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EDITAL N. 003, DE 17 DE MAIO DE 2019 
 

Edital de processo seletivo simplificado destinado ao preenchimento de 

vagas e formação de cadastro de reserva para os cargos de Agente de 

Fiscalização, Auxiliar de Serviços de Limpeza Urbana, Auxiliar de 

Serviços de Saneamento, Motorista de Veículos Leves e Pesados, 

Oficial de Serviços e Obras; Operador de Estação, Técnico 

Administrativo, Técnico Contábil, Técnico em Meio Ambiente, Técnico 

em Informática e Teleoperador.   

 
  O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SANEAMENTO URBANO (DEMSUR), 

tendo em vista o caráter emergencial, torna pública a realização de Processo Seletivo 

Simplificado visando à CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA de excepcional interesse 

público de profissionais para desempenhar atividades em diversos setores da 

autarquia, por tempo determinado, em Regime Especial de Direito Administrativo – 

REDA, na forma do inciso IX, do Art. 37, da Constituição Federal.  

 

   As funções, pré-requisitos, número de vagas, remuneração e jornada são as 

que se apresentam abaixo:  

 

FUNÇÃO PÚBLICA NÍVEL DE ESCOLARIDADE EXIGIDO 

NÚMERO 

DE 

VAGAS 

REMUNERAÇÃO 

MENSAL BRUTA 

JORNADA 

SEMANAL 

Agente de 
Fiscalização 

a) Nível Fundamental Completo 
b) Possui Carteira Nacional de 

habilitação Categoria AB 
02 + CR* R$1812,38 40h 

Auxiliar de Serviços 
de Limpeza Urbana 

Nível Elementar de escolaridade 10 + CR* R$998,00 40h 

Auxiliar de Serviços 
de Saneamento 

Nível Elementar de Escolaridade 14 + CR* R$ 998,00 40h 

Motorista de 
Veículos Leves e 

Pesados  

a) Possuir Carteira Nacional de 
Habilitação Categoria D 

b) Possuir nível elementar de 
escolaridade (antigo 5º ano (6ª 
série) do ensino fundamental 
completo – atual ensino 
fundamental I) 

03 + CR* R$ 1158,82 40h 

Oficial de Serviços e 
Obras 

Nível Elementar de Escolaridade (antigo 5º 
ano (6ª série) do ensino fundamental 
completo – atual ensino fundamental I) 

03 + CR* R$ 1119,66 40h 

Operador de 
Estação 

Nível Médio Completo 01 + CR* R$1751,08 40h 

Técnico 
Administrativo 

Nível Médio Completo  02 + CR* R$1376,34 40h 
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Técnico Contábil 

a) Ensino Médio Completo – Curso 
Técnico em Contabilidade.  

b) Estar filiado ao Conselho 
Regional de Contabilidade 

01 + CR* R$1874,68 40h 

Técnico de Meio 

Ambiente 

Ensino Médio Completo – Curso Técnico 
em Meio Ambiente 
 

01 + CR* R$1763,55 40h 

Técnico em 

Informática 

Ensino Médio Completo – Curso Técnico 
em Informática  
 

01 + CR* R$1763,55 40H 

Teleoperador 

Ensino Médio Completo – Curso de 
Técnicas de Atendimento ao Público  
 

02 + CR* R$1072,00 40h 

* Cadastro de Reserva 

 

As atribuições para as funções públicas estão descritas no ANEXO I.  

Os candidatos aprovados no processo seletivo simplificado regido por este 
Edital cumprirão jornada de trabalho com registro biométrico de frequência e 
celebrarão contrato administrativo por prazo determinado com o Departamento 
Municipal de Saneamento Urbano sob Regime Especial de Direito Administrativo. 

 
 
           1. DA INSCRIÇÃO:  
 
 1.1. O período de inscrições será de 22 de maio a 31 de maio de 2019, das 
09:00 às 11:00 horas e das 14:00 às 16:00 horas, realizada presencialmente no 
Centro Administrativo Municipal Tancredo Neves, sito na Av. Maestro Sansão, n. 236, 
Centro, 2º andar (recepção do Demsur) na cidade de Muriaé/ MG.                          
 1.2 O prazo de inscrições não poderá ser prorrogado. 
 1.3 será admitida a inscrição por terceiros, mediante procuração por 
instrumento particular ou público com reconhecimento de firma, assumindo o 
candidato total responsabilidade pelas informações prestadas por seu procurador. 

1.4. No ato da inscrição, o candidato deverá entregar os seguintes 
documentos: 

1.4.1. Ficha de Inscrição, conforme anexo IV, devidamente preenchida; 
1.4.2. Fotocópia de comprovante de residência atualizado (últimos noventa 

dias);  

            1.4.3. Envelope contendo a documentação para a Qualificação Técnica, nos 

termos dispostos no item 3. do Edital; e  

 

            1.4.4 Foto 3 x 4 recente.  

 
           2. DOS CANDIDATOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS:  
 
 2.1. Das vagas que surgirem durante a validade do presente processo seletivo, 
5% (cinco por cento) serão reservadas a candidatos portadores de deficiência. 
 2.2. O candidato que se julgar amparado pelo Decreto Federal nº 5.296, de 02 
de dezembro de 2004, deverá no ato da inscrição declarar sua condição, de forma a 
concorrer às vagas reservadas ao portador de necessidades especiais, fazendo sua 
opção no momento da inscrição, condicionando sua contratação a comprovação 
mediante realização de perícia médica oficial. 
 2.3. O candidato portador de necessidades especiais participará do processo 
seletivo em igualdade de condições com os demais candidatos.                                                 
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           3. DO PROCESSO DE SELEÇÃO:  
 

3.1. O processo seletivo simplificado constará de etapa única de seleção 
denominada Qualificação Técnica. 
 3.2. Os candidatos às funções públicas deverão entregar por ocasião da 
inscrição, além daqueles previstos no item 1, os documentos relacionados a seguir:  
  a) declaração de veracidade, conforme modelo apresentado no ANEXO III; 
  b) cópia autenticada da Carteira Nacional de Habilitação, ou cópia simples 
acompanhada dos originais para conferência; caso exigido no cargo pleiteado;  
  c) cópia simples do CPF ou do Comprovante de Inscrição no CPF, impresso a 
partir do endereço eletrônico da Secretaria da Receita Federal do Brasil, ou emitido 
pela entidade conveniada, ou do documento de identificação (RG) contendo o número 
do CPF; 
  d) cópia autenticada, ou cópia simples acompanhada dos originais para 
conferência, do histórico escolar ou diploma, comprovando o preenchimento do pré-
requisito de escolaridade; 
  e) cópia autenticada, ou cópia simples acompanhada dos originais para 
conferência, de certificado de conclusão de cursos, caso exigido no cargo pleiteado; 

f)  documentos comprobatórios da qualificação técnica, conforme item 4; 
g) Anexo VI devidamente preenchido. 
 
3.3. A documentação listada no subitem anterior, alíneas “a” a “g”, é de entrega 

obrigatória. A ausência de quaisquer documentos implicará na eliminação do 
candidato.  

3.4. A documentação listada na alínea “f” será avaliada conforme disposto no 
item 4. 

3.5. Toda a documentação mencionada neste item deverá ser encaminhada 
em envelope liso, tipo pardo, a ser lacrado com cola e rubricado no fecho principal, de 
forma a garantir a inviolabilidade do envelope, seguindo o modelo a seguir:  

 

 
 

 
 

Processo Seletivo Simplificado  
Edital nº 003, de 17 de maio de 2019 

 
Nome Completo do(a) candidato(a ): 
 
Recebido por: 
 
Data/hora: 

Rubrica do 
Candidato 
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3.6. O envelope com a documentação exigida deverá ser entregue no ato da 
inscrição no local indicado no item 1.1 do presente edital. 

3.7. Os envelopes serão lacrados pelo servidor do Demsur, na presença do 
candidato, após conferência do número de folhas entregues. Após serem lacrados, o 
candidato deverá rubricar no local indicado.  

3.8. Haverá emissão de recibo atestando a entrega do envelope. O conteúdo 
do envelope é de responsabilidade do candidato. No recibo constarão nome, nº de 
inscrição, data e horário de entrega e o nome da função pleiteada, assim como a 
quantidade de folhas entregues e identificação do servidor responsável pelo 
recebimento do mesmo. 
  3.9. Não será admitido o encaminhamento de documentação via fax, Correios 
ou e-mail. 

3.10. Os candidatos poderão se inscrever para, no máximo, 02 (duas) funções, 
entregando fichas de inscrição e envelopes de documentação distintos para cada 
cargo. 

3.11. Toda a documentação deverá ser entregue uma única vez, não se 
admitindo complementação, inclusão e/ou substituição de documentos, sob pena de 
eliminação do processo seletivo. 

3.112. Havendo mais de um envelope do mesmo candidato para a mesma 
função, prevalecerá o primeiro entregue, ou seja, o de data e horário mais antigos.   

3.13. Os candidatos que, mesmo tendo preenchido o Formulário de Inscrição, 
deixarem de entregar a documentação exigida ou cujos envelopes não estejam 
rubricados no fecho, ou que contenham alguma logomarca de empresas ou 
instituições estarão eliminados do certame. 

 

4. DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

 

4.1. Para a realização da Etapa Única de Qualificação Técnica destinada a 
seleção para o exercício das Funções Públicas dispostas no presente Edital, realizada 
em caráter eliminatório e classificatório, a Comissão de Seleção analisará a 
documentação disposta no ANEXO II. 

              4.2. A comprovação da qualificação técnica somente será computada como 

válida, mediante a apresentação de CÓPIAS frente e verso de todos os documentos 

referentes à qualificação, AUTENTICADAS em Serviço Notarial e de Registros 

(Cartório de Notas) ou mediante a APRESENTAÇÃO DOS ORIGINAIS no momento 

da inscrição, desde que estejam em conformidade com os critérios apresentados no 

Anexo II;  

             4.3. Os envelopes com a documentação exigida neste Edital serão abertos a 

partir do dia 04 de junho de 2019, a partir das 15h00, na sede Administrativa do 

Demsur, para análise da Comissão de Seleção. 

             4.4. Quando o nome do candidato for diferente do constante dos documentos 

apresentados, deverá ser anexado comprovante de alteração do nome (por exemplo: 

certidão de casamento). 

             4.5. O candidato será responsável pela veracidade dos documentos 

apresentados assim como por todas as informações prestadas no preenchimento dos 

documentos, sujeitando-se, no caso de inveracidade das informações ali constantes, 

às devidas sanções legais, inclusive à rescisão do Contrato Administrativo, no caso de 

eventual aprovação e contratação. 

             4.6 Na hipótese de igualdade de pontos entre 2 (dois) ou mais candidatos 

serão utilizados, sucessivamente, os seguintes critérios de desempate:  

              a) idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, nos termos da Lei Federal nº 
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10.741 de 1º de outubro de 2003, e, dentre aqueles com mais de 60 anos, será dada 

preferência ao de idade mais elevada;  

              b) maior pontuação no item experiência profissional do anexo II;  

              c) o mais idoso (entre 18 e 60 anos de idade); 

              d) sorteio público. 

