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ANEXO III 

REQUERIMENTO DE VAGA ESPECIAL – CONCURSO 001/2013 
PORTADOR DE DEFICIÊNCIA 

 
Nome do Candidato: __________________________________________________ 

Cargo: ____________________________________________________________ 
 

O Candidato supracitado, vem por através deste REQUERER VAGA ESPECIAL COMO PORTADOR 

DE DEFICIÊNCIA,  em conformidade com o LAUDO MÉDICO (em anexo) com CID (colocar os 

dados abaixo, com base no laudo): 

Tipo de deficiência de que é portador: _______________________________ 
Código correspondente da Classificação Internacional de Doença - CID __________ 

Nome do Médico Responsável pelo laudo: ________________________________ 
 

(OBS: Não serão considerados como deficiência física os distúrbios de acuidade 
visual passíveis de correção simples do tipo miopia, astigmatismo, estrabismo e 

congêneres) 

 
INFORMAÇÕES ESPECIAIS PARA A APLICAÇÃO DAS PROVAS: 

 
 

- SE NÃO NECESSITAR DE PROVA ESPECIAL E/OU TRATAMENTO ESPECIAL, MARCAR COM 

X NO LOCAL ABAIXO MENCIONADO: 

 

- CASO NECESSITE DE PROVA ESPECIAL E/OU TRATAMENTO ESPECIAL, MARCAR COM X 

NO LOCAL ABAIXO MENCIONADO E DISCRIMINAR O TIPO DE PROVA ESPECIAL E/OU 

TRATAMENTO ESPECIAL NECESSÁRIO: 

 

(   ) NÃO NECESSITA DE PROVA ESPECIAL E/OU TRATAMENTO ESPECIAL. 

 

(   ) NECESSITA DE PROVA ESPECIAL (discriminar abaixo qual o tipo de prova necessário) 

 

(   ) NECESSITA DE TRATAMENTO ESPECIAL (discriminar abaixo qual o tipo de tratamento 

especial  necessário) 

 

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 

Declaro, para os devidos fins, que sou portador da deficiência acima mencionada, e concordo em me 

submeter, quando convocado, à perícia médica a ser realizada por profissional de saúde, a ser 

definida em regulamento e que terá decisão terminativa sobre minha qualificação como deficiente ou 

não, e o grau de deficiência capacitante para o exercício do cargo. 

 
__________________, ___ de ___________ de 2013. 

 
_______________________________________________________________________ 

Assinatura Candidato 
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ANEXO IV 
 

TÍTULOS 

REQUERIMENTO 

Requerente:_____________________________________________________________________ 

Cargo:_______________________________________________Código do cargo:____________ 

N.º RG:___________________________________N.º CPF:__________________________ 

 Requeiro a atribuição da pontuação de _______(_______________) pontos, referente ao 

título constante do Item 11 do Edital n.º 001/2013, 

LETRA______(____________________________________________) para fins de classificação no 

Concurso Público do SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE NOVA MUTUM /MT.  

(Obs.: Os títulos constantes das letras "a", "b" e "c" do item 11 não são cumulativos entre si, sendo 
considerado somente o de maior pontuação. Só serão considerados os títulos que tiverem correlação com a 
respectiva área de atuação do cargo). 

 Nestes termos peço deferimento. 

 

___________________________, ______ de ________________ de 2013. 

 

_____________________________________________________ 

Assinatura do Requerente 

PARA USO EXCLUSIVO DA COMISSÃO EXAMINADORA DO CONCURSO PÚBLICO 

 

Em cumprimento ao item 11 do Edital do Concurso Público n.º 001/2013 do SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE 

ÁGUA E ESGOTO DE NOVA MUTUM /MT. 

   

       Deferimos o requerimento; 

       

       Deferimos parcialmente o requerimento, atribuindo-lhe _____(________) pontos; 

 

       Indeferimos o requerimento. 

