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EDITAL N° 002/2013 

 

Centro Operacional de Desenvolvimento e Saneamento de Uberaba - CODAU 

EDITAL Nº. 002/2013, de 14 de agosto de 2013 

 

O CENTRO OPERACIONAL DE DESENVOLVIMENTO E SANEAMENTO DE UBERABA – CODAU, Autarquia 

Municipal criada pela Lei Complementar nº 106/1998, de 12/05/1998 com a alteração introduzida pela Lei Complementar nº 

109/1998, de 28/05/1998, com estrutura orgânica definida na Lei Complementar nº 366/2006, de 22/12/2006, torna público 

o Edital para a realização de Concurso Público destinado a selecionar candidatos para provimento das carreiras instituídas 

pela Lei 10.679, de 03/12/2008, com as alterações introduzidas pela Lei 11.309/2011, de 23/11/2011, regulamentadapelo 

Decreto 3.913, de 02/01/2012 e suas alterações posteriores referentes ao assunto, legislação complementar e demais 

normas contidas neste edital. 

I  -  DAS DISPOSIÇÕES PRELIMIN ARES  

1. O Concurso Público será regido por este Edital, por seus Anexos e eventuais retificações, e sua execução caberá à CKM 

Serviços, inscrita no CNPJ 02.251.301/0001-13. 

2. O concurso público tem por objetivo dar provimento aos seguintes cargos, no nível inicial das respectivas carreiras: 

2.1 CARREIRA: Agente de Saneamento. 

2.1.1 ATRIBUIÇÕES: Técnico em Contabilidade, Desenhista Cadista, Técnico em Química, Topógrafo, Auxiliar 

Administrativo, Técnico em Edificações, Técnico Ambiental, Técnico em Automação e Técnico em 

Segurança do Trabalho. 

2.2 CARREIRA: Oficial de Serviços de Saneamento. 

2.2.1 ATRIBUIÇÕES: Eletricista Industrial, Mecânico Industrial, Torneiro, Mecânico de Veículos Linha Pesada, 

Leiturista e Eletricista de Auto. 

2.3 CARREIRA: Assistente de Serviços de Saneamento. 

2.3.1 ATRIBUIÇÕES: Operador de Máquina Retroescavadeira, Pedreiro I, Motorista II, Pintor de Construção 

Civil e Auxiliar de Ofício. 

3. O prazo de validade deste Concurso Público será de 02 (dois) anos, contados a partir da data de publicação da 

homologação do resultado final, podendo ser prorrogado uma vez por igual período a critério do CODAU. 

4. Toda menção a horário neste Edital terá como referência o horário oficial da cidade de Brasília-DF. 

5. As vagas ofertadas neste Concurso Público estão distribuídas por CARREIRA/ATRIBUIÇÃO e são aquelas constantes no 

Anexo II deste Edital. 

6. Ao número de vagas estabelecido no Anexo II – Quadro Geral deste Edital, poderá ser acrescidas novas vagas, desde 

que, previamente autorizado pela Presidência do Centro Operacional de Desenvolvimento e Saneamento de Uberaba – 

CODAU, observada a disponibilidade financeira e orçamentária, no prazo de validade do concurso. 

7. O regime jurídico para as carreiras oferecidas neste Edital é o Estatutário, de conformidade com o estatuído na Lei 

Complementar nº 392, de 17 de dezembro de 2008, que dispõe sobre o Regime Jurídico dos Servidores Públicos do 

Município de Uberaba, a Lei Complementar nº 349, de 28 de dezembro de 2005, que dispõe sobre a jornada dos 
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Servidores Públicos do Município, de suas Autarquias e Fundações e o Decreto nº 2.620, de 22 de março de 2007, que 

dispõe sobre as atividades operacionais no Regime Especial do Centro Operacional de Desenvolvimento e Saneamento 

de Uberaba – Codau, considerando as alterações e a legislação vigente. 

7.1  A jornada de trabalho é de 40 (quarenta) horas semanais, mantido o sábado como dia útil remunerado para 

todos os efeitos, dentro das carreiras oferecidas neste Edital que estarão sujeitas ao regime de escala de 

revezamento, conforme  Lei Complementar  nº 349 de 28 de dezembro de 2005 e demais instrumentos 

normativos pertinentes. 

I I  -  DAS PUBLICAÇÕES 

1. A íntegra deste Edital de abertura do certame será publicada no Diário Oficial do Município – “Porta Voz” 

(www.portavozuberaba.com.br) , divulgados no endereço eletrônico www.makiyama.com.br/codau , anexado em 

todos os quadros de aviso do CODAU e  o seu extrato publicado em no mínimo 1(um) Jornal de Grande Circulação e nos 

quadros de avisos do CODAU. 

a. todos os atos relativos a este Concurso Público serão publicados no Diário Oficial do Município – “Porta Voz” 

(www.portavozuberaba.com.br),  divulgados no endereço eletrônico www.makiyama.com.br/codau e e nos 

quadros de avisos do CODAU. 

2. A CKM Serviços enviará e-mail aos candidatos que cadastrar em sua ficha de inscrição o seu endereço eletrônico, 

informando as publicações e convocações. 

3. Este e-mail será apenas um informativo, a CKM Serviços não se responsabiliza por e-mails não recebidos ou bloqueados 

por sistema de spam. 