             4.7. Para efeito de contagem de experiência profissional, adotar-se-á o 

seguinte:  

            I – Para exercício de atividade em instituição pública: 

            a) Documento expedido pelo Poder Público Federal, Estadual ou Municipal, 

conforme o âmbito da prestação da atividade, em papel timbrado, emitida pelo setor 

de Recursos Humanos da instituição, que informe o período (início e fim, ou até a data 

da expedição da declaração) atividades desempenhadas e cargo ocupado; 

            b) No caso de exercício de atividade por meio de contrato por designação 

temporária, apresentar o contrato de prestação de serviço. 

      II -  Para exercício de atividade em empresa/instituição privada: 

            a) Cópia da certeira de trabalho e previdência social (CTPS) contendo as 

seguintes páginas: identificação do trabalhador, registro do empregador que informe o 

período (início e fim do período) e qualquer outra página que auxilie na avaliação, por 

exemplo, quando há mudança na razão social da empresa. No caso de exercício de 

atividade por meio de contrato temporário, apresentar o contrato de prestação de 

serviço;  

           b) Para fins de comprovação, no ato da contratação será exigido, para aqueles 

candidatos que apresentaram experiência profissional constante na Carteira de 

Trabalho, a sua Carteira de Trabalho (CTPS) original para averiguação dos contratos 

de trabalhos existentes. 

      III – Para exercício de atividade na qualidade de dono/sócio de empresa: 

           a) Contrato social da empresa, que comprove que o candidato tem ou teve 

participação societária ou propriedade da empresa pelo período declarado. Caso no 

contrato ainda não conste seu nome como sócio ou proprietário, deverá ser 

apresentado, obrigatoriamente, o protocolo na Junta Comercial de solicitação de 

alteração contratual. A não apresentação das comprovações de sócio ou de 

propriedade será motivo para eliminação automática. 

     IV – Para exercício de atividade/serviços prestados como autônomo: 

          a) Contrato de prestação de serviço contemplando, no mínimo, os dados do 

profissional, da contratada e período inicial e final da prestação de serviço; 

          b) A comprovação por meio de recibo de pagamento autônomo (RPA) só será 

aceita com apresentação de todo o período recebido. 

      4.8. É vedada a contagem acumulativa de tempo de serviço prestado 

concomitantemente em mais de um cargo, emprego ou função. 

  
           5. DA DIVULGAÇÃO DO RESULTADO:  
 

          5.1. O resultado parcial do processo seletivo será divulgado no dia 19 de junho 

de 2019, a partir das 16h00, no sítio eletrônico <http://www.demsur.com.br> e no 

Diário Oficial dos Municípios <http://www.diariomunicipal.com.br/amm-mg/>, sendo de 
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inteira responsabilidade do candidato tomar ciência dos atos publicados, não cabendo 

ao Departamento Municipal de Saneamento Urbano qualquer comunicação por outros 

meios (via e-mail, fax, telegrama, etc.). 

          5.2. O prazo para interposição de recurso será de 2 (dois) dias úteis contados 
da publicação dos resultados parciais no Diário Oficial dos Municípios, a ser 
protocolado no endereço constante no item 1.1 do presente edital.  
 

5.3. O resultado final do processo seletivo será divulgado no dia 27 de junho de 
2019, a partir das 16h00, no sítio eletrônico <http://www.demsur.com.br> e no Diário 
Oficial dos Municípios <http://www.diariomunicipal.com.br/amm-mg/>.  

 
 

      6. DA CONTRATAÇÃO:  
 
 6.1. O candidato aprovado no Processo Seletivo Público Simplificado de que 
trata este Edital, quando convocado, será contratado, se atendidas as seguintes 
exigências: 

a) ter sido aprovado e classificado no processo seletivo, na forma estabelecida 
neste Edital; 

b) ter nacionalidade brasileira; no caso de nacionalidade portuguesa, estar 
amparado pelo Estatuto de Igualdade entre Brasileiros e Portugueses, com 
reconhecimento do gozo dos direitos políticos, na forma do disposto no art. 12 da 
Constituição Federal/88; 

c) gozar dos direitos políticos; 
d) estar quite com as obrigações eleitorais; 
e) estar quite com as obrigações do Serviço Militar, para os candidatos do sexo 

masculino; 
f) ter idade mínima de 18 (dezoito) anos completos, no ato da contratação; 
g) possuir a formação e habilitação legal para a condução de veículos leves e 

pesados no exercício de atividade remunerada; caso exigido no cargo pleiteado;  
h) firmar Contrato Administrativo; 
i) ter sido aprovado em perícia médica oficial; 
j) apresentar os seguintes documentos, à época da contratação: 

   - original da carteira de identidade ou de documento único equivalente, de valor 
legal, com fotografia; 

- original e fotocópia do CPF ou do Comprovante de Inscrição, impresso a partir 
do endereço eletrônico da Secretaria da Receita Federal do Brasil, ou emitido pela 
entidade conveniada, no ato da inscrição, desde que acompanhado de documento de 
identificação do inscrito; 

- 2 (duas) fotografias coloridas 3x4 recentes; 
- original e fotocópia do título de eleitor com comprovante de votação na última 

eleição dos dois turnos, quando houver, ou comprovante de quitação com a Justiça 
Eleitoral, disponível no endereço eletrônico www.tse.gov.br; 

- original e fotocópia do certificado de reservista ou documento equivalente, se 
do sexo masculino; 

- original e fotocópia de certidão de casamento ou escritura pública de união 
estável, se for o caso; 

- original e fotocópia do PIS ou PASEP ou documento equivalente, caso seja 
cadastrado; 

- original e fotocópia do comprovante de residência atualizado (água, energia 
ou telefone); 

- original e fotocópia da CNH; 
- aprovação em perícia médica admissional; 
- comprovante de abertura de conta individual junto à Caixa Econômica 
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Federal, conforme formulário próprio a ser apresentado pelo Município, no ato da 
contratação; 

- Certidões Negativas de antecedentes criminais; 
- declaração de Bens e Valores e de não de acúmulo de cargos/funções 

públicas, conforme formulário próprio apresentado pelo Município; 
6.2. O candidato devidamente convocado deverá comparecer ao local indicado 

no Ato de Convocação para contratação publicado no Diário Oficial dos Municípios < 
http://www.diariomunicipal.com.br/amm-mg/>, para obtenção de orientações e 
procedimentos previstos no subitem 6.1, em até 05 (cinco) dias úteis, sob pena de 
eliminação do certame. 

6.3. Para ser contratado, o candidato convocado deverá apresentar a 
documentação exigida, bem como realizar todos os demais procedimentos exigidos, 
no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a fim de viabilizar sua contratação e realização de 
perícia médica oficial. 

6.4. A falta de comprovação de qualquer um dos requisitos especificados no 
item 6 e seus subitens, assim como a reprovação em perícia médica oficial, impedirá a 
contratação do candidato, devendo ser convocado o candidato subsequente. 

 
 
           7. DA VALIDADE DO PROCESSO SELETIVO:  
 
 7.1. O processo seletivo terá validade de 180 (cento e oitenta) dias, a contar da 
data de homologação do resultado final, podendo ser prorrogado uma vez, por igual 
período, a critério do Diretor Geral do Demsur. 
 7.2. Os candidatos aprovados e integrantes do cadastro de reserva serão 
convocados, à medida que forem surgindo vagas, dentro do prazo de validade 
do processo seletivo, até o exaurimento de seu prazo de validade. 
 7.3. O candidato aprovado que não cumprir o disposto no Edital, bem como 
apresentar irregularidade na documentação apresentada ou qualquer outra restrição 
não justificada, será eliminado do processo seletivo, hipótese em que poderá ser 
convocado o candidato subsequente a ele na classificação, se houver. 
 
 8. DO PRAZO DE CONTRATAÇÃO 
 

  8.1 O prazo da contratação é de 06 (seis) meses, prorrogáveis por igual 

período, a critério exclusivo do CONTRATANTE, por meio de Termo Aditivo 

específico, devendo ser rescindido obrigatoriamente a partir da nomeação de 

candidatos aprovados em concurso público para o preenchimento de cargos vagos. 

 
             9. DA COMISSÃO DE AVALIAÇÃO:  
 
 9.1. Caberá à Comissão de Avaliação a análise e julgamento da qualificação 
técnica e dos eventuais recursos interpostos, bem como a publicação de todos os atos 
praticados no sítio oficial do Demsur. 
             9.2. A Comissão de Avaliação será composta pelos seguintes membros: 
 

I. Renato Bernardes da Silva – Presidente da Comissão; 
II. Jésika de Souza Guimarães –  Secretária.  
III. Gustavo Goretti Rodrigues –  Membro;  
IV. Lidiane Dias Pavão Amaro – Membro; 
V. Marcilene Adriana da Silva – Membro; 
VI. Ronaldo Wilson Thomaz Peixoto – Membro; 

VII. Simone Maria da Silva Andrade – Membro e; 
VIII. Vinícius Marques dos Reis – Membro.                 
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            10. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:  
 

  10.1. O Departamento Municipal de Saneamento Urbano a seu critério, por ato 

justificado da autoridade competente, poderá revogar no todo ou em parte esta 

seleção se for considerado inoportuno ou inconveniente ao interesse público, sem que 

disso resulte para qualquer interessado direito a ressarcimento ou indenização. 

  10.2. Este procedimento de seleção não implica direito à contratação dos 

participantes classificados, importando, entretanto, na irrestrita e irretratável 

aceitação pelo candidato dos termos e condições deste Edital e a obrigação de 

cumprir com os termos estabelecidos em eventual contratação.  

  10.3. Os candidatos selecionados serão contratados por tempo determinado 

pelo Departamento Municipal de Saneamento Urbano, sob regime especial de direito 

administrativo previsto na Lei Municipal nº 3.824, de 1º de dezembro de 2009, sendo 

motivo para rescisão contratual, dentre outros dispostos em Lei, a nomeação de 

candidato aprovado em concurso público para o mesmo cargo. 

10.4. Os candidatos aprovados neste processo seletivo serão lotados e 

redistribuídos conforme a necessidade da administração pública. 

10.5. Consoante a natureza do vínculo estabelecido neste edital, a 

contratação não importa em continuidade de serviços por tempo indeterminado, 

e em nenhuma hipótese gera estabilidade contratual com os órgãos 

administrativos da esfera municipal. 

10.6. Os candidatos classificados comporão o quadro selecionado para 

contratação temporária e serão convocados observando o somatório de pontos 

obtidos na qualificação técnica, de acordo com a necessidade da Administração 

Pública Municipal. 

            10.7. Em nenhuma hipótese será devolvida a documentação entregue.  

10.8 As publicações dos resultados do processo seletivo deverão ser 

acompanhadas no sítio oficial <http://www.demsur.com.br> e no Diário Oficial dos 

Municípios <http://www.diariomunicipal.com.br/amm-mg/>. 

