-eletronico
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e) O candidato não poderá levar o seu Caderno de Questões ao deixar em 

definitivo a sala de realização das provas após o período de sigilo. 

f) O tempo de duração das provas (3 horas) abrange a transcrição das respostas 

do Caderno de Questões para a Folha de Resposta da Prova Objetiva e sua 

assinatura. 

g) O candidato deverá apor sua assinatura na lista de presença e na Folha de 

Resposta, de acordo com aquela constante no seu documento de identidade 

apresentado. 

h) Não haverá prorrogação do tempo de duração das provas, respeitando-se as 

condições previstas neste Edital. 

i) Não será permitido ao candidato prestar provas fora da data, do horário 

estabelecido ou do espaço físico determinado. 

j) Durante o período de realização das provas, não será permitido o uso de 

óculos escuros, boné, chapéu, gorro, lenço, relógio (de qualquer tipo), portar 

objetos pessoais como bolsa e carteira de documentos, fazer uso ou portar, 

mesmo que desligados, telefone celular, pagers, bip, agenda eletrônica, 

calculadora, walkman, notebook, palmtop, ipod, tablet, gravador, 

transmissor/receptor de mensagens de qualquer tipo ou qualquer outro 

equipamento eletrônico. 

k) Telefone celular, rádio comunicador e aparelhos eletrônicos dos candidatos, 

enquanto na sala de prova, deverão permanecer desligados, sendo 

acomodados em local a ser indicado pelos fiscais de sala de prova. 

l) É de responsabilidade do candidato, ao término da sua prova, recolher e 

conferir os pertences pessoais e o seu documento de identidade apresentados 

quando do seu ingresso na sala de provas. 

m) Durante o período de realização das provas, não será permitida qualquer 

espécie de consulta ou comunicação entre os candidatos ou entre estes e 

pessoas estranhas, oralmente ou por escrito, assim como não será permitido o 

uso de livros, códigos, manuais, impressos, anotações ou quaisquer outros 

meios. 
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n) As instruções que constam no Caderno de Questões e na Folha de Respostas, 

bem como as orientações e instruções expedidas pela Comissão Organizadora 

durante a realização das provas complementam este Edital e deverão ser 

observadas e seguidas pelo candidato. 

o) Findo o horário limite para a realização das provas, o candidato deverá 

entregar ao Aplicador de Sala, o Caderno de Questões e a Folha de Resposta 

da Prova Objetiva de Múltipla Escolha, devidamente preenchida e assinada. 

p) Na correção da Folha de Respostas da Prova Objetiva de Múltipla Escolha, 

serão computadas como erros as questões não assinaladas, as que 

contiverem mais de uma resposta, as rasuradas e as que estiverem marcadas 

a lápis. 

q) O gabarito oficial da Prova Objetiva de Múltipla Escolha será publicado no 

Diário Oficial do Município no site da Prefeitura Municipal de Manhuaçu 

(http://www.manhuacu.mg.gov.br/diario-eletronico) no dia 23 de outubro de 

2018.  

 

8. DA CLASSIFICAÇÃO FINAL 

8.1. Os candidatos serão ordenados de acordo com valores decrescentes na nota 

final, que corresponde ao total dos pontos das etapas do Processo Seletivo 

Simplificado, até três vezes o limite das vagas estabelecidas neste Edital. 

 

8.2. Na hipótese de igualdade da Nota Final, serão aplicados os critérios de 

desempate constantes no item 9 deste Edital. 

 

9. CRITÉRIOS DE DESEMPATE 

9.1. Em caso de empate na pontuação final do Processo Seletivo Simplificado, será 

classificado o candidato que, na ordem a seguir, sucessivamente: 

a) Maior pontuação na prova prática; 

b) O candidato de maior idade, observada a preferência prevista no art. 27 

Parágrafo Único da Lei 10.741/2003 (Estatuto do Idoso); 

c) Ser casado; 

http://www.manhuacu.mg.gov.br/diario-eletronico
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d) Maior pontuação obtida na prova objetiva. 