4. É da exclusiva responsabilidade do candidato acompanhar todas as publicações relativas a este certame, através dos 

sites www.makiyama.com.br/codau, Diário Oficial do Município – “Porta Voz” www.portavozuberaba.com.br e Quadro 

de Avisos do Codau o qual não poderá alegar desconhecimento. 

I I I  -  DAS ESPECIFICAÇÕES D AS CARREIRAS/ATRIBUIÇÃO  

1. As atribuições gerais por CARREIRAS, os códigos das ATRIBUIÇÕES, a carga horária, o número de vagas reservadas e as 

vagas do cadastro geral, o vencimento, os benefícios e os pré-requisitos constam no Anexo II – QUADRO GERAL DOS 

CARGOS, deste Edital. 

IV -  DOS REQUISITOS PARA INVE STIDURA NOS CARGOS  

1. O candidato aprovado e classificado neste Concurso Público, na forma estabelecida neste Edital, será investido no cargo, se 

atendidas às seguintes exigências: 

1.1 Para as ATRIBUIÇÕES: Topógrafo, Técnico em Contabilidade, Técnico em Química, Técnico Ambiental, Técnico em 

Automação e Técnico em Segurança do Trabalho. 

a) Certificado de Conclusão de curso técnico na área de ATRIBUIÇÃO e registro no órgão de classe.  

1.2 Para as ATRIBUIÇÕES: Eletricista de Manutenção Industrial, Mecânico Industrial, Desenhista Cadista, Torneiro, 

Mecânico de Veículos Linha Pesada, Eletricista de Auto. 

a) Certificado de Conclusão de curso específico na área de ATRIBUIÇÃO, ou 

http://www.portavozuberaba.com.br/
http://www.makiyama.com.br/codau
http://www.portavozuberaba.com.br/
http://www.makiyama.com.br/codau
http://www.makiyama.com.br/codau
http://www.portavozuberaba.com.br/
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b) Histórico escolar de qualquer formação que comprove que o candidato cursou no mínimo 40 horas da 

formação específica na área. 

1.3 Para as ATRIBUIÇÕES: Operador de Máquina Retroescavadeira e Motorista II 

a) Carteira de Habilitação Categoria D. 

b) Prova prática para a atribuição de Operador de Máquina Retroescavadeira. 

    2.  Todos os candidatos deverão apresentar comprovante de Escolaridade conforme Anexo II deste edital. 

    3. Além das exigências mencionadas nos itens anteriores deste capítulo os candidatos deverão apresentar comprovação de: 

a) ser brasileiro nato, naturalizado ou cidadão português em condição de igualdade de direitos com os brasileiros, no 

caso de ser português, comprovar condição de igualdade e gozo dos direitos políticos na forma do art. 12, § 1º da 

Constituição da República. 

b) estar em gozo dos direitos políticos; 

c) ter no mínimo 18 (dezoito) anos completos na data da posse; 

d) estar quite com as obrigações eleitorais; 

e) estar quite com as obrigações do Serviço Militar, quando se tratar de candidatos do sexo masculino. 

f) Ter aptidão física e mental para o exercício das atribuições da carreira, a ser aferida em perícia médica oficial, 

realizada pelo serviço médico oficial do Centro Operacional de Desenvolvimento e Saneamento de Uberaba - 

CODAU, ou, de quem este indicar; 

4. Os requisitos descritos nos itens deste Capítulo deverão ser atendidos cumulativamente e a comprovação de atendimento 

deverá ser feita na data da posse através de documentação original, juntamente com fotocópia. 

5. A falta de comprovação de qualquer um dos requisitos especificados neste Capítulo obstará a posse do candidato. 

V -  DAS INSCRIÇÕES  

1. O valor da taxa de inscrição a ser pago para a participação neste concurso público será de: 

NIVEL TAXA DE INSCRIÇÃO 

MÉDIO R$ 29,50 

TÉCNICO R$ 29,50 

FUNDAMENTAL COMPLETO OU INCOMPLETO R$ 9,50 

2. Antes de efetuar a inscrição e/ou o pagamento da taxa de inscrição, o candidato deverá tomar conhecimento do 

disposto neste Edital e em seus Anexos e certificar-se de que preenche todos os requisitos exigidos. 

3. A inscrição do candidato implicará o conhecimento e a tácita aceitação das normas e condições estabelecidas neste 

Edital, em relação às quais não poderá alegar desconhecimento. 

3.1 O candidato portador de deficiência no ato da inscrição deverá tomar ciência e obedecer todos os itens 

dispostos no capitulo VIII deste edital. 

4 Não haverá, sob qualquer pretexto, inscrição provisória, condicional ou extemporânea. 

5 O candidato deverá optar por uma CARREIRA/ATRIBUIÇÃO devendo especificá-la na Ficha de Inscrição conforme 

discriminado no Anexo II - QUADRO GERAL DE CARGOS/ÁREA DE CONHECIMENTO/ATIVIDADE, CÓDIGOS E 

DISTRIBUIÇÃO DE VAGAS. 

6 A data e horário da prova objetiva constam no Anexo I - Cronograma deste edital. 
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7.   A CKM Serviços se reserva no direito de proceder às alterações das datas e horários da prova objetiva/pratica/aptidão, 

em função do número de inscritos e disponibilidade dos locais de prova. 

8.  Após o encerramento das inscrições não serão aceitos, em nenhuma hipótese, pedidos de alteração referente à 

CARREIRA/ATRIBUIÇÃO. 