             10.9 O acompanhamento das publicações dos resultados, avisos e 

comunicados relacionados ao processo seletivo é de responsabilidade exclusiva do 

candidato, não obrigando o Departamento Municipal de Saneamento Urbano a realizar 

qualquer comunicação por outros meios (via e-mail, fax, telegrama, telefone, etc). 

  10.10 A Comissão de Seleção, quando necessário, poderá convocar outros 

agentes para executar ou prestar apoio na realização deste processo seletivo. 

10.11 Os casos omissos serão analisados e deliberados pela Comissão de 

Seleção com anuência do Diretor Geral da autarquia. 

 

 

11. DOS ANEXOS 

ANEXO I – ATRIBUIÇÕES DAS FUNÇÕES PÚBLICAS 

      ANEXO II – QUALIFICAÇÃO TÉCNICA   

ANEXO III – DECLARAÇÃO DE VERACIDADE 

ANEXO IV – MODELO DE REQUERIMENTO DE INSCRIÇÃO 
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ANEXO V –  MODELO DE REQUERIMENTO DE RECURSO 

ANEXO VI – FORMULÁRIO DE TÍTULOS 

 
 
 

12. CRONOGRAMA RESUMIDO 

 

DATA HORÁRIO ATIVIDADE 

17 DE MAIO 16H PUBLICAÇÃO DO EDITAL 

22 DE MAIO A 31 DE MAIO*  9H ÀS 11H E DE 14H ÀS 16H INSCRIÇÃO 

04 DE JUNHO*  15H ABERTURA DOS ENVELOPES 

19 DE JUNHO* 16H RESULTADO PARCIAL 

20 E 21 DE JUNHO* 9H ÀS 11H E DE 14H ÀS 16H INTERPOSIÇÃO DE RECURSO 

27 DE JUNHO* 16H  RESULTADO FINAL 

28 DE JUNHO* 16H  HOMOLOGAÇÃO 

 
*As datas constantes no cronograma poderão sofrer alteração, se necessário.  
 

 
 
 
 
 
 

Muriaé, 17 de maio de 2019. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GERALDO VERGILINO DE FREITAS JÚNIOR 
DIRETOR GERAL 
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ANEXO I 
 

ATRIBUIÇÕES DAS FUNÇÕES PÚBLICAS 

 

Descrição Sumária e Principais Atribuições 
 
 
 

 Agente de Fiscalização: Executar, sob orientação superior, o Poder de Polícia 

da Autarquia, através da fiscalização e aplicação das leis, regulamentos e 

normas do DEMSUR, além de auxiliar o Setor Administrativo e Financeiro nas 

diversas atividades do DEMSUR, programando os serviços pertinentes a sua 

seção de trabalho, elaborando demonstrativos e relatórios, e executando 

outras tarefas correlatas. Inspecionar as instalações hidrossanitárias dos 

usuários, visando à correta utilização dos serviços de água e esgoto prestados 

pelo DEMSUR; Fazer a leitura periódica de hidrômetros em caráter de 

inspeção; Solicitar a instalação ou substituição de hidrômetros sob suspeita de 

avarias; Analisar os registros de consumo de água; Inspecionar instalações 

sanitárias e hidráulicas, a fim de verificar se não há vazamentos que 

justifiquem excesso de consumo; Verificar e registrar a existência de ligações 

clandestinas e outras irregularidades em hidrômetros e ramais; Entregar 

notificações aos usuários; Levantar informações de campo para inscrição e 

atualização do cadastro de usuários; Prestar informações simples que lhe 

forem pedidas pelos usuários; Fiscalizar o cumprimento das leis, regulamentos 

e normas com relação aos resíduos da construção civil; Fiscalizar o 

cumprimento das leis, regulamentos e normas com relação aos resíduos dos 

serviços de saúde; Fiscalizar o cumprimento das leis, regulamentos e normas 

com relação aos resíduos sólidos de grandes unidades consumidoras e de 

natureza industrial; Fiscalizar o cumprimento das leis, regulamentos e normas 

com relação ao esgotamento sanitário e drenagem pluvial, coibindo ligações e 

despejos de dejetos de forma clandestina e criminosa; Fiscalizar o 

cumprimento das leis, regulamentos e normas com relação à limpeza e 

conservação das propriedades territoriais e prediais urbanas que possam vir a 

intervir nas áreas de competência do DEMSUR; Fiscalizar o cumprimento das 

leis, regulamentos e normas com relação aos horários de descarte e 

acondicionamento dos resíduos sólidos pelos usuários; Aplicar multas e 

notificações; Referenciar às áreas responsáveis as demandas e necessidades 

de intervenções do DEMSUR encontradas durante as atividades de 

fiscalização; Conduzir os veículos do DEMSUR necessários para a execução 

de suas próprias atribuições, sendo necessária CNH e credenciamento prévio; 

Operar rádio comunicador do veículo, procurando estar sempre atento aos 

chamados, respeitando as leis de trânsito; Preencher relatórios periódicos de 

veículos; Realizar outras atividades designadas pela chefia imediata.  

 

 Auxiliar de Serviços de Limpeza Urbana: Realizar serviços operacionais em 

diversas áreas na Divisão de Limpeza Urbana do DEMSUR. Prestar 

informações quando solicitadas; separar material para os setores da Divisão de 

Limpeza Urbana do DEMSUR de acordo com documento de requisição; 

receber ordens e solicitações de serviços; Distribuir informativos e outros 

documentos às equipes de campo e a população entre outros; Auxiliar na 

limpeza e manutenção de vias públicas; transportar materiais para o local de 
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uso; executar serviços de varrição; executar serviços de coleta de lixo 

doméstico e hospitalar; descarregar e carregar caminhão com materiais para 

reciclagem; recolher entulhos, galhos e sobras; Executar serviços gerais de 

limpeza e conservação nas dependências do aterro sanitário. 

 

 Auxiliar de Serviços de Saneamento: Realizar atividades de serviços gerais 

e obras nas funções em diversas áreas do DEMSUR. Prestar informações 
quando solicitadas; Armazenar material recebido nos compartimentos 
específicos, separar material para as unidades do DEMSUR de acordo com 
documento de requisição; Informar diariamente o nível dos reservatórios e 
barragens para a chefia; Carregar veículo com material requisitado, se 
necessário, com retroescavadeira ou empilhadeira; Auxiliar na organização da 
estocagem dos materiais no almoxarifado, receber materiais de saneamento, 
de escritório, limpeza, químico, de proteção individual e outros adquiridos pelo 
DEMSUR; Auxiliar a instalar e substituir tubos, conexões, registros e outros 
componentes em redes e ligações de água, esgoto e drenagem pluvial, auxiliar 
na manutenção de adutoras, galerias de esgoto, drenagem pluvial, córregos e 
valas, auxiliar trabalhos de manutenção corretiva em edificações, calçadas, 
muros, calçamento de ruas, passeios e praças auxiliar; Auxiliar na realização 
de serviços de alvenaria; Confeccionar cavaletes para sinalização e afins; 
Executar tarefas elementares sem complexidade, ajudante de Bombeiro, 
Pedreiro, Eletricista, Calceteiro, Carpinteiro, Mecânico, zelar pela Manutenção 
dos materiais e ferramentas, transportar materiais pesados e desempenhar 
tarefas afins; Executar a limpeza das estações de tratamento; Descarregar 
caminhão e estocar material de tratamento; Efetuar a mistura de tintas e 
solventes; Carregar material de tratamento para os aparelhos dosadores; 
Coletar amostras de água e esgoto para análise química; Auxiliar o Operador 
de Estação em suas atribuições; Executar a limpeza do local da obra, 
recolhendo entulhos e sobras; Receber ordens e Solicitações de Serviços; 
Acionar responsáveis técnicos de manutenção quando necessário; Registrar 
ocorrências e operações realizadas e transmitir ao próximo empregado em 
turno. 

 

 Motorista de Veículos Leves e Pesados: Realizar atividade de dirigir os 

veículos do DEMSUR. Conduzir os veículos e equipamentos especiais ao 

destino determinado; Operar os equipamentos acoplados ao veículo tais como 

valetadeira, hidrojatos, munck, pipa, basculante, unidade geradora móvel e 

outros, quando necessário; Operar rádio comunicador do veículo, procurando 

estar sempre atento aos chamados, respeitando as leis de trânsito; Manter as 

boas condições de uso do veículo (limpeza, calibragem de pneus), Verificar 

nível de óleo de motor, óleos de sistemas hidráulicos, líquidos de 

arrefecimento, estado geral de lataria, pneus e funcionamento correto de 

sistema elétrico; Encaminhar o veículo periodicamente e sempre que 

necessário à unidade responsável pela frota de veículos do DEMSUR; 

Preencher relatórios periódicos de veículos; Auxiliar na elaboração da rota.  

 

 Operador de Estação: Realizar operações adicionando produtos químicos nos 

equipamentos, operando bombas e máquinas em estações de tratamento de 

água e de tratamento de esgoto. Tratamento de Água: Verificar vazão da 

estação; ligar e Desligar bombas de estação; Controlar os Níveis de 

Reservatório; Efetuar a limpeza do local de trabalho. Medir o nível da represa; 
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Regular a abertura e fechamento do registro; Controlar a vazão da água; 

Controlar as dosagens de produtos químicos; Lavar os filtros, decantadores e 

floculadores; Emitir relatórios; Receber e conferir as cargas de produtos 

químicos; Verificar a qualidade da água; Verificar o funcionamento das 

bombas; Operar sistemas em microcomputador; Acionar responsáveis técnicos 

da manutenção quando necessário; Registrar ocorrências e operações 

realizadas, e transmitir ao próximo empregado em turno. Tratamento de 

Esgoto: Verificar a vazão de efluentes; Controlar o nível do tanque; Verificar o 

nível do PH SP30 entre outras análises; Verificar o funcionamento das bombas 

(ruído, vazamento e entupimento) e outros equipamentos de trabalho; Efetuar 

limpeza das grades; Desentupir bombas da estação; Fazer a limpeza da 

estação. Operar sistemas em microcomputador; Acionar responsáveis técnicos 

da manutenção quando necessário; Registrar ocorrências e operações 

realizadas, e transmitir ao próximo empregado em turno.  

