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EDITAL DE PROCESSO SELETIVO PÚBLICO Nº 001/2020. 

 

 

Dispõe sobre o processo seletivo público, para contratação 

servidores específicos, 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, a RETIFICAÇÃO do 

Edital n.º 01/2020 do PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 001/2020, visando 

eventuais contratações temporárias para a função de ajudante de serviços, 

encanador, vigias e ajudante administrativo.  

 

Considerando o elevado número de inscritos para os cargos de ajudante de serviços, 

encanador, vigias e ajudante administrativo; 

 

Considerando a necessidade de prorrogação de prazo para a realização de 

entrevista, segunda etapa, do processo seletivo; 

 

Considerando a necessidade de organização de espaço administrativo para a 

realização da segunda etapa do processo seletivo; 

 

Considerando a necessidade de observâncias das regras estabelecidas pela 

Ministério da saúde, tendo em vista a declaração de pandemia; 

 

Considerando que a publicação ocorrida em 17/06/2020 no D.O.M. foi procedida de 

erro material e que nova publicação retificadora ocorrerá na data estabelecida; 

 

Considerando a necessidade de retificar as datas constantes no Edital, torna pública 

a seguinte retificação ao Edital supracitado, cujas alterações estão a seguir elencadas:  

 

1. O novo calendário do Processo Seletivo passará a ter as seguintes datas: 

 

DATA ATIVIDADE 

01 de junho de 2020 Publicação do Edital 

02 de junho de 2020 Período de recurso quanto ao Edital – 08:00h às 

11:00horas 
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04 a 10 de junho de 

2020 

Inscrições 

22 de junho de 2020 Relação dos aprovados na 1ª Etapa  

23 de junho de 2020 Prazo final para apresentação de Recurso 

25 a 26 de junho de 

2020 

Entrevista 

29 de junho de 2020 Resultado Final 

30 de junho de 2020 Prazo final do recurso 

01 de julho de 2020 Homologação do Processo Seletivo 

 

 

Manhuaçu (MG), 18 de junho de 2020. 

 

 

 

LUIZ CARLOS DE CARVALHO 

DIREITOR DO SAAE-MANHUAÇU 

  

 