9. Não serão aceitos, em nenhuma hipótese, transferência de inscrições ou isenção da taxa de inscrição entre pessoas, 

alteração do local de realização das provas e alteração da condição de candidato de ampla concorrência, para a 

condição de portador de deficiência. 

10. As informações constantes na Ficha de Inscrição são de inteira responsabilidade do candidato, eximindo-se o CODAU e 

a CKM Serviços de quaisquer atos ou fatos decorrentes de informações incorretas, endereço inexato ou incompleto ou 

código incorreto referente à CARREIRA/ATRIBUIÇÃO pretendida pelo candidato. 

11. As inscrições serão disponibilizadas aos candidatos das 02 formas, Internet  e Presencial, não serão aceitas inscrições 

por via postal, por fax, por e-mail, e/ou por outra forma que não a estabelecida neste Edital. 

11.1 DA INSCRIÇÃO VIA INTERNET 

11.1.1 As inscrições serão realizadas via internet, a partir da 0 (zero) horas do dia determinado no cronograma 

constante do Anexo I deste edital. 

11.1.2 Para inscrever-se, o candidato deverá efetuar sua inscrição no endereço eletrônico 

www.makiyama.com.br/codau, por meio do link correspondente ao Concurso Público do Centro Operacional 

de Desenvolvimento e Saneamento de Uberaba – CODAU. 

11.1.3 Preencher a ficha de Inscrição Eletrônica; 

11.1.3.1 Na condição de solicitante de isenção de taxa deverá: 

11.1.4 Imprimir o formulário de solicitação de isenção de taxa e seguir os procedimentos constantes no Capitulo VI 

DA ISENÇÃO DE PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO. 

11.1.4.1 Na condição de não solicitante de isenção de taxa deverá: 

a.   Gerar, imprimir e efetuar o pagamento do boleto bancário exclusivamente na rede bancária, da 

importância referente à taxa de inscrição expressa no item 1 deste capítulo, até o dia constante no 

Cronograma do Anexo I deste Edital. 

11.1.5  O CODAU e a CKM Serviços não se responsabilizam, quando os motivos de ordem técnica não lhes forem 

imputáveis, por inscrições não recebidas por falhas de comunicação, congestionamento das linhas de 

comunicação, falhas de impressão, problemas de ordem técnica nos computadores utilizados pelos 

candidatos, bem como por outros fatores alheios, que impossibilitem a transferência dos dados e a 

impressão do boleto bancário e da 2ª via do boleto bancário. 

11.1.6 Na hipótese prevista no item 11.1.5 deste Capítulo o candidato deverá informar imediatamente através dos 

e-mails concurso.codau@makiyama.com.br e atendimento.codau@makiyama.com.br, juntamente com uma 

cópia da tela em que o problema foi apresentado, para análise da equipe técnica, que na hipótese de 

confirmação do problema de ordem técnica de acesso ao site, causada pela CKM Serviços, a mesma estará 

solucionando o problema. 

a.   Na hipótese da situação prevista no sub-item anterior ocorrer no último dia de inscrição a CKM Serviços 

procederá a inclusão do candidato. 

http://www.makiyama.com.br/codau
mailto:concurso.codau@makiyama.com.br
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11.1.7  Não se exigirá do candidato, no ato do preenchimento da Ficha Eletrônica de Inscrição cópia de qualquer 

documento, sendo de sua exclusiva responsabilidade a veracidade dos dados informados. 

11.2 DA INSCRIÇÃO PRESENCIAL 

11.2.1 As inscrições poderão ser realizadas pessoalmente, na Avenida Randolfo Borges Júnior  nº 1.000 (Parque das 

Barrigudas – Univerdecidade, Uberaba), nos dias úteis (segunda à sexta-feira), das 08:00 às 12:00 e das 13:00 

às 16:00  nos dias constantes no cronograma do Anexo I deste edital. 

11.2.2 O candidato deverá comparecer para realizar a inscrição munido das seguintes informações: 

a.   Nº RG; Nº CPF; Endereço completo com CEP; Nome dos pais; Nºs de telefones de contato e nome do 

endereço eletrônico (e_mail)  se tiver. 

11.2.3 O candidato na condição de solicitante de isenção de taxa receberá do atendente: 

a.   Ficha de Inscrição; 

b.   Formulário de solicitação de isenção de taxa; 

c.   Boleto de Pagamento. 

c.1 O Boleto impresso somente deverá ser pago na hipótese do pedido de isenção de taxa ter sido 

negado(indeferido). 

c.2 Na hipótese de pagamento quando do pedido de isenção DEFERIDO o valor pago não será restituído. 

11.2.4 De posse do Formulário de Isenção de Taxa deverá seguir os procedimentos constantes no Capitulo VI DA 

ISENÇÃO DE PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO. 

11.2.5 O candidato na condição de não solicitante de isenção de taxa receberá ao término da inscrição, Ficha de 

Inscrição e Boleto Bancário. 

11.3 DO BOLETO 

11.3.1 O boleto bancário ficará disponível para geração e impressão de 2ª via, caso seja necessário,  no endereço 

eletrônico www.makiyama.com.br/codau até às 20:00 horas, do último dia de pagamento previsto no Anexo 

I - Cronograma deste Edital. 

a.   Para a impressão da 2ª via do boleto o candidato deverá acessar o site www.makiyama.com.br/codau  

com o seu CPF . 