 

 Oficial de Serviços e Obras:  Realizar atividades de serviços gerais e obras 

de maior complexidade e nas especialidades de Bombeiro Hidráulico e 
Pedreiro nas diversas áreas do DEMSUR. Prestar serviços de prévio 
atendimento ao público em geral; Prestar informações quando solicitadas; 
Carregar veículo com material requisitado, se necessário, com 
retroescavadeira ou empilhadeira; Registrar ocorrências e ordens de serviços 
diariamente. Instalar e substituir tubos, conexões, registros e outros 
componentes em redes e ligações de água e esgoto; Efetuar manutenção 
preventiva e corretiva em redes de água e esgoto, reparando peças e 
componentes com defeito; Efetuar reparos  e/ou  instalar novos ramais prediais 
nas dependências do DEMSUR; Fazer vistorias, identificar e solucionar 
problemas nos ramais de ligação de residências e empresas; Proceder a 
substituição de hidrômetros e de outros componentes, desentupindo e vedando 
vazamentos; Efetuar testes para descobrir as causas para o alto consumo de 
água; Executar serviços de corte e religação de água e esgoto; Executar 
serviços de manutenção e reparos em redes pluvial; Executar serviços de 
construção de redes de água, esgoto e pluviais; Executar os serviços de 
recomposição de pisos e passeios; Executar serviços de construção de 
galerias e canaletas; Coletar informações para alimentar o cadastro da rede; 
Verificar as condições dos materiais a serem utilizados na execução do 
serviço; Realizar trabalhos de manutenção corretiva em edificações, calçadas e 
muros; Realizar serviços de alvenaria; Instalar e ajustar esquadrias de madeira, 
janelas, portas, escadas e rodapés; Confeccionar piquetes para uso de 
topografia, cavaletes para sinalização e afins; Transportar materiais para o 
local de uso; Preparar para pintura as superfícies internas e externas das 
obras, raspando-as, limpando-as, descascando-as, emassando-as e cobrindo-
as com uma ou várias camadas de tinta ou outras substâncias similares de 
proteção ou decoração de superfícies; Receber ordens e Solicitações  de 
Serviços; Realizar a distribuição das ordens de serviços entre as equipes; 
Receber informações via rádio das equipes em campo; Transmitir informações 
via rádio às equipes em campo; Distribuir informativos e outros documentos às 
equipes de campo. Checar as estações remotas do sistema; Checar as 
operações automatizadas e intervir caso seja necessário; Operar válvulas e 
bombas telecomandadas; Verificar vazões e níveis de macromedidores; 
Acionar responsáveis técnicos de manutenção quando necessário; Registrar 
ocorrências e operações realizadas e transmitir ao próximo empregado em 
turno; Realizar atividades em operação de elevatórias, manobras de registros e 
auxiliar na operação das estações de tratamento de água e esgoto.Verificar a 
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vazão da estação; Abrir e fechar registros sob orientação; Ligar e desligar 
bombas de estação; Controlar os níveis de reservatório; Efetuar a limpeza do 
local de trabalho; Comunicar imediatamente ao seu superior qualquer 
irregularidade e/ou falha de natureza técnica. 

 

 Técnico Administrativo: Orientar e/ou realizar atividades de apoio 

administrativo, de recursos humanos, materiais, financeiro, comercial, 

transportes, técnica-operacional, entre outros relacionadas a processos 

administrativos, registros e controles operacionais em consonância com as 

atribuições das áreas de lotação. Realizar atividades no controle de dados de 

diferentes unidades do DEMSUR, operando computadores e sistemas de 

informações disponibilizados pela empresa. Acompanhar e controlar a 

execução das rotinas de sua área de atuação; Programar, dar baixa, 

reprogramar e distribuir serviços; Elaborar, minutar e/ou digitar documentos 

diversos; Emitir e preparar dados técnicos e documentos necessários aos 

trabalhos da área; Acompanhar e controlar a tramitação e o fluxo de 

documentos e processos internos, montar relatórios, gráficos, planilhas; 

Acompanhar, controlar, atualizar, cadastrar e conferir dados, informações, 

valores, e banco de dados; Efetuar o acompanhamento de programas de 

investimento e/ou contratos de financiamento, planos de ação, orçamento 

programa, desembolso de valores de contratos e convênios, custos de 

serviços, dentre outros; Efetuar levantamento, tabulação de dados e cálculos 

diversos; Prestar orientação quanto à utilização e operação de equipamentos 

de informática; Prestar informações gerais sobre os processos da área; 

Atender, recepcionar e acompanhar pessoas, clientes e fornecedores; Executar 

outras tarefas inerentes a área de lotação, bem assim aquelas determinadas 

pela chefia imediata.  

 

 Técnico Contábil: Realizar atividades de nível técnico médio, relacionadas ao 

controle contábil das operações financeiras, orçamentárias, patrimoniais, folha 

de pagamento, controle de vales transporte e alimentação, em consonância 

com as atribuições administrativa, comercial e financeira do DEMSUR. 

Conferir, classificar e arquivar a documentação relativa à receita e despesa do 

DEMSUR, de acordo com o Plano de Contas para registro contábil tomando as 

providências cabíveis ou encaminhando a chefia, se for o caso, quando da 

identificação de irregularidades; Efetuar e conferir os lançamentos contábeis, 

balancetes, conciliação de contas e contas bancárias de forma a garantir o fiel 

registro das movimentações financeiras ocorridas; Emitir relatórios, planilhas e 

demonstrativos contábeis e financeiros de acordo com solicitações e 

orientações recebidas, encaminhando-os aos respectivos destinatários; 

Calcular, preencher guias e promover o recolhimento de impostos, taxas e 

contribuições, de acordo com as normas e orientações específicas; Organizar e 

atualizar o arquivo da documentação tributária e fiscal; Controlar bens 

patrimoniais; Conferir toda a arrecadação do DEMSUR, tanto à da rede 

bancária conveniada quanto a dos caixas próprios; Fiscalizar os repasses de 

numerário e solicitando correção das eventuais distorções e pendências; Fazer 

levantamento de dados e informações, interna e externamente, conforme 

especificações e orientações recebidas para a elaboração de quadros 

estatísticos e demonstrativos; Acompanhar os trabalhos de auditoria e 

fiscalização de periódicos fornecendo as informações necessárias e efetuando 

as correções solicitadas.  
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 Técnico de Meio Ambiente: Realizar atividades de nível técnico médio em 

coleta de dados sobre o meio ambiente, analisando seus resultados, participar 

dos estudos de elaboração ou revisão de legislação ou normas pertinentes a 

medidas de melhoria de proteção ambiental do Município, fixando parâmetros 

numéricos ou outros limites relacionados à emissão de gases, resíduos sólidos, 

efluentes líquidos, calor e outras formas de matéria ou energia que produzam a 

degradação ambiental de acordo com a sua área de atuação, visando a 

recuperação de áreas degradadas ou ameaçadas de degradação ambiental. 

Coleta de dados sobre o meio ambiente, orientando pesquisas e analisando 

seus resultados, para obtenção de informes atualizados; Fixar parâmetros 

numéricos ou outros limites relacionados à emissão de gases, resíduos sólidos, 

efluentes líquidos, calor e outras formas de matéria ou energia que produzam a 

degradação ambiental; Participar dos estudos de elaboração ou revisão de 

legislação ou normas pertinentes a medidas de melhoria de proteção ambiental 

do Município; Participar na elaboração de Licença Ambiental para reforma ou 

instalação de novos equipamentos: LP (Licença Prévia). LI (Licença de 

Instalação) e LO (Licença Operacional); Coletar dados e acompanhar o 

Engenheiro Ambiental: Autorização Ambiental de Funcionamento – AAF, 

Licença Prévia de Instalação (LI) Licença Operacional (LO) Formulário 

Integrado de Caracterização (FCEI); Participar de relatório de Desempenho 

Ambiental (RADA) de uma organização; Participar na Elaboração do Plano de 

Controle Ambiental (PCA) de qualquer estabelecimento cuja atividade cria 

passivo ambiental; Participar da elaboração de Controle Ambiental (RCA); 

Participar do Estudo/Relatório de Impacto Ambiental (EIA/RIMA); Coletar, 

armazenar e interpretar informações, dados e documentações ambientais da 

autarquia; Examinando-as à luz das leis e regulamentos que defendem o 

patrimônio florestal; Emitir pareceres em processos de licenciamento ambiental 

e outros; Controlar as ações desenvolvidas e/ou verificando o andamento de 

práticas de meio ambiente, para comprovar o cumprimento das instruções 

técnicas e de proteção ambiental; Capacitar a população para a participação 

ativa na defesa do meio ambiente por meio de palestras e outros meios; 

Elaborar pareceres, informes técnicos e relatórios, realizando pesquisas, 

entrevistas, fazendo observações e sugerindo medidas para implantação, 

desenvolvimento e aperfeiçoamento de atividades em sua área de atuação; 

Participar das atividades administrativas de controle e apoio referentes à sua 

área de atuação; Participar das atividades de treinamento e aperfeiçoamento 

do pessoal técnico e auxiliar, realizando-as em serviço ou ministrando aulas e 

palestras; Participar do planejamento, execução e avaliação de programas 

educativos destinados a grupos da comunidade, buscando a identificação de 

situações e problemas ambientais no Município.  

 

 Técnico em Informática: Realizar atividades de nível técnico médio visando 

programar, realizar manutenção, instalação e configuração de equipamentos 

de informática. Instalar, configurar e dar manutenção em equipamentos de 

informática em geral, bem como instalar seus respectivos sistemas 

operacionais e aplicativos; Efetuar a configuração de redes em 

microcomputadores com os respectivos sistemas operacionais e aplicativos; 

Dar suporte aos usuários da empresa em hardware e software por meio de 

atendimento local, por telefone ou por acesso remoto à máquina; Executar e 

avaliar a substituição de peças de hardware em microcomputadores da 

empresa; Manusear cabos, fazer crimpagem e testes de cabeamento com 
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equipamento apropriado para redes e telefonia em rede de cabeamento 

estruturado; Instalar, transferir e testar conexões de rede e telefonia física e 

logicamente em rede de cabeamento estruturado; Avaliar e encaminhar para 

manutenção equipamentos às suas respectivas redes autorizadas, quando 

necessário; Instalar e dar manutenção dos relógios de ponto; Realizar 

manutenção preventiva em microcomputadores e periféricos; Identificar a 

função de periféricos desconhecidos e busca de drivers. Elaborar projetos de 

sistemas de baixa complexidade, desenvolver programa de computador, 

conforme definições e padrões estabelecidos, testando-os e avaliando-os, 

certificando-se da exatidão da execução de serviços e promovendo as 

correções e ajustes necessários, para agilizar os vários processos do 

DEMSUR e seu gerenciamento. Participar dos processos de implantação de 

sistemas e softwares em geral, bem como das prospecções, testes e 

avaliações de ferramentas e produtos de informática. Prestar apoio técnico na 

elaboração e atualização da documentação de sistemas. Acompanhar a 

execução de serviço de manutenção preventiva e corretiva em equipamentos 

de informática realizados por terceiros; Fazer o monitoramento do desempenho 

dos servidores e seus serviços. Proceder à codificação dos programas de 

computador, conforme os objetivos propostos, analisando as características 

dos dados de entrada e o processamento necessário à obtenção dos dados de 

saída desejados; Executar a compilação dos programas de computador na 

linguagem de programação utilizada visando conferir e acertar a sintaxe do 

programa; Realizar testes em condições operacionais simuladas, visando 

verificar se o programa executa corretamente dentro do especificado e com o 

desempenho adequado, até a eliminação de erros; Modificar programas, 

alterando o processamento, a codificação e demais elementos, visando corrigir 

falhas e/ou atender alterações nas especificações; Criar documentações 

complementares, como "helps", instruções de operação ou de acertos de 

consistência; Participar dos processos de implementação de sistemas; 

Participar dos processos de implantação de sistemas, como instalação do 

software, treinamento de usuários, assistido pelo analista de sistemas.  

