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17.3 – Comprovação da idade mínima de 18 anos conforme 
estabelecido no item 2.2.2

17.4 – Comprovação das exigências contidas no Anexo I – 
requisito mínimo de formação profissional.

17.5 – Cadastro de Pessoa Física – CPF (original e cópia 
sem autenticação);

17.6 – Cédula de Identidade ou certificado de naturalização 
(original e sem autenticação);

17.7 - Título de Eleitor e comprovante de ter votado na 
última eleição ou a justificativa (originais e cópias sem auten-
ticação);

17.8 - Certificado de Reservista ou C.A.M. (Certificado de 
Alistamento Militar) constando dispensa (original e cópia sem 
autenticação);

17.9 – Se casado, Certidão de Casamento (original e cópia 
sem autenticação);

17.10 – Certidão de Nascimento dos filhos; caderneta de 
vacinação dos filhos com idade entre 1 e 5 anos (originais e 
cópias sem autenticação);

17.11 – 1 (uma) foto 3x4 recente e colorida;
17.12 – Se já cadastrado, apresentar comprovante de ins-

crição no PIS/PASEP;
17.13 – Carteira de Trabalho;
17.14 – A qualquer tempo a contratação do candidato 

poderá ser anulada, caso venha a ser constatada a existência 
de exoneração por processo administrativo ou demissão por 
falta grave.

17.15 – A aprovação no Concurso Público não significa 
imediata contratação do candidato aprovado, e só será efetivada 
segundo os critérios de conveniência e oportunidade do Serviço 
Autônomo de Água e Esgotos de Bebedouro.

17.16 – Para efeito de preenchimento da vaga, o candidato 
convocado será submetido à PERÍCIA MÉDICA, de caráter 
eliminatório promovida pelo SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA 
E ESGOTOS DE BEBEDOURO, que avaliará a capacidade física e 
mental de acordo com a especificidade do trabalho.

17.17 - O local, escala e horário de trabalho em que o candi-
dato contratado exercerá suas atividades, inclusive prorrogação 
da jornada de trabalho e dia da semana do descanso semanal 
remunerado (DSR), ficará a critério do Departamento onde será 
lotado e necessidade do Serviço Autônomo de Água e Esgotos 
de Bebedouro.

CAPÍTULO XVIII – Das Disposições Finais
18.1. As informações sobre a prova e resultado serão 

publicadas no endereço eletrônico www.seletrix.com.br e www.
bebedouro.sp.gov.br/saaeb/portal. É de responsabilidade do 
candidato acompanhar estas publicações.

18.2. O Serviço Autônomo de Água e Esgotos de Bebedouro 
e a Seletrix se eximem das despesas com viagens, estadia, 
transporte ou outros custos pessoais do candidato em quaisquer 
das fases da Seleção.

18.3. Todos os cálculos de notas descritos neste edital serão 
realizados com duas casas decimais, arredondando-se para cima 
sempre que a terceira casa decimal for maior ou igual a cinco.

18.4. A inexatidão das afirmativas e/ou irregularidades dos 
documentos apresentados, mesmo que verificadas a qualquer 
tempo, em especial na ocasião da admissão, acarretarão a 
nulidade da inscrição e desclassificação do candidato, com 
todas as suas decorrências, sem prejuízo de medidas de ordem 
administrativa, civil e criminal.

18.5. Os itens deste Edital poderão sofrer eventuais alte-
rações, atualizações ou acréscimos enquanto não consumada 
a providência ou evento que lhe disser respeito, até a data da 
convocação dos candidatos para a prova correspondente.

18.6. Os casos omissos serão resolvidos conjuntamente 
entre a Comissão do Concurso e a Seletrix, no que se refere à 
realização deste concurso.

18.7. Caberá ao Serviço Autônomo de Água e Esgotos de 
Bebedouro a homologação dos resultados finais do concurso.

18.8. O prazo de validade do concurso esgotar-se-á após 02 
(dois) anos, contados a partir da data de publicação da homo-
logação do resultado final, podendo ser prorrogado, uma única 
vez, por igual período.