11.3.2 De posse do boleto bancário o candidato deverá efetuar o pagamento do valor expresso no documento, 

exclusivamente na rede bancária, até o dia constante no Cronograma do Anexo I deste Edital. 

11.3.3 Efetuado o pagamento do boleto bancário, não será permitida alteração ou troca do cargo apontado na ficha 

de inscrição. 

11.3.4 O valor pago referente à taxa de inscrição é  pessoal e intransferível. 

11.3.5 O candidato será considerado inscrito no certame somente após o recebimento, pela empresa CKM Serviços, 

da confirmação do pagamento bancário de sua taxa de inscrição. 

11.3.6 Não serão aceitos, em hipótese alguma, pagamento da taxa de inscrição realizado: via postal, por fac-símile, 

por depósito “por meio de envelope” em caixa rápido, por transferência entre contas correntes, por DOC, por 

ordem de pagamento, condicional e/ou extemporânea, fora do período de inscrição estabelecido e por 

qualquer outro meio não especificado neste Edital. 

http://www.makiyama.com.br/codau
http://www.makiyama.com.br/codau
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11.3.7 Em caso de feriado ou evento que acarrete o fechamento das agências bancárias na localidade em que se 

encontra, o candidato deverá antecipar o pagamento, considerando o primeiro dia útil que antecede o 

feriado, desde que o pagamento seja feito no período de inscrição determinado neste Edital.  

11.3.8  O comprovante provisório de inscrição do candidato será o boleto original, devidamente quitado, sem 

rasuras, emendas e outros, em que conste a data da efetivação do pagamento até o último dia de pagamento 

constante no Anexo I – Cronograma deste Edital.  

11.3.9 A não comprovação do pagamento da taxa de inscrição determinará o cancelamento automático da 

solicitação de inscrição, sendo considerada a inscrição INDEFERIDA. 

11.3.10 O comprovante de pagamento da inscrição deverá ser mantido em poder do candidato e apresentado 

quando da realização das provas, para eventual conferência se necessário.  

11.3.11  A inscrição somente será processada e validada em até 10(dez) dias, após a confirmação à CKM Serviços, 

pela instituição bancária, do pagamento do valor da taxa de inscrição concernente ao candidato, sendo 

automaticamente cancelada a Ficha Eletrônica de Inscrição em que o pagamento não for comprovado. 

11.3.12  Não serão válidas as inscrições cujos pagamentos forem efetuados após a última data de pagamento 

estabelecida no cronograma constante do Anexo I deste edital, não sendo devido ao candidato qualquer 

ressarcimento da importância paga extemporaneamente. 

11.3.13 O boleto bancário quitado será o comprovante de requerimento de inscrição do candidato neste 

concurso. 

11.3.14 Para esse fim, o boleto deverá estar autenticado ou acompanhado de respectivo comprovante do 

pagamento realizado até a data limite do pagamento, não sendo considerado para tal o simples 

agendamento de pagamento. 

11.3.15  Não será válida a inscrição cujo pagamento seja realizado com valor diferente do grafado no boleto de 

pagamento. 

VI  -  DA ISENÇÃO DO PAGAME NTO DA TAXA DE INSCR IÇÃO  

1. Não haverá isenção total ou parcial do valor da taxa de inscrição, exceto para os candidatos amparados pela Lei 

Complementar Municipal n.º 418, publicado no Diário Oficial do Município n.º 779 de 23/11/2009. 

2. O candidato que se julgar amparado pela Lei Complementar Municipal n.º 418 poderá requerer a isenção do pagamento 

da taxa de inscrição exclusivamente no período definido no Cronograma constante do Anexo I deste Edital. 

3. Estará isento do pagamento da taxa de inscrição o candidato que: 

3.1 ALEGAR CONDIÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA: 

3.1.1 estiver inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico), 

de que trata o Decreto nº 6.135, de 26 de junho de 2007 e for membro de família de baixa renda, nos 

termos do Decreto nº 6.135, de 2007 ou 

3.2 ALEGAR CONDIÇÃO DE DOADOR DE SANGUE: 

3.2.1 tiver doado sangue nos últimos 3 (três) meses anteriores à publicação do edital e 

apresentar declaração. 

4. Para os candidatos inscritos PRESENCIALMENTE: 
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4.1 Anexar a ficha de solicitação de isenção recebida no momento da inscrição presencial  cópia dos documentos 

abaixo: 

4.1.1 Para os pedidos de isenção com base na HIPOSSUFICIÊNCIA: 

4.1.1.1 Cópia do Comprovante de sua inscrição no Cadastro Único (CadÚnico) para os Programas 

Sociais do Governo Federal ou 

4.1.1.2 Declaração de próprio punho declarando a hipossuficiência.  

4.1.2 Para os pedidos de isenção com base na CONDIÇÃO DE DOADOR DE SANGUE: 

4.1.2.1 Cópia do documento expedido pela entidade coletora de sangue. 

4.2 Entregar pessoalmente na na Avenida Randolfo Borges Júnior  nº 1.000 (Parque das Barrigudas – 

Univerdecidade, Uberaba), nos dias úteis (segunda à sexta-feira), das 08:00 às 12:00 e das 13:00 às 

16:00  nos dias constantes no cronograma do Anexo I deste edital.  