 

 Teleoperador: Realizar atividades atendimento os usuários do DEMSUR 

através do serviço de telefonia via 115 e atendimento presencial, prestando 

informações sobre todos os serviços do DEMSUR, operando os sistemas de 

informações disponibilizados. Atender ligações do público em geral através do 

115; Atendimento presencial ao público em geral; Registrar as solicitações em 

programa próprio; Anotar reclamações dos usuários do DEMSUR; Encaminhar 

as ordens de serviços geradas no atendimento à chefia ou unidades 

competentes para providências cabíveis; Prestar informações e orientar o 

público em geral; Dar retorno ás ligações recebidas informando quanto aos 

serviços prestados. Manter-se informado acerca das principais ocorrências de 

operação do dia, bem como das principais atribuições das diversas unidades 

do DEMSUR. 

 

 
 
 

GERALDO VERGILINO DE FREITAS JÚNIOR 

DIRETOR GERAL 
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ANEXO II 

 

QUALIFICAÇÃO TÉCNICA PARA O CARGO DE AGENTE DE 
FISCALIZAÇÃO 

 

Item Títulos  
Pontuação 
atribuída 

Quantidade 
Máxima de 

Títulos 
considerada  

Número máximo 
de Pontos por 

Item 

A 

Tempo de habilitação na 
categoria “AB” igual ou 
superior a 36 (trinta e seis) 
meses. 

05 (cinco) pontos 01 05 

B 

 
Ensino Médio Completo 
 
 

04 (quatro) pontos 01 04 

C 

Experiência profissional na 
função, no âmbito do serviço 
público ou privado, nos últimos 
03 (três) anos, a contar da 
data de publicação deste 
edital (comprovação conforme 
item 4.8). 

0,8 (zero vírgula 
oito) ponto por mês 
completo ou fração 

superior a 15 
(quinze) dias 

 
            35 

 
 

28 

D 

Experiência profissional em 
outras áreas, nos últimos 05 
(cinco) anos, a contar da data 
de publicação deste edital 
(comprovação conforme item 
4.8). 

0,3 (zero vírgula 
três) pontos por 

semestre 
10 

 
3,0 

 

E 

Carteira de habilitação na 
categoria “AB”- documento de 
entrega obrigatória. CONDIÇÃO DE APROVAÇÃO (REQUISITO OBRIGATÓRIO) 

F 

Declaração de escolaridade 
do ensino fundamental – 
documento de entrega 
obrigatória. 

CONDIÇÃO DE APROVAÇÃO (REQUISITO OBRIGATÓRIO) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
CNPJ: 02.318.396/0001-45  

 17 

 

QUALIFICAÇÃO TÉCNICA PARA O CARGO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS 
DE LIMPEZA URBANA 

 
 

Item Títulos  
Pontuação 
atribuída 

Quantidade 
Máxima de 

Títulos 
considerada  

Número máximo 
de Pontos por 

Item 

A 
 
Ensino Fundamental completo 
 

05 (cinco) pontos 01 05 

B 
 

Ensino Médio completo 
 

04 (quatro) pontos 01 04 

C 

Experiência profissional na 
função, no âmbito do serviço 
público ou privado, nos últimos 
03 (três) anos, a contar da 
data de publicação deste edital 
(comprovação conforme item 
4.8). 

0,8 (zero vírgula 
oito) ponto por mês 
completo ou fração 

superior a 15 
(quinze) dias 

 
            35 

 
 

28 

D 

Experiência profissional em 
outras áreas, nos últimos 05 
(cinco) anos, a contar da data 
de publicação deste edital 
(comprovação conforme item 
4.8). 

0,3 (zero vírgula 
três) pontos por 

semestre 
10 

 
3,0 

 

E 

Declaração de escolaridade do 
ensino elementar – documento 
de entrega obrigatória. CONDIÇÃO DE APROVAÇÃO (REQUISITO OBRIGATÓRIO) 
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QUALIFICAÇÃO TÉCNICA PARA O CARGO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS 
DE SANEAMENTO 

 

Item Títulos  
Pontuação 
atribuída 

Quantidade 
Máxima de 

Títulos 
considerada  

Número máximo 
de Pontos por 

Item 

A 
 
Ensino Fundamental completo 
 

05 (cinco) pontos 01 05 

B 
 

Ensino Médio completo 
 

04 (quatro) pontos 01 04 

C 

Experiência profissional na 
função, no âmbito do serviço 
público ou privado, nos últimos 
03 (três) anos, a contar da 
data de publicação deste edital 
(comprovação conforme item 
4.8). 

0,8 (zero vírgula 
oito) ponto por mês 
completo ou fração 

superior a 15 
(quinze) dias 

 
            35 

 
 

28 

D 

Experiência profissional em 
outras áreas, nos últimos 05 
(cinco) anos, a contar da data 
de publicação deste edital 
(comprovação conforme item 
4.8). 

0,3 (zero vírgula 
três) pontos por 

semestre 
10 

 
3,0 

 

E 

Declaração de escolaridade do 
ensino elementar – documento 
de entrega obrigatória. CONDIÇÃO DE APROVAÇÃO (REQUISITO OBRIGATÓRIO) 
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QUALIFICAÇÃO TÉCNICA PARA O CARGO DE MOTORISTA DE 
VEÍCULOS LEVES E PESADOS 

 
 

Item Títulos  
Pontuação 
atribuída 

Quantidade 
Máxima de 

Títulos 
considerada  

Número máximo 
de Pontos por Item 

A 
Tempo de habilitação na 
categoria “D” igual ou superior a 
36 (trinta e seis) meses. 

05 (cinco) pontos 01 05 

B 

Certidão de Prontuário de 
Condutor com inexistência de 
penalidade administrativa 
registrada junto ao DETRAN, 
indicativas de ausência de 
infrações/penalidades 
registradas e imputadas ao 
motorista e das quais não caiba 
mais recurso no âmbito 
administrativo (prazo de 
máximo de validade de 30 dias 
de emissão). 

04 (quatro) pontos 01 04 

C 

Certificado de conclusão dos 
seguintes cursos de 
especialização de condutores 
realizados pelo órgão de 
transito estadual ou por 
empresas credenciadas junto 
ao DETRAN/MG: 
a. transporte de passageiro; 
b. transporte de carga; 
c. transporte coletivo de 
passageiro; 
d. transporte escolar, transporte 
de produtos perigosos; 
e. transporte de veículos de 
emergência; e 
f. transporte de carga 
indivisível. 

0,3 (zero vírgula 
três) pontos por 

curso 
10 

 
3,0 

 

D 

Experiência profissional na 
função de motorista, no âmbito 
do serviço público ou privado, 
nos últimos 03 (três) anos, a 
contar da data de publicação 
deste edital (comprovação 
conforme item 4.8). 

0,8 (zero vírgula 
oito) ponto por mês 
completo ou fração 

superior a 15 
(quinze) dias 

 
            35 

 
 

28 

E 

Carteira de habilitação na 
categoria “D” com anotação de 
exercício de atividade 
remunerada – documento de 
entrega obrigatória. 

CONDIÇÃO DE APROVAÇÃO (REQUISITO OBRIGATÓRIO) 

F 

Certificado de conclusão ou 
declaração de escolaridade do 
ensino elementar (5º ano do 
ensino fundamental completo – 
atual ensino fundamental I) – 
documento de entrega 
obrigatória. 

CONDIÇÃO DE APROVAÇÃO (REQUISITO OBRIGATÓRIO) 
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QUALIFICAÇÃO TÉCNICA PARA O CARGO DE OFICIAL DE SERVIÇOS E 
OBRAS 

 

Item Títulos  
Pontuação 
atribuída 

Quantidade 
Máxima de 

Títulos 
considerada  

Número máximo 
de Pontos por 

Item 

A 
 
Ensino Fundamental completo 
 

05 (cinco) pontos 01 05 

B 
 

Ensino Médio completo 
 

04 (quatro) pontos 01 04 

C 

Experiência profissional na 
função, no âmbito do serviço 
público ou privado, nos últimos 
03 (três) anos, a contar da 
data de publicação deste edital 
(comprovação conforme item 
4.8). 

0,8 (zero vírgula 
oito) ponto por mês 
completo ou fração 

superior a 15 
(quinze) dias 

 
            35 

 
 

28 

D 

Experiência profissional em 
outras áreas, nos últimos 05 
(cinco) anos, a contar da data 
de publicação deste edital 
(comprovação conforme item 
4.8). 

0,3 (zero vírgula 
três) pontos por 

semestre 
10 

 
3,0 

 

E 

Declaração de escolaridade do 
ensino elementar – documento 
de entrega obrigatória. CONDIÇÃO DE APROVAÇÃO (REQUISITO OBRIGATÓRIO) 
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QUALIFICAÇÃO TÉCNICA PARA O CARGO DE OPERADOR DE ESTAÇÃO 
 
 

Item Títulos  
Pontuação 
atribuída 

Quantidade 
Máxima de 

Títulos 
considerada  

Número máximo 
de Pontos por 

Item 

A 
Curso de curta duração na 
área, com carga horária 
mínima de 20h. 

05 (cinco) pontos 01 05 

B 
Curso de graduação, em 
qualquer área.  

04 (quatro) pontos 01 04 

C 

Experiência profissional na 
função, no âmbito do serviço 
público ou privado, nos últimos 
03 (três) anos, a contar da 
data de publicação deste edital 
(comprovação conforme item 
4.8). 

0,8 (zero vírgula 
oito) ponto por mês 
completo ou fração 

superior a 15 
(quinze) dias 

 
            35 

 
 

28 

D 

Experiência profissional em 
outras áreas, nos últimos 05 
(cinco) anos, a contar da data 
de publicação deste edital 
(comprovação conforme item 
4.8). 

0,3 (zero vírgula 
três) pontos por 

semestre 
10 

 
3,0 

 

E 

Certificado de conclusão ou 
declaração de escolaridade do 
ensino médio – documento de 
entrega obrigatória. 

CONDIÇÃO DE APROVAÇÃO (REQUISITO OBRIGATÓRIO) 
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QUALIFICAÇÃO TÉCNICA PARA O CARGO DE TÉCNICO 
ADMINISTRATIVO 

 
 

Item Títulos  
Pontuação 
atribuída 

Quantidade 
Máxima de 

Títulos 
considerada  

Número máximo 
de Pontos por 

Item 

A 
Curso de curta duração na 
área administrativa, com carga 
horária mínima de 20h. 

05 (cinco) pontos 01 05 

B 
Curso de graduação, em 
qualquer área. 

04 (quatro) pontos 01 04 

C 

Experiência profissional na 
função, no âmbito do serviço 
público ou privado, nos últimos 
03 (três) anos, a contar da 
data de publicação deste edital 
(comprovação conforme item 
4.8). 

0,8 (zero vírgula 
oito) ponto por mês 
completo ou fração 

superior a 15 
(quinze) dias 

 
            35 

 
 

28 

D 

Experiência profissional em 
outras áreas, nos últimos 05 
(cinco) anos, a contar da data 
de publicação deste edital 
(comprovação conforme item 
4.8). 