18.9. O Foro da Comarca de Bebedouro é o competente 
para decidir quaisquer ações judiciais interpostas com respeito 
ao presente Edital.

REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE
Bebedouro, 27 de Janeiro de 2012.

a) Maior Pontuação na disciplina de Conhecimentos Especí-
ficos ou Conhecimentos Gerais;

b) Maior Pontuação na disciplina de Português;
c) Maior Pontuação na disciplina de Português;
d) Maior Idade;
d) Permanecendo o empate será realizado sorteio.
14.5. O resultado do Concurso estará disponível para 

consulta nos órgãos de divulgação mencionados no Capítulo 
VII, deste Edital e caberá recurso nos termos do item 14 – DOS 
RECURSOS deste Edital.

14.6. Após o julgamento dos recursos interpostos, será 
publicada lista de Classificação Final, não cabendo mais recur-
sos.

14.7. A lista de Classificação Final será publicada conforme 
disposições do Capítulo VII, deste Edital.

14.8. Serão publicados apenas os resultados dos candidatos 
aprovados no Concurso.

CAPÍTULO XV – Dos Recursos
15.1. Será admitido recurso administrativo contestando:
a) O gabarito oficial preliminar da prova objetiva.
b) O resultado da Prova Objetiva e/ou da Prova Prática.
15.2. Os recursos deverão ser interpostos no prazo de até 1 

(um) dia útil, contados a partir da data de divulgação oficial do 
fato que gerou o recurso.

15.3. Admitir-se-á um único recurso, por candidato, para 
cada evento referido no subitem 14.1 deste Edital.

15.4. Todos os recursos deverão ser dirigidos ao Presidente 
da Comissão do Concurso, em formulário padronizado de acordo 
com o Anexo V deste Edital, enviados via SEDEX, dentro do 
prazo indicado no subitem 15.2, no seguinte endereço: Rua Silva 
Bueno, 1576, sala 3, bairro Ipiranga, na cidade de São Paulo, CEP 
04208-001, a ser divulgado quando da publicação do resultado 
de cada evento passível de recurso.

15.5. Somente serão apreciados os recursos interpostos 
dentro do prazo, com indicação do nome do Concurso, do nome 
do candidato, do número de inscrição e da assinatura, devendo 
ser utilizado o modelo específico disponibilizado no site www.
seletrix.com.br.

15.5.1. O formulário de recursos estará disponível no site 
da Seletrix, a partir das 08h do primeiro dia útil subsequente da 
data do evento, permanecendo disponível até às 18h do último 
dia, conforme prazo estabelecido neste edital.

15.6. O recurso interposto fora do respectivo prazo não 
será aceito, sendo considerado, para tanto, a data do protocolo.

15.7. Não serão aceitos os recursos interpostos por fac-
simile (fax), telex, telegrama, Internet ou outro meio que não 
seja o especificado neste Edital.

15.8. Também não será aceito o recurso interposto sem o 
fornecimento de quaisquer dos dados constantes no subitem 
14.5. ou sem fundamentação ou bibliografia pertinente.

15.9. A banca examinadora determinada pela Seletrix 
constitui última instância para recurso, sendo soberana em suas 
decisões, razão pela qual não caberão recursos adicionais.

15.10. Os pontos relativos a questões da prova objetiva 
de múltipla escolha que eventualmente venham a ser anuladas 
serão atribuídos a todos os candidatos que tiverem sua prova 
corrigida.

15.11. A decisão relativa ao julgamento do recurso, quando 
do interesse de mais de um candidato, será dada a conhecer 
coletivamente.