5. Para os candidatos inscritos PELA INTERNET: 

5.1 A Ficha Eletrônica de Isenção estará disponível no final do PREENCHIMENTO DA FICHA DE INSCRIÇÃO para 

impressão no endereço eletrônico www.makiyama.com.br/codau, somente no período definido no Cronograma 

constante do Anexo I deste Edital. 

5.2 Para requerer a isenção, o candidato deverá obedecer aos seguintes procedimentos: 

5.3 acessar o endereço eletrônico www.makiyama.com.br/codau e ler atentamente o edital; 

5.4 preencher a Ficha Eletrônica e imprimir o Formulário de Pedido de Isenção e o Boleto: 

5.4.1 O Boleto impresso somente deverá ser pago na hipótese do pedido de isenção de taxa ter sido 

negado(indeferido). 

a. Na hipótese de pagamento quando do pedido de isenção DEFERIDO o valor pago não será restituído. 

5.5 Reunir cópia dos documentos abaixo: 

5.5.1 Para os pedidos de isenção com base na HIPOSSUFICIÊNCIA: 

5.5.1.1 Cópia do Comprovante de sua inscrição no Cadastro Único (CadÚnico) para os Programas 

Sociais do Governo Federal ou 

5.5.1.2 Declaração de próprio punho declarando a hipossuficiência.  

5.5.2 Para os pedidos de isenção com base na CONDIÇÃO DE DOADOR DE SANGUE: 

5.5.2.1 Cópia do documento expedido pela entidade coletora de sangue. 

5.4 Entregar pessoalmente na Avenida Randolfo Borges Júnior  nº 1.000 (Parque das Barrigudas – Univerdecidade, 

Uberaba), nos dias úteis (segunda à sexta-feira), das 08:00 às 12:00 e das 13:00 às 16:00  nos dias constantes no 

cronograma do Anexo I deste edital.  

5.5 Enviar via correio através de Sedex ou Carta Registrada com Aviso de Recebimento (AR) para PEDIDO DE ISENÇÃO – 

CODAU – 2013 / CKM Serviços Ltda, Rua Benedito Dias, 97, Nova Aldeinha, Barueri, SP, CEP 06440-145 ou  

5.5.1 Será considerado para efeito cumprimento de prazo a data de protocolo do correio. 

5.5.2 A CKM Serviços e o CODAU não se responsabiliza por extravios do correio ou de documentos entregues pelo correio 

após 5 dias úteis do prazo de protocolo. 

6. Não será concedida Isenção da Taxa de Inscrição ao Candidato que: 

6.1 Omitir informações e/ou torná-las inverídicas; 

http://www.makiyama.com.br/codau
http://www.makiyama.com.br/codau


 
 

8 

6.2 Deixar de enviar algum dos documentos solicitados nos subitens 5.3.1.1 a 5.3.2.1 deste Capítulo. 

6.3 Fraudar e/ou falsificar documentos; 

6.4 Não observar a forma de envio, os prazos e os horários estabelecidos no Cronograma constante do Anexo I, deste 

Edital. 

7. Não será permitida a inclusão de documentos complementares, bem como a revisão da solicitação de isenção da taxa 

de inscrição, quando do seu indeferimento. 

8. A CKM Serviços procederá à análise da documentação para averiguação da veracidade das informações prestadas pelo 

candidato. 

9. As informações prestadas na Ficha Eletrônica de Isenção serão de inteira responsabilidade do candidato, podendo 

responder este, a qualquer momento, por crime contra a fé pública, o que acarretará sua eliminação do concurso, 

aplicando-se, ainda, o disposto no parágrafo único do artigo 10 do Decreto nº 83.936, de 6 de setembro de 1979. 

10. O resultado do pedido de isenção será publicado na data constante no cronograma do Anexo I deste edital. 

11. O candidato que tiver o pedido de isenção do pagamento da taxa de inscrição deferido estará automaticamente inscrito 

neste Concurso. Não sendo necessário acessar o link de inscrições e nem efetuar o pagamento. 

12. O motivo para o Indeferimento do Pedido de Isenção da Taxa de Inscrição estará disponível no site 

www.makiyama.com.br/codau na data de publicação da resposta dos pedidos de isenção de taxa, para ser consultada 

pelo próprio candidato e interposição de recurso. 

13. O candidato que tiver o pedido de isenção do pagamento da taxa de inscrição indeferido poderá efetuar sua inscrição 

acessando o link de impressão da segunda via do boleto bancário, imprimindo e efetuando o pagamento dentro do 

período definido no cronograma constante do Anexo I deste Edital. 

VI I  -  DA DEVOLUÇÃO DA TAXA  DE  INSCRIÇÃO  

1. O valor da taxa de inscrição não será devolvido ao candidato, exceto nas situações previstas abaixo: 

1.1 Pagamento em duplicidade; 

1.2 Pagamento fora do prazo de inscrição; 

1.3 Pagamento do valor a maior; 

1.4 Inscrição indeferida e que teve o pagamento da taxa realizado; 

1.5 Alteração da data da prova objetiva caso o candidato esteja impossibilitado de participar na nova data; 

1.6 Suspensão ou não realização do Concurso Público. 

2. Nas hipóteses acima a restituição da Taxa de Inscrição deverá ser requerida por meio do preenchimento, assinatura 

pelo próprio candidato e entrega de formulário que será divulgado no endereço eletrônico 

www.makiyama.com.br/codau. 