 

           _____________________                                     ______________________           

                    Presidente da Comissão                                                                            Secretário Comissão                                           
   

______________________ 
Membro Comissão 
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ANEXO V 

ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS 

 
 

CARGO: 01- AUXILIAR DE ADMINISTRAÇÃO  

Grupo Ocupacional:      Agente Administrativo de Saneamento                                               

Horas/Semanais:         40 horas                                                                                                                         
Vencimento Inicial:      R$1.556,31 
REQUISITOS PARA O PROVIMENTO: 

Ensino Médio 

SÍNTESE DOS DEVERES: 

Execução de tarefas de natureza técnica- administrativa. 

ATRIBUIÇÕES CARACTERISTICAS – PERFIL PROFISSIONAL: 

Examina toda correspondência recebida, analisando e coletando dados referentes às informações solicitadas, para elaborar 
respostas e posterior encaminhamento. Redige e digita atos administrativos rotineiros da  unidade, como ofícios,  
memorandos, circulares e  outros, utilizando impressos padronizados ou não,  para dar  cumprimento à  rotina administrativa 
Atende ao expediente normal da unidade, efetuando abertura, recebimento, encaminhamento, registro, distribuição de 
processos, correspondência interna e externa, visando atender às solicitações. Organiza e mantém atualizado o arquivo, 
classificando os documentos por ordem cronológica e/ou alfabética, para manter um controle sistemático dos 
mesmos.Examina a exatidão de documento, conferindo, efetuando registros, observando prazos, datas, posições financeiras e 
outros lançamentos, para a elaboração de relatórios para informar a posição financeira da autarquia. Elabora estatística e 
cálculos para levantar dados necessários à elaboração do orçamento anual, computando gastos com pessoal, material de 
consumo e  permanente , equipamentos e instalações , efetuando levantamentos, compilando dados em tabelas ou mapas 
demonstrativos, possibilitando fornecer a posição financeira, contábil e outros. Presta atendimento ao público, fornecendo 
informações gerais atinentes a sua unidade, visando esclarecer  as  solicitações  dos  mesmos.  Controla  a  agenda  de  seus  
superiores  imediatos,  estipulando  ou  informando  horários  para  compromissos, reuniões  e  outros. Realiza serviços 
externos, tais como banco, pagamentos de empenho, correio, jornais levando publicações oficiais e outros. Realiza cotações 
de preços, visando futuras compras de produtos e serviços para a autarquia. Realiza o controle de notas fiscais e recibos, para 
lançamentos contábeis. Executa outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato. 

 

 

 
CARGO: 02- CONTADOR 

Grupo Ocupacional:    Técnico de Nível  Superior de Saneamento                                      

Horas/Semanais:        20 horas                                                                                                                          

Vencimento Inicial:     R$1.556,31 

REQUISITOS PARA O PROVIMENTO: 

Ensino Superior Registrado  no Conselho Regional de Contabilidade 

SÍNTESE DOS DEVERES: 

Execução de tarefas de natureza Contábil. 

 

 

ATRIBUIÇÕES CARACTERISTICAS – PERFIL PROFISSIONAL: 

Planejar, organizar e dirigir os trabalhos inerentes a contabilidade da administração direta, indireta e autárquica, planejando, 
supervisionando, orientando sua execução e participando dos mesmos, de acordo com as exigências legais e administrativas, 
para apurar as informações necessárias para a elaboração orçamentária e ao controle da situação patrimonial econômica e 
financeira da administração direta, indireta e autárquica; organizar, coordenar, orientar e proceder os trabalhos de análise e 
conciliação de contas, elaboração de relatórios sobre a situação patrimonial, econômica e financeira; organizar e elaborar 
pareceres técnicos e estatísticos; organizar, elaborar e assinar balancetes, balanços e demonstrativos de contas e outros 
documentos contábeis. Executar tarefas relativas e organização, controle e desenvolvimento administrativo, financeiro, de 
recursos humanos e materiais de sua área. Proceder todas as informações contábeis ao Tribunal de Contas do Estado, 
demonstrativos referente a lei de Responsabilidade Fiscal, e demais atividades correlatas ao setor contábil.   

 