15.12. Em hipótese alguma será aceito revisão de recurso, 
recurso do recurso ou recurso de gabarito final definitivo.

15.13. A interposição dos recursos não obsta o regular 
andamento do cronograma do Concurso Público.

CAPÍTULO XVI – Da Convocação
16.1 A Convocação obedecerá à ordem rigorosa de classifi-

cação e o Candidato deverá apresentar-se ao Serviço Autônomo 
de Água e Esgotos de Bebedouro, em até 03 (tres) dias úteis, a 
contar da data da Publicação do Edital de Convocação, observa-
das as seguintes condições:

a. apresentar-se munido de toda documentação exigida 
neste Edital. A não comprovação de qualquer um dos requisitos 
eliminará o Candidato do Concurso;

b. não será permitido ao Candidato convocado para contra-
tação no serviço público o adiamento da contratação.

CAPÍTULO XVII – Da Contratação
17.1 – A contratação obedecerá rigorosamente a classifica-

ção final obtida pelo candidato neste Concurso Público.
17.2 – A contratação do candidato aprovado em todas as 

fases do Concurso Público ficará condicionada á apresentação 
dos documentos indicados a seguir:

10.23. O candidato poderá levar o seu caderno de prova 
após decorridos os primeiros 60 minutos do inicio da prova.

10.24. Os três últimos candidatos deverão permanecer na 
sala de prova e somente poderão sair juntos do recinto, após a 
aposição em Ata de suas respectivas assinaturas.

10.25. Será, automaticamente, excluído da Seleção o can-
didato que:

a) apresentar-se após o fechamento dos portões ou fora dos 
locais predeterminados;

b) não apresentar o documento de identidade exigido no 
subitem 10.6 deste Edital;

c) não comparecer à prova, seja qual for o motivo alegado;
d) ausentar-se da sala de prova sem o acompanhamento 

do fiscal;
e) for surpreendido em comunicação com outro candidato 

ou terceiros, verbalmente, por escrito ou por qualquer outro 
meio de comunicação, sobre a prova que estiver sendo realizada, 
ou estiver utilizando livros, notas, impressos não permitidos e 
calculadoras;

f) estiver portando durante as provas qualquer tipo de 
equipamento eletrônico de comunicação;

g) lançar mão de meios ilícitos para executar as provas, 
seja qual for;

h) não devolver a folha de respostas;
i) perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos ou 

ser descortês com qualquer dos examinadores, executores e seus 
auxiliares ou autoridades presentes.

j) fizer anotação de informações relativas às suas respostas 
em qualquer outro meio que não o permitido neste Edital;

k) não permitir a coleta de sua assinatura e de sua digital; e
l) estiver portando armas.
10.26. No dia de realização da prova não serão fornecidas 

por qualquer membro da equipe de aplicação destas e/ou pelas 
autoridades presentes, informações referentes ao seu conteúdo 
e/ou aos critérios de avaliação e de classificação.

CAPÍTULO XI – Da Avaliação da Prova Objetiva
11.1. Será considerado aprovado na prova objetiva o can-

didato que obtiver nota igual ou superior a 50% (cinquenta por 
cento) da prova.

11.2. O candidato não aprovado na prova objetiva será 
excluído da Seleção.

CAPÍTULO XII – Da Prova Prática
12.1 – De caráter eliminatório e classificatório, constará de 

demonstração prática da habilidade do candidato, necessária ao 
desempenho de suas funções.

12.2 - O dia e o local da Realização das Provas Práticas 
serão divulgados posteriormente, conforme disposições do 
Capítulo VII, deste Edital.

12.3. Participarão da Prova Prática: Os candidatos inscritos 
para os cargos de Assistente Administrativo, Braçal, Eletricis-
ta, Encanador, Leitor de Hidrômetro, Mecânico Manutenção, 
Motorista, Operador de Máquina e Pedreiro, em quantidade 
correspondente a 05 (cinco) vezes o somatório do número de 
vagas disponíveis para o respectivo cargo, dentre os habilitados 
com, no mínimo, 50 pontos na prova escrita, obedecida a ordem 
decrescente de classificação na prova escrita, ultrapassando tal 
limite, apenas será aproveitado os candidatos empatados em 
último lugar de classificação. Os demais Candidatos, mesmo 
habilitados na prova objetiva, serão considerados desclassifi-
cados.