3. O formulário de restituição da Taxa de Inscrição estará disponível no site www.makiyama.com.br/codau. 

4. O formulário de restituição deverá ser enviado via internet em até 10 (dez) dias, acompanhado da cópia do recibo de 

pagamento, a devolução se dará em até 30 (trinta) dias, após o protocolo do pedido. 

VI I I  -  VAGAS DESTINADAS AOS  CANDIDATOS PORTADORE S DE DEFIC IÊNCIA  

1. Das vagas oferecidas neste Edital e das que vierem a ser criadas durante o prazo de validade deste Concurso, 10% serão 

destinadas aos portadores de deficiência e providas na forma da Lei Municipal nº 6.776, de 10/09/1998, e suas 

http://www.makiyama.com.br/codau
http://www.makiyama.com.br/codau
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posteriors alterações, e do Decreto Federal nº. 3.298, de 20 de dezembro de 1999 combinado com o enunciado da 

Súmula 377 do Superior Tribunal de Justiça - STJ, e suas alterações.  

2. As deficiências dos candidatos, admitida a correção por equipamentos, adaptações, meios ou recursos especiais, devem 

permitir o desempenho adequado das atribuições especificadas para o cargo.  

3. O candidato portador de deficiência, ao se inscrever no Concurso Público, deverá observar a compatibilidade das 

atribuições do cargo ao qual pretende concorrer com a deficiência da qual é portador.  

4. Os candidatos portadores de deficiência, resguardadas as condições previstas no Decreto Federal nº 3.298/1999, 

particularmente em seu art. 40, participarão do Concurso Público em igualdade de condições com os demais 

candidatos, no que se refere ao conteúdo das provas, à avaliação e aos critérios de aprovação, ao dia, horário e local de 

aplicação das provas e à nota minima exigida.  

5. O candidato portador de deficiência que desejar concorrer às vagas destinadas aos portadores de deficiência deverá 

encaminhar até o último dia de inscrição via correio, Carta Registrada ou Sedex, Laudo Médico, original ou cópia 

autenticada em serviço notarial e de registros (Cartório de Notas), expedido no prazo máximo de 90 (noventa) dias 

antes do término das inscrições, o qual deverá atestar a espécie e o grau ou nível de deficiência, com expressa 

referência ao código correspondente da Classificação Internacional de Doença – CID – com a provável causa da 

deficiência. 

a. O laudo médico deverá expressar, obrigatoriamente, a categoria em que se enquadra a pessoa portadora de 

deficiência, nos termos do art. 4º do Decreto Federal n. 3298/1999 e suas alterações. 

b. O Laudo Médico será considerado para análise do enquadramento previsto no artigo 4º do Decreto Federal nº 

3.298/1999 e suas alterações. 

c. O Laudo Médico mencionado terá validade somente para este Concurso Público e não será devolvido, ficando a 

sua guarda sob a responsabilidade do Centro Operacional de Desenvolvimento e Saneamento de Uberaba - 

CODAU. 

d. Encaminhar o Laudo Médico via SEDEX ou Carta Registrada com AR para a CKM Serviços LTDA, Rua Benedito Dias, 

97, Nova Aldeinha, Barueri, SP, CEP 06440-145 ou entregar pessoalmente ou por terceiros no Centro Operacional 

de Desenvolvimento e Saneamento de Uberaba – CODAU, Avenida da Saudade, 755, Santa Marta, Uberaba, das 

9h às 11h30min ou das 13h30min às 16h30min, o Laudo Médico de sua deficiência, nas datas e horários definidos 

no Anexo I – Cronograma deste Edital. 

e. Para efeito de comprovação de prazo de envio será considerada a data de postagem constante no envelope. 

5.5.1 No envelope, na parte frontal, deverá constar: Concurso Público - Centro Operacional de 

Desenvolvimento e Saneamento de Uberaba – CODAU, Ref.: Laudo Médico, o nome completo, número 

de inscrição e do documento de identidade, bem como a especificação do cargo/área de 

conhecimento/atividade para a qual concorre.  

5.5.2 A CKM Serviços e o CODAU não se responsabilizam por extravios do correio ou de documentos 

entregues pelo correio após 5 dias úteis do prazo de protocolo. 

6. Na falta do laudo médico, ou quando este for entregue fora do prazo ou quando não contiver as informações indicadas 

no item 5 deste capítulo, o candidato perderá o direito de concorrer às vagas destinadas neste Edital aos candidatos 

portadores de deficiência, mesmo que declarada tal condição no Ficha Eletrônica de Inscrição. 
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7. Para fins de reserva de vagas prevista no item 1 deste capítulo, somente serão consideradas como pessoas portadoras 

de deficiência aquelas que se enquadrem nas situações previstas no art. 4º do Decreto Federal nº 3.298/1999, 

conforme as seguintes definições:  

a) Deficiência física: alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo humano, acarretando o 

comprometimento da função física, apresentando-se sob a forma de paraplegia, paraparesia, monoplegia, 

monoparesia, tetraplegia, tetraparesia, triplegia, triparesia, hemiplegia, hemiparesia, ostomia, amputação ou 

ausência de membro, paralisia cerebral, nanismo, membros com deformidade congenital ou adquirida, exceto as 

deformidades estéticas e as que não produzam dificuldades para o desempenho das funções. 