 

10. DOS RECURSOS 

10.1. O prazo para interposição de recurso está discriminado no calendário do 

Processo Seletivo - Item 12 - devendo ser encaminhado pelo candidato interessado à 

sede do SAAE, junto à Comissão do Processo Seletivo Simplificado; 

 

10.2. Os recursos deverão ser claros, consistentes e objetivos; 

 

10.3. O recurso intempestivo será preliminarmente indeferido; 

 

10.4. Todos os recursos serão analisados e respondidos/divulgados pela Comissão 

do Processo Seletivo; 

 

10.5. Não serão aceitos recursos via postal, fax, correio eletrônico ou, ainda, fora do 

prazo; 

 

10.6. Em nenhuma hipótese serão aceitos pedidos de revisão de recursos; 

 

10.7. Recurso cujo teor desrespeite a banca será indeferido de plano. 

 

11. DA HOMOLOGAÇÃO 

O Resultado Final do Processo Seletivo Simplificado, depois de decididos todos os 

recursos interpostos, será homologado pelo Diretor do SAAE e publicado no site 

oficial da Prefeitura http://www.manhuacu.mg.gov.br/diario-eletronico, obedecendo 

à ordem rigorosa da classificação, não se admitindo recurso deste resultado, sendo 

de exclusiva responsabilidade do candidato acompanhar comunicados, convocações 

e o resultado final do Processo Seletivo. 

 
12. CALENDÁRIO DO PROCESSO SELETIVO 

DATA (2018) ATIVIDADE 

25 de setembro Publicação do Edital 

26 de setembro Período de recurso quanto ao Edital – 08h00min 

às 12h00min. 

01 a 05 de outubro Inscrições – das 08h00mm às 11h00min e 

http://www.manhuacu.mg.gov.br/diario-eletronico
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13h30min as 16h30min 

09 de outubro Relação dos aprovados na 1ª Etapa /  

Divulgação local e horário da Prova Objetiva 

12 de outubro Prazo final para Recurso da 1ª Etapa 

20 de outubro Data da Prova Objetiva 

23 de outubro Divulgação do Gabarito 

24 de outubro Prazo final ao recurso quanto a Prova Objetiva e 

Gabarito – das 08h00min às 12h00min 

26 de outubro Resposta aos recursos interpostos pelos 

candidatos e Resultado da Prova Objetiva 

27 de outubro 

 

 

Prova Prática, local: Sede do SAAE à Rod. BR 

262, Km 37, Bairro Bom Jardim, nesta cidade, 

as 08h00min. 

30 de outubro Resultado da Prova Prática 

07 de novembro Prazo para Recurso da Prova Pratica 

09 de novembro Resposta aos recursos interpostos pelos 

candidatos e Resultado da Prova Prática. 

14 de novembro Prazo final para recurso do Resultado Final 

 

13. DA CONTRATAÇÃO: DOCUMENTOS, VIGÊNCIA E CESSAÇÃO 

13.1. Os cargos objeto deste Processo Seletivo Simplificado são regidos pelo Regime 

Jurídico Estatutário, em caráter temporário, destinados ao atendimento das vagas 

acima especificadas. 

13.2. O candidato classificado será chamado para exercer sua função à medida da 

necessidade do SAAE – Serviço Autônomo de Água e Esgoto. 

12.3. No ato da contratação o candidato classificado e convocado, deverá 

apresentar os seguintes documentos exigidos pelo Serviço de Recursos Humanos do 

SAAE: 

● 1 foto 3x4; 

● Identidade; 

● CPF; 
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● Título Eleitoral e comprovante de quitação eleitoral; 

● PIS/PASEP; 

● Certificado de Reservista, se do sexo masculino; 

● Cópia do diploma de conclusão de curso compatível com o requisito mínimo da 

função, e cópia do registro no CRESS; 

● Certidão de nascimento ou casamento;  

● Atestado médico admissional; 

● Declaração de bens e valores; 

● Declaração de não acúmulo irregular de cargo público; 

● Declaração de residência; 

● Certidão de nascimento de filhos menores de 14 anos e cartão de vacina 

respectivo. 