12.4. Os candidatos deverão comparecer no local e no 
horário designado para a realização da prova prática com 30 
(trinta) minutos de antecedência e deverão estar munidos, 
obrigatoriamente:

a. comprovante de inscrição;
b. documento original de Identidade;
c. para os cargos de Motorista e Operador de Máquina é 

necessário também a Carteira Nacional de Habilitação – CNH, 
na categoria Exigida para o cargo dentro do prazo de validade.

12.5. – Não haverá segunda chamada para a Prova Prática, 
nem sua realização ocorrerá fora da data, horário e local esta-
belecido quando da convocação.

12.7. – A Prova Prática, terá caráter eliminatório.
12.8. – Serão considerados habilitados os candidatos que 

obtiverem, no mínimo, 50 (cinquenta) pontos na Prova Prática.
12.9. – O candidato não habilitado na prova prática será 

excluído do Concurso Público.
CAPÍTULO XIII – Da Avaliação de Perfil Profissional
13.1. – A Avaliação de Perfil Profissional visa verificar, 

mediante o uso de instrumentos psicológicos específicos (testes 
psicológicos padronizados, validados cientificamente para a 
população brasileira): equilíbrio emocional, potencial intelectual 
e aptidões específicas, relacionados ao desempenho das funções 
inerentes ao cargo.

13.2. – Serão convocados para a Avaliação de Perfil Pro-
fissional os candidatos classificados pelo resultado da soma 
dos pontos obtidos na Prova Objetiva e aptos na Prova Prática.

13.3. – Os candidatos serão convocados por meio de Aviso 
no site www.seletrix.com.br e do Serviço Autônomo de Água e 
Esgotos de Bebedouro www.bebedouro.sp.gov.br/saaeb/portal.

13.4. – Na Avaliação de Perfil Profissional, o candidato 
receberá parecer Apto ou Inapto.

13.5. – O candidato que for considerado Inapto na Avalia-
ção de Perfil Profissional será eliminado do certame.

13.6. – O candidato que não comparecer, por qualquer 
motivo, no dia e horário aprazados, será considerado desistente 
e automaticamente excluído do certame.

13.7. – Esta etapa tem caráter eliminatório.
13.8. – Da divulgação dos resultados, constarão apenas os 

candidatos Aptos.
CAPÍTULO XIV – Da Classificação Final
14.1. Os candidatos serão classificados por ordem decres-

cente da Nota Final, em lista de classificação por opção de cargo.
14.2. A pontuação final para os cargos será obtida com a 

soma das pontuações obtidas na Prova Objetiva.
14.3. Serão elaboradas duas listas de classificação, uma 

geral, com a relação de todos os candidatos aprovados, incluin-
do os portadores de deficiência e uma especial, com a relação 
apenas dos candidatos portadores de deficiência.

14.4. Na classificação final entre candidatos com igual 
número de pontos, serão fatores de preferência na seguinte 
ordem:

9.2. A prova objetiva será corrigida por meio de processa-
mento eletrônico.

CAPÍTULO X – Da Prestação da Prova Objetiva
10.1. A prova Objetiva será realizada na cidade de Bebe-

douro, Estado de São Paulo, podendo ser utilizadas cidades 
circunvizinhas, conforme a necessidade e conveniência da 
administração, sendo que a data da prova, locais e horários 
serão divulgados oportunamente nos termos do Capítulo VII, 
deste Edital.

10.2. Será vedada a realização das provas fora do local 
designado.

10.3. Não será permitido o ingresso de Candidatos, em 
hipótese alguma, no estabelecimento de realização de provas, 
após o fechamento dos portões.