b) Deficiência auditiva: perda bilateral, parcial ou total, de quarenta e um decibéis (dB) ou mais, aferida por 

audiograma nas freqüências de 500Hz, 1.000Hz, 2.000Hz e 3.000Hz. 

c) Deficiência visual: cegueira, na qual a acuidade visual é igual ou menor que 0,05 no melhor olho, com a melhor 

correção óptica; a baixa visão, que significa acuidade visual entre 0,3 e 0,5 no melhor olho, com a melhor correção 

óptica; os casos nos quais a somatória da medida do campo visual em ambos os olhos for igual ou menor que 60º, 

ou a ocorrência simultânea de quaisquer condições anteriores e candidatos com deficiência monocular. 

d) Deficiência mental: funcionamento intelectual significativamente inferior à média, com manifestação antes dos 

dezoito anos e limitações associadas a duas ou mais áreas de habilidades adaptativas, tais como: comunicação, 

cuidado pessoal, habilidades sociais; utilização dos recursos da comunidade; saúde e segurança; habilidades 

acadêmicas; lazer e trabalho. 

e) Deficiência múltipla: associação de duas ou mais deficiências.  

8. Fica assegurado às pessoas portadoras de deficiência, o direito de se inscrever em concurso público municipal para 

provimento de cargo cujas atribuições sejam compatíveis com a deficiência de quesão portadoras. Serão reservadas até 

10% (dez por cento) das vagas oferecidas no concurso para as pessoas portadoras de deficiência. As vagas oferecidas 

serão preenchidas uma a uma quando o número de vagas impossibilitarem o cálculo matemático do percentual. Na 

hipótese acima, será a primeira vaga para o não deficiente e outra, se houver, ao deficiente.  

9. Caso a aplicação do percentual de 10% (dez por cento) resulte em número fracionado, arredondar-se-á a fração igual ou 

superior a 0,5 (cinco décimos) para o número inteiro subsequente e a fração inferior a 0,5 (cinco décimos) para número 

inteiro anterior. 

10. A ordem de convocação das pessoas com deficiência física dar-se-á nos seguintes termos: a 1ª vaga a ser destinada à 

pessoa com deficiência será sempre a 5ª vaga, a 11ª, a 21ª a 31ª e assim sucessivamente, para que seja mantido o 

percentual de 10% estabelecido no edital; 

11. Fica reservada vagas para candidatos deficientes em relação às vagas surgidas no prazo de validade do concurso. 

12. Procedimentos Especiais para Inscrição:  

12.1 O candidato portador de deficiência, durante o preenchimento do Requerimento Eletrônico de Inscrição ou da 

Ficha Eletrônica de Isenção, além de observar os procedimentos descritos no item 4 deste capítulo, deverá proceder 

da seguinte forma:  

a. Informar se é portador de deficiência. 

b. Indicar o tipo de deficiência. 

c. Especificar a deficiência. 
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d. Informar se necessita de condições especiais para realização das provas e indicá-las, nos termos do § 1º do art. 40 

do Decreto Federal no. 3298/1999 e suas alterações. 

e. Manifestar interesse em concorrer às vagas destinadas aos portadores de deficiência. 

13. O candidato portador de deficiência que não preencher os campos específicos do Requerimento Eletrônico de Inscrição 

ou da Ficha Eletrônica de Isenção e não cumprir o determinado neste edital terá a sua inscrição processada como 

candidato de ampla concorrência e não poderá alegar posteriormente essa condição para reivindicar a prerrogativa 

legal. 

14. O candidato portador de deficiência que desejar concorrer às vagas de ampla concorrência poderá fazê-lo por opção e 

responsabilidade pessoal, informando a referida opção no Requerimento Eletrônico de Inscrição ou da Ficha Eletrônica 

de Isenção, não podendo, a partir de então, concorrer às vagas reservadas para portadores de deficiência, conforme 

disposição legal, devendo comprovar sua deficiência no ato da Posse.  

15. O candidato poderá requerer, no ato da inscrição ou no momento do pedido de isenção do valor de inscrição, 

atendimento especial para o dia de realização das provas, indicando as condições de que necessita para a realização 

destas.  

16. A realização de provas nas condições especiais solicitadas pelo candidato, assim consideradas aquelas que possibilitam 

a prestação do exame respectivo, será condicionada à solicitação do candidato e à legislação específica, devendo ser 

observada a possibilidade técnica examinada pela CKM Serviços.  

17. A CKM Serviços assegurará aos candidatos com deficiência locais de fácil acesso, sem barreiras arquitetônicas e, quando 

for o caso, pessoas, equipamentos e instrumentos para auxílio durante a realização das provas desde que informadada 

até o término das inscrição e verificada a viabilidade da solicitação. 

18. O candidato com deficiência deverá requerer condições especiais (ledor, libras para orientações verbais, prova 

ampliada, auxílio para transcrição ou sala de mais fácil acesso). Caso não o faça, sejam quais forem os motivos alegados, 

fica sob sua exclusiva responsabilidade a opção de realizar ou não a prova sem as condições especiais não solicitadas.  

19. O candidato que necessitar de condições especiais para escrever deverá indicar sua condição, informando, na 

solicitação, que necessita de auxílio para transcrição das respostas. Neste caso, o candidato terá o auxílio de um fiscal, 

não podendo o Centro Operacional de Desenvolvimento e Saneamento de Uberaba - CODAU e a CKM Serviços serem 

responsabilizados, sob qualquer alegação por parte do candidato, por eventuais erros de transcrição cometidos pelo 

fiscal. 