● Cópia da Carteira de habilitação. 

  

13.4. A classificação do candidato não gera direito adquirido, visto que as 

contratações só ocorrerão de acordo com as demandas e necessidades do SAAE. 

 

14. DISPOSIÇÕES FINAIS 

14.1. A inscrição do candidato implicará o conhecimento das presentes instruções e 

a tácita aceitação das condições do Processo Seletivo Simplificado, tais como se 

acham estabelecidas neste Edital e nas normas legais pertinentes, bem como em 

eventuais aditamentos e instruções específicas para a realização do processo, acerca 

das quais não poderá alegar desconhecimento. 

 

14.2. É de inteira responsabilidade do candidato, acompanhar a publicação de todos 

os atos, editais e comunicados referentes a este Processo Seletivo Simplificado na 

internet, através do endereço eletrônico http://manhuacu.mg.gov.br/diario-eletronico 

e dos editais fixados nos murais do SAAE. 

 

14.3. A aprovação no Processo Seletivo Simplificado assegurará apenas a 

expectativa de direito à contratação, ficando a concretização desse ato condicionada 

ao exclusivo interesse e conveniência da Administração Pública, da rigorosa ordem 

de classificação e do prazo de validade deste processo. 

http://manhuacu.mg.gov.br/diario-eletronico
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14.4. O Processo Seletivo Simplificado terá validade de 01 (um) ano, podendo ser 

prorrogado por igual período, a critério da Administração Pública Municipal. 

 

14.5. O SAAE reserva-se ao direito de proceder às contratações, em número que 

atenda ao interesse e às necessidades do serviço, conforme vagas estabelecidas 

neste Edital. 

 

14.6. Não serão fornecidos atestados, declarações, certificados ou certidões relativos 

à habilitação, classificação ou nota de candidatos, valendo, para tal fim, a publicação 

do resultado final e homologação em Órgão de divulgação oficial. 

 

14.7. A qualquer tempo poder-se-á anular a inscrição, ou tornar sem efeito a 

contratação do candidato, desde que verificadas falsidades ou inexatidões de 

declarações ou irregularidades na inscrição ou nos documentos. 

 

14.8. Casos omissos serão resolvidos pela Comissão Organizadora do Processo 

Seletivo Simplificado. 

 

14.9. Passam a integrar este Edital os seguintes anexos: 

Anexo I: Currículo 

Anexo II: Declaração de Aceitação dos Termos do Edital 

Anexo III: Barema de pontuação 

Anexo IV: Conteúdo Programático 

 

14.9.1. A Comissão de Seleção do Processo Seletivo Público será integrada pelos 

seguintes servidores: 

- Presidente: Maria Aparecida de Souza Silva 

- Secretário: Heliton Bassoto Vieira  

- Membro: José Carlos Gomes 

 

Manhuaçu (MG), 21 de setembro de 2018. 

LUIZ CARLOS DE CARVALHO 

DIRETOR DO SAAE-MANHUAÇU
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ANEXO I 

CURRÍCULO 

NOME: 

IDADE:                    ESTADO CIVIL:                          SEXO: 

CPF:                                                             RG: 

ENDEREÇO: 

TELEFONE: 

E-MAIL: 

 

OBJETIVO: 

 

 

 

FORMAÇÃO/CURSOS 

 

 

 

 

 

EXPERIÊNCIAS PROFISSIONAIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 

 

 

 

 

 

 

_________________________________ 

Candidato 
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ANEXO II 

DECLARAÇÃO DE ACEITAÇÃO DOS TERMOS DO EDITAL 

 

 

 

 
DECLARAÇÃO 

 
 

Declaro sob as penas da Lei, que tenho as condições e os documentos exigidos e 

comunico o meu conhecimento e concordância com as normas do Edital do presente 

Processo Seletivo Simplificado, na data desta inscrição. 