10.4. O horário de início da Prova será definido, dentro de 
cada sala de aplicação, observado o tempo de duração estabele-
cido no subitem 8.2 deste edital.

10.5. O candidato deverá comparecer ao local designado 
para as provas com antecedência mínima de 1 (uma) hora, 
munido de:

a) protocolo de inscrição;
b) original de documento de identidade pessoal;
c) caneta esferográfica de tinta preta ou azul.
10.6. São considerados documentos de identidade as car-

teiras e/ou cédulas de identidade expedidas pelas Secretarias 
de Segurança, Forças Armadas, Ministério das Relações Exte-
riores e pela Polícia Militar; Passaporte brasileiro; Identidade 
para Estrangeiros; Carteiras Profissionais expedidas por órgãos 
ou Conselhos de Classe que, por Lei Federal, valem como 
documento de identidade, Carteira do Trabalho, bem como a 
Carteira Nacional de Habitação (com fotografia na forma da 
Lei nº 9.503/97).

10.7. O protocolo de inscrição não terá validade como 
documento de identidade.

10.8. Não serão aceitos protocolos nem cópias dos docu-
mentos citados, ainda que autenticados, ou quaisquer outros 
documentos diferentes dos acima definidos.

10.9. Os documentos apresentados deverão estar em perfei-
tas condições, de forma a permitir a identificação do candidato 
com clareza.

10.10. Caso o candidato esteja impossibilitado de apre-
sentar documento de identidade original, por motivo de perda, 
roubo ou furto, deverá apresentar documento que ateste o 
registro da ocorrência em órgão policial, expedido há, no máxi-
mo, 30 (trinta) dias. O candidato será submetido à identificação 
especial, compreendendo coleta de dados, de assinaturas e de 
impressão digital em formulário próprio.

10.11. A identificação especial será exigida, também, ao 
candidato cujo documento de identificação apresente dúvidas 
referentes à fisionomia ou à assinatura do portador.

10.12. Não será permitida, durante a realização das pro-
vas a comunicação entre os candidatos nem a utilização de 
máquinas calculadoras e/ou similares, livros, anotações, réguas 
de cálculo, impressos ou qualquer outro material de consulta.

10.13. No dia de aplicação das provas, não será permitido 
ao candidato durante a aplicação das provas, portar armas ou 
aparelhos eletrônicos (bip, telefone celular, relógio do tipo data 
bank, walkman, agenda eletrônica, notebook, palmtop, receptor, 
gravador e outros). Caso o candidato leve alguma arma e/ou 
algum aparelho eletrônico, estes deverão ser recolhidos pela 
Coordenação/Fiscais de sala. O descumprimento da presente 
instrução implicará a eliminação do candidato, constituindo 
tentativa de fraude.

10.14. A Seletrix não se responsabilizará por perdas ou 
extravios de objetos ou de equipamentos eletrônicos ocorridos 
durante a realização da prova, nem por danos neles causados.

10.15. Não haverá segunda chamada, seja qual for o motivo 
alegado para justificar o atraso ou a ausência do candidato.

10.16. No dia da realização da prova, na hipótese de o 
candidato não constar nas listagens oficiais relativas aos locais 
de prova, a Seletrix procederá à inclusão do referido candidato, 
por meio de preenchimento de formulário condicional com a 
apresentação de documento de identificação pessoal, conforme 
subitem 10.6 e do comprovante de pagamento original.

10.16.1. A inclusão de que trata o item anterior será realiza-
da de forma condicional e será confirmada pela Seletrix, com o 
intuito de verificar a pertinência da referida inclusão.

10.16.2. Constatada a improcedência da inscrição de que 
trata o subitem 10.16., a mesma será automaticamente cance-
lada sem direito à reclamação, independentemente de qualquer 
formalidade, considerados nulos todos os atos dela decorrentes.