0,3 (zero vírgula 
três) pontos por 

semestre 
10 

 
3,0 

 

E 

Certificado de conclusão ou 
declaração de escolaridade do 
ensino médio – documento de 
entrega obrigatória. 

CONDIÇÃO DE APROVAÇÃO (REQUISITO OBRIGATÓRIO) 
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QUALIFICAÇÃO TÉCNICA PARA O CARGO DE TÉCNICO CONTÁBIL 
 

Item Títulos  
Pontuação 
atribuída 

Quantidade 
Máxima de 

Títulos 
considerada  

Número máximo 
de Pontos por 

Item 

A 
Curso de curta duração na 
área, com carga horária 
mínima de 20h. 

05 (cinco) pontos 01 05 

B 
Curso de graduação, em 
qualquer área. 

04 (quatro) pontos 01 04 

C 

Experiência profissional na 
função, no âmbito do serviço 
público ou privado, nos últimos 
03 (três) anos, a contar da 
data de publicação deste 
edital (comprovação conforme 
item 4.8). 

0,8 (zero vírgula 
oito) ponto por mês 
completo ou fração 

superior a 15 
(quinze) dias 

 
            35 

 
 

28 

D 

Experiência profissional em 
outras áreas, nos últimos 05 
(cinco) anos, a contar da data 
de publicação deste edital 
(comprovação conforme item 
4.8). 

0,3 (zero vírgula 
três) pontos por 

semestre 
10 

 
3,0 

 

E 

Comprovante de filiação ao 
Conselho Regional de 
Contabilidade.   CONDIÇÃO DE APROVAÇÃO (REQUISITO OBRIGATÓRIO) 

F 

Certificado de conclusão ou 
declaração de escolaridade do 
ensino médio (curso técnico 
em contabilidade) – 
documento de entrega 
obrigatória. 

CONDIÇÃO DE APROVAÇÃO (REQUISITO OBRIGATÓRIO) 
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QUALIFICAÇÃO TÉCNICA PARA O CARGO DE TÉCNICO DE MEIO 
AMBIENTE 

 

Item Títulos  
Pontuação 
atribuída 

Quantidade 
Máxima de 

Títulos 
considerada  

Número máximo 
de Pontos por 

Item 

A 
Curso de curta duração na 
área, com carga horária mínima 
de 20h. 

05 (cinco) pontos 01 05 

B 
Curso de graduação, em 
qualquer área. 

04 (quatro) pontos 01 04 

C 

Experiência profissional na 
função, no âmbito do serviço 
público ou privado, nos últimos 
03 (três) anos, a contar da data 
de publicação deste edital 
(comprovação conforme item 
4.8). 

0,8 (zero vírgula 
oito) ponto por mês 
completo ou fração 

superior a 15 
(quinze) dias 

 
            35 

 
 

28 

D 

Experiência profissional em 
outras áreas, nos últimos 05 
(cinco) anos, a contar da data 
de publicação deste edital 
(comprovação conforme item 
4.8). 

0,3 (zero vírgula 
três) pontos por 

semestre 
10 

 
3,0 

 

E 

Certificado de conclusão ou 
declaração de escolaridade do 
ensino médio (curso técnico em 
Meio Ambiente) – documento 
de entrega obrigatória. 

CONDIÇÃO DE APROVAÇÃO (REQUISITO 
OBRIGATÓRIO) 
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QUALIFICAÇÃO TÉCNICA PARA O CARGO DE TÉCNICO EM 
INFORMÁTICA 

 
 

Item Títulos  
Pontuação 
atribuída 

Quantidade 
Máxima de 

Títulos 
considerada  

Número máximo 
de Pontos por 

Item 

A 
Curso de curta duração na 
área, com carga horária 
mínima de 20h. 

05 (cinco) pontos 01 05 

B 
Curso de graduação, em 
qualquer área. 

04 (quatro) pontos 01 04 

C 

Experiência profissional na 
função, no âmbito do serviço 
público ou privado, nos últimos 
03 (três) anos, a contar da 
data de publicação deste 
edital (comprovação conforme 
item 4.8). 

0,8 (zero vírgula 
oito) ponto por mês 
completo ou fração 

superior a 15 
(quinze) dias 

 
            35 

 
 

28 

D 

Experiência profissional em 
outras áreas, nos últimos 05 
(cinco) anos, a contar da data 
de publicação deste edital 
(comprovação conforme item 
4.8). 

0,3 (zero vírgula 
três) pontos por 

semestre 
10 

 
3,0 

 

E 

Certificado de conclusão ou 
declaração de escolaridade do 
ensino médio (curso técnico 
em Informática) – documento 
de entrega obrigatória. 

CONDIÇÃO DE APROVAÇÃO (REQUISITO OBRIGATÓRIO) 
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QUALIFICAÇÃO TÉCNICA PARA O CARGO DE TELEOPERADOR 
 
 

Item Títulos  
Pontuação 
atribuída 

Quantidade 
Máxima de 

Títulos 
considerada  

Número máximo 
de Pontos por 

Item 

A 
Curso de curta duração na 
área, com carga horária 
mínima de 20h. 

05 (cinco) pontos 01 05 

B 
Curso de graduação, em 
qualquer área. 

04 (quatro) pontos 01 04 

C 

Experiência profissional na 
função, no âmbito do serviço 
público ou privado, nos últimos 
03 (três) anos, a contar da 
data de publicação deste 
edital (comprovação conforme 
item 4.8). 

0,8 (zero vírgula 
oito) ponto por mês 
completo ou fração 

superior a 15 
(quinze) dias 

 
            35 

 
 

28 

D 

Experiência profissional em 
outras áreas, nos últimos 05 
(cinco) anos, a contar da data 
de publicação deste edital 
(comprovação conforme item 
4.8). 

0,3 (zero vírgula 
três) pontos por 

semestre 
10 

 
3,0 

 

E 

Certificado de conclusão ou 
declaração de escolaridade do 
ensino médio   – documento 
de entrega obrigatória. 

CONDIÇÃO DE APROVAÇÃO (REQUISITO OBRIGATÓRIO) 

F 

Certificado do Curso de 
Técnicas de Atendimento ao 
Público   – documento de 
entrega obrigatória. 

CONDIÇÃO DE APROVAÇÃO (REQUISITO OBRIGATÓRIO) 

 
 
 
 
 
 

GERALDO VERGILINO DE FREITAS JÚNIOR 
DIRETOR GERAL 
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ANEXO III 
 
 

DECLARAÇÃO DE VERACIDADE 
 
 

 
Eu,__________________________________________________________________, 

candidato(a) à função pública de  

______________________________________________________, apresento e 

declaro ser de minha exclusiva responsabilidade o preenchimento das informações e 

que os títulos, declarações e documentos apresentados são verdadeiros e válidos na 

forma da Lei, sendo comprovados mediante cópias em anexo AUTENTICADAS em 

cartório ou mediante a APRESENTAÇÃO DOS ORIGINAIS para conferência, num 

total de ___________ folhas, que compõem esta declaração, para fins de atribuição de 

pontos através da análise curricular pela banca examinadora.  

 
 

 
 

Muriaé ____ de __________________ de 2019. 
 
 
 
 
 
 

 
_______________________________________ 

Assinatura do Candidato 

 
 
 
 
 
 
 

GERALDO VERGILINO DE FREITAS JÚNIOR 
DIRETOR GERAL 
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ANEXO IV 

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SANEAMENTO URBANO 
 
 
 

MODELO DE REQUERIMENTO DE INSCRIÇÃO EM PROCESSO SELETIVO 
SIMPLIFICADO  

 
EDITAL Nº 003/2019 

 
1. IDENTIFICAÇÃO DO CANDIDATO 

Nome:__________________________________________________________ 

CPF: _______________________   Identidade: _________________________ 

Cargo pleiteado___________________________________________________   

Portador de Necessidades Especiais?  (   ) Sim    (   ) Não 

Endereço residencial:______________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

Telefone: ______________ E-mail: ___________________________________ 

A SER PREENCHIDO PELO DEMSUR: 

Nº da Inscrição: ________________________ 

Houve entrega de envelope de documentação? (   ) Sim    (   ) Não   

Qtde páginas entregues: _________ Data ____/____/______ Horário: _____________ 

Responsável pelo recebimento: _____________________________________ 

Muriaé, _____ de ________________ de 2019. 

 

(  ) Declaro, sob as penas da lei, que tenho ciência de todos os termos do edital e que preencho todos os 
requisitos para participação da seleção pública destinada ao preenchimento de vagas e formação de 
cadastro reserva no DEMSUR - Departamento Municipal de Saneamento Urbano - Edital 003/2019. 
Declaro, ainda, que tenho total ciência de que este procedimento de seleção não implica direito à 
contratação dos participantes classificados, importando, entretanto, na irrestrita e irretratável aceitação 
pelo candidato dos termos e condições deste Edital e a obrigação de cumprir com os termos 
estabelecidos em eventual contratação. 

 

______________________________ 
Assinatura do Candidato 

 
Foto 

3x4 
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ANEXO V 

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SANEAMENTO URBANO 
 

MODELO DE REQUERIMENTO DE RECURSO/FORMULÁRIO DE RECURSO 
EM PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO EDITAL Nº 03/2019 

 
 
1. IDENTIFICAÇÃO DO CANDIDATO 

Nome:__________________________________________________________ 

CPF: _______________________   Identidade: _________________________ 

Cargo pleiteado___________________________________________________   

Nº da Inscrição: ________________  

Endereço residencial: 
_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

Telefone: _________________________________ 

E-mail: ___________________________________ 

 

Muriaé, _____ de ________________ de 2019. 

 
 
 

_____________________________________________ 
 

Assinatura do Candidato 
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2. SOLICITAÇÃO 
 
2.1 DOCUMENTO A SER REVISADO 
 
_______________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________ 
 
3. ARGUMENTAÇÃO LÓGICA E CONSISTENTE DO CANDIDATO 
 
_______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

 
INSTRUÇÕES: 
O candidato deverá: 

Escrever o recurso de acordo com as especificações estabelecidas no edital. 
Usar um formulário de recurso para cada documento. 
Apresentar uma argumentação lógica e consistente. 

ATENÇÃO: A inobservância de quaisquer das instruções acima resultará no 
indeferimento do recurso. 

 
 
 
 
 
 
 



 
CNPJ: 02.318.396/0001-45  

 31 

 

ANEXO VI 

 

FORMULÁRIO DE TÍTULOS 

Os documentos deverão ser entregues em cópias numeradas 
sequencialmente, conforme relacionado na planilha abaixo, acondicionados em 
envelope, conforme descrito no item 3.5 

 

 

CARGO DE AGENTE DE FISCALIZAÇÃO 
 
 

Item Títulos  
Pontuação 
atribuída 

Quantidade 
Máxima de 

Títulos 
considerada  

Número 
máximo de 
Pontos por 

Item 

 
Pontuação 
Pleiteada 

 
Pontuação 

atribuída pela 
banca (a ser 
preenchido 

pelo Demsur) 

A 

Tempo de habilitação 
na categoria “AB” igual 
ou superior a 36 (trinta 
e seis) meses. 