 
 
 

Manhuaçu, ______ de ________________ de 2018. 
 
 
 
 

__________________________________________ 
Assinatura do Candidato 
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ANEXO III 
 

BAREMA 
 

CARGO: CORTADOR E RELIGADOR DE ÁGUA 

ITEM TÍTULO 
PONTOS 

DISTRIBUÍDOS 
MÁXIMO DE PONTOS 

1 Análise curricular. 10 pontos 10 pontos 

2 Prova objetiva 2 pontos cada 

questão 

60 pontos 

3 Prova Prático-profissional 

 

 

 30 pontos 

TOTAL  100 pontos 

 
 

MÉTODO DE AVALIÇÃO DA PROVA PRÁTICA-PROFISSIONAL 
 
- Habilidade no manuseio de ferramentas e equipamentos próprios da atividade (10          

pontos) 

- Conhecimento específicos de cortador e religador de água (10 pontos) 

- Tempo para montagem de um padrão de ligação de água (10 pontos) 
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ANEXO IV 
 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 

CONHECIMENTOS BÁSICOS DA LÍNGUA PORTUGUESA: Intelecção de texto: 

questões objetivas elaboradas sobre um texto de conteúdo literário ou informativo. 

Ortografia; Divisão silábica; grafia de palavras; Uso de CH/X/Ç/SC/S/SS/Z; uso do 

PORQUÊ; uso das iniciais maiúsculas; sinais de pontuação; acentuação gráfica; 

morfossintaxe; classes de palavras; pronomes. Emprego de pronomes pessoais retos, 

oblíquos, relativos e de tratamento. Colocação pronominal. Regência Verbal e 

nominal. Concordância nominal e verbal. Termos de oração e Classificação de 

períodos e orações. 

 

RACIOCÍNIO LÓGICO-MATEMÁTICO: Sistema de numeração. Conjuntos 

numéricos: números naturais, inteiros e racionais. Número racionais: frações, 

representação decimal de um racional. Números reais: adição, subtração, 

multiplicação, divisão, porcentagem. Juros simples, desconto e lucro. Regra de três 

simples. Gráficos e tabelas (tratamento de informações). Medidas de comprimento. 

Problemas. Localizar objetos em representações do espaço. Identificar figuras 

geométricas e suas propriedades. Reconhecer transformações no plano. Aplicar 

relações e propriedades. Utilizar sistemas de medidas. Medir grandezas. Estimar e 

comparar grandezas. Conhecer e utilizar números. Realizar e aplicar operações. Ler, 

utilizar e interpretar informações apresentadas em tabelas e gráficos. 

 

SUGESTÕES E REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS:  

GRAMÁTICA:  

CEGALLA, Domingos Paschoal. Novíssima Gramática da Língua Portuguesa - Novo 

Acordo Ortográfico - 48ª Ed. 2009. Companhia Editora Nacional 

SAVIOLI, Francisco Platão.  Para Entender o Texto - Leitura e Redação. Ática 

 

MATEMÁTICA: 

CESAR, Benjamim e MORGADO, Augusto C. – Raciocínio Lógico – Quantitativo. Série 
de Provas e Concursos. 4ª edição. Ed Campus, 2009. 
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ROCHA, Enrique. Raciocínio Lógico para concursos – 3ª ed. Editora Impetus, 2010 
 
LILÓ ABDALLA, Samuel – Raciocínio Lógico para concursos – 1ª edição – Editora 
Saraiva, 2012. 
 
AOKI, Virgínia – EJA Moderna componente curricular Matemática – Educação de 
Jovens e Adultos. 1ª edição – Editora Moderna, 2013. 
 
ANDRINI, Álvaro, Maria José Vasconcelos. Praticando Matemática – Editora do 
Brasil. 
 
 

ESTATUTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS – LEI Nº 1.682/1991 

http://transparencia.saaemanhuacu.mg.gov.br/Links 

 