10.17. Poderá ser admitido o ingresso de Candidato que 
não esteja portando o comprovante de inscrição no local de 
realização das Provas, apenas quando o seu nome constar devi-
damente na relação de Candidatos afixada na entrada do local 
de Provas. Nestes casos, o candidato deverá apresentar, obriga-
toriamente, um documento de identificação. Sem a apresentação 
do documento de identificação o candidato não poderá realizar 
sua prova mesmo que seu nome conste na relação oficial de 
inscritos no concurso e apresente o comprovante de inscrição.

10.18. O candidato deverá assinalar as respostas das ques-
tões objetivas na folha de respostas, preenchendo os alvéolos, 
com caneta esferográfica de tinta preta ou azul. O preenchi-
mento da folha de respostas, único documento válido para a 
correção da prova objetiva, será de inteira responsabilidade 
do candidato, que deverá proceder em conformidade com as 
instruções especificadas, contidas na capa do caderno de prova 
e na folha de respostas.

10.19. Em hipótese alguma, haverá substituição da folha de 
resposta por erro do candidato.

10.20. Os prejuízos advindos de marcações feitas incorreta-
mente na folha de respostas, serão de inteira responsabilidade 
do candidato.

10.21. Não serão computadas questões não respondidas, 
nem questões que contenham mais de uma resposta (mesmo 
que uma delas esteja correta), emenda ou rasura, ainda que 
legível.

10.22. Não será permitido que as marcações no cartão de 
respostas sejam feitas por outras pessoas, salvo em caso de 
Candidato que tenha solicitado atendimento especial para esse 
fim. Nesse caso, se necessário, o Candidato será acompanhado 
por um fiscal da Seletrix devidamente treinado.

9.1.1 Do Tipo:
A Prova Objetiva valerá 10,0 (dez) pontos. Será composta de 40 (quarenta) questões para todos os cargos, cada questão conterá 

5 (cinco) alternativas de resposta, identificadas pelas letras a, b, c, d, e, sendo correta apenas uma dessas alternativas.
A relação de disciplinas, a quantidade de questões por disciplina, o valor de cada questão e a pontuação necessária para apro-

vação na Prova Objetiva estão descritos nos quadros a seguir:

QUADRO 01 – NÍVEL MÉDIO/TÉCNICO: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, LEITOR DE HIDRÔMETRO, ELETRICISTA, MECÂNICO MANU-
TENÇÃO, MOTORISTA, TRATADOR DE ÁGUA, OPERADOR DE MÁQUINA.

Disciplina Nº de Questões  PONTUAÇÃO
  Por Questão Total  Mínimo para Aprovação
Língua Portuguesa 20 3,00 60 -
Matemática 10 2,00 20 -
Conhecimentos Específicos 10 2,00 20
TOTAL 40  100 50 pontos

QUADRO 02 – NÍVEL FUNDAMENTAL: BRAÇAL, ENCANADOR, OPERADOR DE BOMBA, PEDREIRO.
Disciplina Nº de Questões  PONTUAÇÃO
  Por Questão Total  Mínimo para Aprovação
Língua Portuguesa 20 3,00 60 -
Matemática 10 2,00 20 -
Conhecimentos Gerais  10 2,00 20
TOTAL 40  100 50 pontos

ANEXO I
Quadro de vagas, cargo, formação, carga horária e vencimentos.

Nível Fundamental Completo / Médio / Técnico

Cargo Vagas 
Iniciais

Pré-Requisitos Carga 
Horária

Salário (R$)

Assistente Administrativo 05 Curso de Ensino Médio Completo e Conhecimento básico de informática. 36h/Sem. 782,21

Braçal 08 Quarta Série do Ensino Fundamental 44h/sem 657,27

Leitor de Hidrômetro 08 Curso de Ensino Médio Completo, Conhecimento básico de informática e Carteira 
Nacional de Habilitação Categoria A e B.