05 (cinco) 
pontos 

01 05 

  

B 

 
Ensino Médio 
Completo 
 
 

04 (quatro) 
pontos 

01 04 

  

C 

Experiência 
profissional na função, 
no âmbito do serviço 
público ou privado, nos 
últimos 03 (três) anos, 
a contar da data de 
publicação deste edital 
(comprovação 
conforme item 4.8). 

0,8 (zero 
vírgula oito) 

ponto por mês 
completo ou 

fração 
superior a 15 
(quinze) dias 

 
            35 

 
 

28 

  

D 

Experiência 
profissional em outras 
áreas, nos últimos 05 
(cinco) anos, a contar 
da data de publicação 
deste edital 
(comprovação 
conforme item 4.8). 

0,3 (zero 
vírgula três) 
pontos por 
semestre 

10 
 

3,0 
 

  

E 

Carteira de habilitação 
na categoria “AB”- 
documento de entrega 
obrigatória. 

CONDIÇÃO DE APROVAÇÃO (REQUISITO 
OBRIGATÓRIO) 

 
 
 

OBRIGATÓRIO 

 
 
 

OBRIGATÓRIO 



 
CNPJ: 02.318.396/0001-45  

 32 

 

F 

Declaração de 
escolaridade do ensino 
fundamental – 
documento de entrega 
obrigatória. 

CONDIÇÃO DE APROVAÇÃO (REQUISITO 
OBRIGATÓRIO) 

 
 

OBRIGATÓRIO 

 
 

OBRIGATÓRIO 

Total de pontos  

  

 
Total de pontos concedidos pela banca: _________________________ 
 
 
 

__________________________________ 
Assinatura do Candidato 

 
 
 

________________________________________________ 
Assinatura do Membro da Comissão de Avaliação 
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CARGO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA 

 
 

Item Títulos  
Pontuação 
atribuída 

Quantidade 
Máxima de 

Títulos 
considerada  

Número 
máximo de 
Pontos por 

Item 

 
Pontuação 
Pleiteada 

Pontuação 
atribuída pela 
banca (a ser 
preenchido 

pelo Demsur) 

A 

 
Ensino 
Fundamental 
completo 
 

05 (cinco) 
pontos 

01 05 

  

B 

 
Ensino Médio 

completo 
 

04 (quatro) 
pontos 

01 04 

  

C 

Experiência 
profissional na 
função, no âmbito 
do serviço público 
ou privado, nos 
últimos 03 (três) 
anos, a contar da 
data de publicação 
deste edital 
(comprovação 
conforme item 4.8). 

0,8 (zero 
vírgula oito) 

ponto por mês 
completo ou 

fração 
superior a 15 
(quinze) dias 

 
            35 

 
 

28 

  

D 

Experiência 
profissional em 
outras áreas, nos 
últimos 05 (cinco) 
anos, a contar da 
data de publicação 
deste edital 
(comprovação 
conforme item 4.8). 

0,3 (zero 
vírgula três) 
pontos por 
semestre 

10 
 

3,0 
 

  

E 

Declaração de 
escolaridade do 
ensino elementar – 
documento de 
entrega obrigatória. 

CONDIÇÃO DE APROVAÇÃO (REQUISITO 
OBRIGATÓRIO) 

 
 

OBRIGATÓRIO 

 
 

OBRIGATÓRIO 

Total de pontos  

  

 
 
Total de pontos concedidos pela banca: _________________________ 
 
 
 

__________________________________ 
Assinatura do Candidato 

 
 
 

________________________________________________ 
Assinatura do Membro da Comissão de Avaliação 
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CARGO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS DE SANEAMENTO 

 

Item Títulos  
Pontuação 
atribuída 

Quantidade 
Máxima de 

Títulos 
considerada  

Número 
máximo de 
Pontos por 

Item 

 
Pontuação 
Pleiteada 

Pontuação 
atribuída pela 
banca (a ser 

preenchido pelo 
Demsur) 

A 

 
Ensino 
Fundamental 
completo 
 

05 (cinco) 
pontos 

01 05 

  

B 

 
Ensino Médio 

completo 
 

04 (quatro) 
pontos 

01 04 

  

C 

Experiência 
profissional na 
função, no âmbito 
do serviço público 
ou privado, nos 
últimos 03 (três) 
anos, a contar da 
data de publicação 
deste edital 
(comprovação 
conforme item 4.8). 

0,8 (zero 
vírgula oito) 

ponto por mês 
completo ou 

fração 
superior a 15 
(quinze) dias 

 
            35 

 
 

28 

  

D 

Experiência 
profissional em 
outras áreas, nos 
últimos 05 (cinco) 
anos, a contar da 
data de publicação 
deste edital 
(comprovação 
conforme item 4.8). 

0,3 (zero 
vírgula três) 
pontos por 
semestre 

10 
 

3,0 
 

  

E 

Declaração de 
escolaridade do 
ensino elementar – 
documento de 
entrega obrigatória. 

CONDIÇÃO DE APROVAÇÃO (REQUISITO 
OBRIGATÓRIO) 

 
 

OBRIGATÓRIO 

 
 

OBRIGATÓRIO 

Total de pontos  

  

 
 

Total de pontos concedidos pela banca: _________________________ 
 

 
__________________________________ 

Assinatura do Candidato 
 
 
 

________________________________________________ 
Assinatura do Membro da Comissão de Avaliação 
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CARGO DE MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS 

 
 

Item Títulos  
Pontuação 
atribuída 

Quantidade 
Máxima de 

Títulos 
considerada  

Número 
máximo 

de Pontos 
por Item 

 
Pontuação 
Pleiteada 

Pontuação 
atribuída pela 
banca (a ser 
preenchido 

pelo Demsur) 

A 

Tempo de habilitação na 
categoria “D” igual ou 
superior a 36 (trinta e 
seis) meses. 

05 (cinco) 
pontos 

01 05 

  

B 

Certidão de Prontuário de 
Condutor com inexistência 
de penalidade 
administrativa registrada 
junto ao DETRAN, 
indicativas de ausência de 
infrações/penalidades 
registradas e imputadas 
ao motorista e das quais 
não caiba mais recurso no 
âmbito administrativo 
(prazo de máximo de 
validade de 30 dias de 
emissão). 

04 (quatro) 
pontos 

01 04 

  

C 

Certificado de conclusão 
dos seguintes cursos de 
especialização de 
condutores realizados 
pelo órgão de transito 
estadual ou por empresas 
credenciadas junto ao 
DETRAN/MG: 
a. transporte de 
passageiro; 
b. transporte de carga; 
c. transporte coletivo de 
passageiro; 
d. transporte escolar, 
transporte de produtos 
perigosos; 
e. transporte de veículos 
de emergência; e 
f. transporte de carga 
indivisível. 

0,3 (zero 
vírgula três) 
pontos por 

curso 

10 3,0 

  

D 

 
Experiência profissional 
em outras áreas, nos 
últimos 05 (cinco) anos, a 
contar da data de 
publicação deste edital 
(comprovação conforme 
item 4.8). 

0,8 (zero 
vírgula oito) 

ponto por mês 
completo ou 

fração superior 
a 15 (quinze) 

dias 

35 28 

  

E 

Carteira de habilitação na 
categoria “D” com 
anotação de exercício de 
atividade remunerada – 
documento de entrega 
obrigatória. 

CONDIÇÃO DE APROVAÇÃO (REQUISITO 
OBRIGATÓRIO) 

 
 
 

OBRIGATÓRIO 

 
 
 

OBRIGATÓRIO 
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F 

Certificado de conclusão 
ou declaração de 
escolaridade do ensino 
elementar (5º ano do 
ensino fundamental 
completo – atual ensino 
fundamental I) – 
documento de entrega 
obrigatória. 

CONDIÇÃO DE APROVAÇÃO (REQUISITO 
OBRIGATÓRIO) 

 
 
 

OBRIGATÓRIO 

 
 
 

OBRIGATÓRIO 

Total de pontos  

  

 
 
 
 
Total de pontos concedidos pela banca: _________________________ 
 
 
 
 

__________________________________ 
Assinatura do Candidato 

 
 
 

________________________________________________ 
Assinatura do Membro da Comissão de Avaliação 
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CARGO DE OFICIAL DE SERVIÇOS E OBRAS 
 

Item Títulos  
Pontuação 
atribuída 

Quantidade 
Máxima de 

Títulos 
considerada  

Número 
máximo 

de Pontos 
por Item 

 
Pontuação 
Pleiteada 

Pontuação 
atribuída pela 
banca (a ser 

preenchido pelo 
Demsur) 

A 

 
Ensino 
Fundamental 
completo 
 

05 (cinco) 
pontos 

01 05 

  

B 

 
Ensino Médio 

completo 
 

04 (quatro) 
pontos 

01 04 

  

C 

Experiência 
profissional na 
função, no âmbito 
do serviço público 
ou privado, nos 
últimos 03 (três) 
anos, a contar da 
data de publicação 
deste edital 
(comprovação 
conforme item 4.8). 

0,8 (zero 
vírgula oito) 
ponto por 

mês completo 
ou fração 

superior a 15 
(quinze) dias 

 
            35 

 
 

28 

  

D 

Experiência 
profissional em 
outras áreas, nos 
últimos 05 (cinco) 
anos, a contar da 
data de publicação 
deste edital 
(comprovação 
conforme item 4.8). 

0,3 (zero 
vírgula três) 
pontos por 
semestre 

10 
 

3,0 
 

  

E 

Declaração de 
escolaridade do 
ensino elementar – 
documento de 
entrega 
obrigatória. 

CONDIÇÃO DE APROVAÇÃO (REQUISITO 
OBRIGATÓRIO) 

 
 

OBRIGATÓRIO 

 
 

OBRIGATÓRIO 

Total de pontos  

  

 
 
Total de pontos concedidos pela banca: _________________________ 
 
 

__________________________________ 
Assinatura do Candidato 

 
 
 

________________________________________________ 
Assinatura do Membro da Comissão de Avaliação 

 
 
 



 
CNPJ: 02.318.396/0001-45  

 38 

 

CARGO DE OPERADOR DE ESTAÇÃO 
 
 

Item Títulos  
Pontuação 
atribuída 

Quantidade 
Máxima de 

Títulos 
considerada  

Número 
máximo de 
Pontos por 

Item 

 
Pontuação 
Pleiteada 

Pontuação 
atribuída pela 
banca (a ser 
preenchido 

pelo Demsur) 

A 

Curso de curta 
duração na área, 
com carga horária 
mínima de 20h. 

05 (cinco) 
pontos 

01 05 

  

B 
Curso de graduação, 
em qualquer área.  

04 (quatro) 
pontos 

01 04 
  

C 

Experiência 
profissional na 
função, no âmbito do 
serviço público ou 
privado, nos últimos 
03 (três) anos, a 
contar da data de 
publicação deste 
edital (comprovação 
conforme item 4.8). 

0,8 (zero 
vírgula oito) 

ponto por mês 
completo ou 

fração superior 
a 15 (quinze) 

dias 

 
            35 

 
 

28 

  

D 

Experiência 
profissional em 
outras áreas, nos 
últimos 05 (cinco) 
anos, a contar da 
data de publicação 
deste edital 
(comprovação 
conforme item 4.8). 