44h/Sem. 752,12

Eletricista 01 Curso de Ensino Médio Completo e Técnico em Eletricista. 44h/Sem. 782,21

Encanador 08 Ensino Fundamental 4ª Série, Carteira Nacional de Habilitação Categoria D e 
Disponibilidade para trabalho noturno, finais de semana e feriados, em escalas de 
plantão.

44h/Sem. 752,12

Mecânico Manutenção 01 Curso de Ensino Médio Completo. 44h/Sem. 752,12

Motorista 02 Curso de Ensino Médio Completo e Carteira Nacional de Habilitação Categoria E. 44h/Sem. 752,12

Operador de Bomba 07 Quarta série di Ensino Fundamental. 36h/Sem. 714,06

Tratador de Água 05 Curso de Ensino Médio Completo, Técnico em Química e Disponibilidade para traba-
lho noturno, finais de semana e feriados, em escalas de plantão.

36h/Sem. 752,12

Operador de Máquina 01 Curso de Ensino Médio Completo e Carteira Nacional de Habilitação Categoria D. 44h/sem. 782,21

Pedreiro 02 Quarta Série do Ensino Fundamental. 44h/sem. 752,12

ANEXO II
MODELO DE REQUERIMENTO DE VAGA PARA CANDIDATO 

PORTADOR DE DEFICIÊNCIA
O(A) candidato(a) _________, CPF n.°_________, 

candidato(a) ao Concurso para preenchimento de vagas no 
cargo, regido pelo Edital n.° do Concurso para o quadro de pes-
soal da _______, vem requerer vaga especial como PORTADOR 
DE DEFICIÊNCIA.

Nessa ocasião, o(a) referido(a) candidato(a) apresenta 
LAUDO MÉDICO com a respectiva Classificação Estatística Inter-
nacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde (CID), 
no qual constam os seguintes dados:

Tipo de deficiência de que é portador: ____________.
Código correspondente da (CID): ____________
Nome e CRM do médico responsável pelo laudo: 

____________
Dados especiais para aplicação das PROVAS: marcar com X 

no quadrículo, caso necessite de Prova Especial ou não.
Em caso positivo, discriminar o tipo de prova necessário.
( ) NÃO NECESSITA de PROVA ESPECIAL e/ou de TRATA-

MENTO ESPECIAL.
( ) NECESSITA de PROVA e/ou de CUIDADO ESPE-

CIAL.____________
OBSERVAÇÃO: Não serão considerados como deficiência os 

distúrbios de acuidade visual passíveis de correção simples, tais 
como miopia, astigmatismo, estrabismo e congêneres.

Ao assinar este requerimento, o(a) candidato(a) declara sua 
expressa concordância em relação ao enquadramento de sua 
situação, nos termos do Decreto n.° 5.296, de 2 de dezembro 
de 2004, publicado no Diário Oficial da União de 3 de dezembro 
de 2004, especialmente no que concerne ao conteúdo do item 
3 deste edital, sujeitando-se à perda dos direitos requeridos 
em caso de não-homologação de sua situação, por ocasião da 
realização da perícia médica.

_____________ - ____________
Local e data - Assinatura do candidato
ANEXO III
MODELO DE REQUERIMENTO PARA SOLICITAÇÃO DE TRA-

TAMENTO ESPECIAL PARA REALIZAÇÃO DAS PROVAS À COMIS-
SÃO ESPECIAL DE CONCURSO.

O(A) candidato(a) ____________, CPF n.° ____________ 
candidato(a) ao Concurso para preenchimento de vagas no 
cargo____________, regido pelo Edital n.° ____________ 
do Concurso para o quadro de pessoal da Saaeb vem solicitar 
tratamento especial para realização das provas conforme segue:

( ) Outras ___
Ao assinar este requerimento, o(a) candidato(a) declara 

sua expressa concordância em relação ao enquadramento de 
sua situação de tratamento especial, sujeitando-se à perda dos 
direitos requeridos em caso de não-homologação de sua situa-
ção, por ocasião da realização em caráter especial.