0,3 (zero 
vírgula três) 
pontos por 
semestre 

10 
 

3,0 
 

  

E 

Certificado de 
conclusão ou 
declaração de 
escolaridade do 
ensino médio – 
documento de 
entrega obrigatória. 

CONDIÇÃO DE APROVAÇÃO (REQUISITO 
OBRIGATÓRIO) 

 
 

OBRIGATÓRIO 

 
 

OBRIGATÓRIO 

Total de pontos  

  

 
Total de pontos concedidos pela banca: _________________________ 
 
 

__________________________________ 
Assinatura do Candidato 

 
 
 

________________________________________________ 
Assinatura do Membro da Comissão de Avaliação 
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CARGO DE TÉCNICO ADMINISTRATIVO 
 
 

Item Títulos  
Pontuação 
atribuída 

Quantidade 
Máxima de 

Títulos 
considerada  

Número 
máximo 

de Pontos 
por Item 

 
Pontuação 
Pleiteada 

Pontuação 
atribuída pela 
banca (a ser 

preenchido pelo 
Demsur) 

A 

Curso de curta 
duração na área 
administrativa, com 
carga horária 
mínima de 20h. 

05 (cinco) 
pontos 

01 05 

  

B 
Curso de 
graduação, em 
qualquer área. 

04 (quatro) 
pontos 

01 04 
  

C 

Experiência 
profissional na 
função, no âmbito 
do serviço público 
ou privado, nos 
últimos 03 (três) 
anos, a contar da 
data de publicação 
deste edital 
(comprovação 
conforme item 4.8). 

0,8 (zero 
vírgula oito) 
ponto por 

mês completo 
ou fração 

superior a 15 
(quinze) dias 

 
            35 

 
 

28 

  

D 

Experiência 
profissional em 
outras áreas, nos 
últimos 05 (cinco) 
anos, a contar da 
data de publicação 
deste edital 
(comprovação 
conforme item 4.8). 

0,3 (zero 
vírgula três) 
pontos por 
semestre 

10 
 

3,0 
 

  

E 

Certificado de 
conclusão ou 
declaração de 
escolaridade do 
ensino médio – 
documento de 
entrega obrigatória. 

CONDIÇÃO DE APROVAÇÃO (REQUISITO 
OBRIGATÓRIO) 

 
 

OBRIGATÓRIO 

 
 

OBRIGATÓRIO 

Total de pontos 

  

 
 
Total de pontos concedidos pela banca: _________________________ 
 
 
 

__________________________________ 
Assinatura do Candidato 

 
 
 

________________________________________________ 
Assinatura do Membro da Comissão de Avaliação 

 



 
CNPJ: 02.318.396/0001-45  
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CARGO DE TÉCNICO CONTÁBIL 
 

Item Títulos  
Pontuação 
atribuída 

Quantidade 
Máxima de 

Títulos 
considerada  

Número 
máximo de 

Pontos 
por Item 

 
Pontuação 
Pleiteada 

Pontuação 
atribuída pela 
banca (a ser 
preenchido 

pelo Demsur) 

A 

Curso de curta 
duração na área, 
com carga horária 
mínima de 20h. 

05 (cinco) 
pontos 

01 05 

  

B 
Curso de 
graduação, em 
qualquer área. 

04 (quatro) 
pontos 

01 04 
  

C 

Experiência 
profissional na 
função, no âmbito 
do serviço público 
ou privado, nos 
últimos 03 (três) 
anos, a contar da 
data de publicação 
deste edital 
(comprovação 
conforme item 4.8). 

0,8 (zero 
vírgula oito) 
ponto por 

mês completo 
ou fração 

superior a 15 
(quinze) dias 

 
            35 

 
 

28 

  

D 

Experiência 
profissional em 
outras áreas, nos 
últimos 05 (cinco) 
anos, a contar da 
data de publicação 
deste edital 
(comprovação 
conforme item 4.8). 

0,3 (zero 
vírgula três) 
pontos por 
semestre 

10 
 

3,0 
 

  

E 

Comprovante de 
filiação ao 
Conselho Regional 
de Contabilidade.  

 CONDIÇÃO DE APROVAÇÃO (REQUISITO 
OBRIGATÓRIO) 

 
 
OBRIGATÓRIO 

 
 

OBRIGATÓRIO 

F 

Certificado de 
conclusão ou 
declaração de 
escolaridade do 
ensino médio 
(curso técnico em 
contabilidade) – 
documento de 
entrega obrigatória. 

CONDIÇÃO DE APROVAÇÃO (REQUISITO 
OBRIGATÓRIO) 

 
 
 

OBRIGATÓRIO 

 
 
 

OBRIGATÓRIO 

Total de pontos  

  

 
Total de pontos concedidos pela banca: _________________________ 
 
 

__________________________________ 
Assinatura do Candidato 

 
 

________________________________________________ 
Assinatura do Membro da Comissão de Avaliação 
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CARGO DE TÉCNICO DE MEIO AMBIENTE 
 

Item Títulos  
Pontuação 
atribuída 

Quantidade 
Máxima de 

Títulos 
considerada  

Número 
máximo 

de Pontos 
por Item 

 
Pontuação 
Pleiteada 

Pontuação 
atribuída pela 
banca (a ser 
preenchido 

pelo Demsur) 

A 

Curso de curta 
duração na área, 
com carga horária 
mínima de 20h. 

05 (cinco) 
pontos 

01 05 

  

B 
Curso de graduação, 
em qualquer área. 

04 (quatro) 
pontos 

01 04 
  

C 

Experiência 
profissional na 
função, no âmbito do 
serviço público ou 
privado, nos últimos 
03 (três) anos, a 
contar da data de 
publicação deste 
edital (comprovação 
conforme item 4.8). 

0,8 (zero 
vírgula oito) 

ponto por mês 
completo ou 

fração 
superior a 15 
(quinze) dias 

 
            35 

 
 

28 

  

D 

Experiência 
profissional em 
outras áreas, nos 
últimos 05 (cinco) 
anos, a contar da 
data de publicação 
deste edital 
(comprovação 
conforme item 4.8). 

0,3 (zero 
vírgula três) 
pontos por 
semestre 

10 
 

3,0 
 

  

E 

Certificado de 
conclusão ou 
declaração de 
escolaridade do 
ensino médio (curso 
técnico em Meio 
Ambiente) – 
documento de 
entrega obrigatória. 

CONDIÇÃO DE APROVAÇÃO (REQUISITO 
OBRIGATÓRIO) 

 
 
 

OBRIGATÓRIO 

 
 
 

OBRIGATÓRIO 

Total de pontos  

  

 
 
 
Total de pontos concedidos pela banca: _________________________ 
 
 
 

__________________________________ 
Assinatura do Candidato 

 
 
 

________________________________________________ 
Assinatura do Membro da Comissão de Avaliação 

 
 



 
CNPJ: 02.318.396/0001-45  
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CARGO DE TÉCNICO EM INFORMÁTICA 
 
 

Item Títulos  
Pontuação 
atribuída 

Quantidade 
Máxima de 

Títulos 
considerada  

Número 
máximo 

de 
Pontos 

por Item 

 
Pontuação 
Pleiteada 

Pontuação 
atribuída pela 
banca (a ser 
preenchido 

pelo Demsur) 

A 

Curso de curta 
duração na área, 
com carga horária 
mínima de 20h. 

05 (cinco) 
pontos 

01 05 

  

B 
Curso de 
graduação, em 
qualquer área. 

04 (quatro) 
pontos 

01 04 
  

C 

Experiência 
profissional na 
função, no âmbito 
do serviço público 
ou privado, nos 
últimos 03 (três) 
anos, a contar da 
data de publicação 
deste edital 
(comprovação 
conforme item 
4.8). 

0,8 (zero 
vírgula oito) 
ponto por 

mês completo 
ou fração 

superior a 15 
(quinze) dias 

 
            35 

 
 

28 

  

D 

Experiência 
profissional em 
outras áreas, nos 
últimos 05 (cinco) 
anos, a contar da 
data de publicação 
deste edital 
(comprovação 
conforme item 
4.8). 

0,3 (zero 
vírgula três) 
pontos por 
semestre 

10 
 

3,0 
 

  

E 

Certificado de 
conclusão ou 
declaração de 
escolaridade do 
ensino médio 
(curso técnico em 
Informática) – 
documento de 
entrega 
obrigatória. 

CONDIÇÃO DE APROVAÇÃO (REQUISITO 
OBRIGATÓRIO) 

 
 
 
 

OBRIGATÓRIO 

 
 
 
 

OBRIGATÓRIO 

Total de pontos  

  

 
Total de pontos concedidos pela banca: _________________________ 
 

_______________________________ 
Assinatura do Candidato 

 
 

________________________________________________ 
Assinatura do Membro da Comissão de Avaliação 
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CARGO DE TELEOPERADOR 
 
 

Item Títulos  
Pontuação 
atribuída 

Quantidade 
Máxima de 

Títulos 
considerada  

Número 
máximo 

de Pontos 
por Item 

 
Pontuação 
Pleiteada 

Pontuação 
atribuída pela 
banca (a ser 
preenchido 

pelo Demsur) 

A 

Curso de curta 
duração na área, 
com carga horária 
mínima de 20h. 

05 (cinco) 
pontos 

01 05 

  

B 
Curso de graduação, 
em qualquer área. 

04 (quatro) 
pontos 

01 04 
  

C 

Experiência 
profissional na 
função, no âmbito do 
serviço público ou 
privado, nos últimos 
03 (três) anos, a 
contar da data de 
publicação deste 
edital (comprovação 
conforme item 4.8). 

0,8 (zero 
vírgula oito) 

ponto por mês 
completo ou 

fração superior 
a 15 (quinze) 

dias 

 
            35 

 
 

28 

  

D 

Experiência 
profissional em 
outras áreas, nos 
últimos 05 (cinco) 
anos, a contar da 
data de publicação 
deste edital 
(comprovação 
conforme item 4.8). 

0,3 (zero 
vírgula três) 
pontos por 
semestre 

10 
 

3,0 
 

  

E 

Certificado de 
conclusão ou 
declaração de 
escolaridade do 
ensino médio   – 
documento de 
entrega obrigatória. 

CONDIÇÃO DE APROVAÇÃO (REQUISITO 
OBRIGATÓRIO) 

 
 
 

OBRIGATÓRIO 

 
 
 

OBRIGATÓRIO 

F 

Certificado do Curso 
de Técnicas de 
Atendimento ao 
Público   – 
documento de 
entrega obrigatória. 

CONDIÇÃO DE APROVAÇÃO (REQUISITO 
OBRIGATÓRIO) 

 
 

OBRIGATÓRIO 

 
 

OBRIGATÓRIO 

Total de pontos 

  

 
Total de pontos concedidos pela banca: _________________________ 
 
 

_____________________________ 
Assinatura do Candidato 

 
 

________________________________________________ 
Assinatura do Membro da Comissão de Avaliação 