20. O candidato que eventualmente não proceder conforme disposto no item 18 deste capítulo, não indicando nos 

formulários a condição especial de que necessita, poderá fazê-lo por meio de requerimento de próprio punho, datado e 

assinado, devendo este ser enviado à CKM Serviços até o término das inscrições, nas formas previstas no item 05 alinea 

“d”, deste capítulo.  

21. O candidato que necessitar de tempo adicional para a realização das provas deverá encaminhar requerimento por 

escrito, datado e assinado, acompanhado de parecer emitido por especialista da área de sua deficiência, que justificará 

a necessidade do tempo adicional solicitado pelo candidato, nos termos do § 2º do art. 40, do Decreto Federal no. 

3.298/1999, até o término do período das inscrições.  

22. Às pessoas com deficiência visual que solicitarem prova especial ampliada serão oferecidas provas com tamanho de 

letra correspondente a corpo 24.  
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23. Às pessoas com deficiência auditiva que solicitarem condições especiais serão oferecidos intérpretes de libras para 

tradução das informações e/ou orientações para realização da prova.  

IX  -  DO COMPROVANTE DEFINITI VO DE INSCRIÇÃO –  CDI  

1. A CKM SERVIÇOS publicará o Comprovante Definitivo de Inscrição – CDI na data constante do Anexo I - Cronograma 

deste edital, para consulta pelo próprio candidato. 

2. No CDI estarão expressos nome completo do candidato, número do documento de identidade, Carreira/Especialidade, 

data de nascimento, data/horário/local de realização das provas (escola/prédio/sala) e outras orientações úteis ao 

candidato. 

3. É da exclusiva responsabilidade do candidato que tiver sua inscrição deferida, retirar no endereço eletrônico 

www.makiyama.com.br/codau, o Comprovante Definitivo de Inscrição – CDI. 

3.1 Na hipótese do candidato não possuir acesso a internet para a impressão do CDI poderá consultar o seu local de 

prova nos quadros de avisos do CODAU. 

4. Eventuais erros constante no nome do candidato, no número do documento de identidade utilizado na inscrição, na 

sigla do órgão expedidor ou na data de nascimento deverão, obrigatoriamente, serem comunicados pelo candidato à 

CKM SERVIÇOS, por meio do endereço eletrônico www.makiyama.com.br/codau. 

5. Em nenhuma hipótese serão efetuadas alterações e/ou retificações nos dados informados pelo candidato na Ficha de 

Inscrição, relativos Carreira/Especialidade e nem quanto à condição em que concorre. 

X  –DAS ETAPAS DO CONCURSO  E CONDIÇÕES DE  HABIL ITAÇÃO  

1. Para as carreiras de: 

1.1 CARREIRA: Agente de Saneamento. 

1.1.1 ATRIBUIÇÕES: Técnico em Contabilidade, Desenhista Cadista, Técnico em Química, Topógrafo, Auxiliar 

Administrativo, Técnico em Edificações, Técnico Ambiental, Técnico em Automação e Técnico em 

Segurança do Trabalho. 

1.2 CARREIRA: Oficial de Serviços de Saneamento. 

1.2.1 ATRIBUIÇÕES: Eletricista Industrial, Mecânico Industrial, Torneiro, Mecânico de Veículos Linha Pesada, 

Leiturista  e Eletricista de Auto. 

1.3 CARREIRA: Assistente de Serviços de Saneamento. 

1.3.1 ATRIBUIÇÕES: Pedreiro I, Motorista II, Pintor de Construção Civil e Auxiliar de Ofício. 

1.4 O Processo de Avaliação será composto de Prova Objetiva. 

1.4.1 A prova objetiva será eliminatória. 

1.4.2 Será habilitado no concurso o candidato que obtiver nota total maior ou igual a 50,00(cinquenta) os 

demais serão excluídos do concurso público. 

1.4.3 O candidato que zerar em uma das disciplinas da prova estará automaticamente eliminado do certame 

mesmo que tenha obtido nota maior ou igual que 50,00 na prova objetiva. 

2. Para as carreiras de: 

2.1 CARREIRA: Assistente de Serviços de Saneamento. 

2.1.1 ATRIBUIÇÕES: Operador de Máquina Retroescavadeira. 

http://www.makiyama.com.br/codau
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2.1.2 O Processo de Avaliação será composto de Prova Objetiva e Prova Prática. 

2.1.3 A prova objetiva será eliminatória. 

2.1.4 Será habilitado na prova objetiva e convocado para a Prova Prática o candidato que obtiver nota total maior 

ou igual a 50,00(cinquenta) e estiver entre os 50 primeiros classificados, os demais serão excluídos do concurso 

público. 

2.1.5 O candidato que zerar em uma das disciplinas da prova objetiva estará automaticamente eliminado do 

certame, mesmo que tenha obtido nota maior ou igual que 50,00 na prova objetiva. 

2.1.6 Será habilitado no concurso o candidato que obtiver nota na prova objetiva maior ou igual a 50,00(cinquenta) 

e obter o conceito de APTO na prova prática. 

XI  -  DA PROVA OBJETIVA  

1. A Prova Objetiva será aplicada a todos os candidatos deste Concurso Público com inscrições deferidas, e será elaborada nos 

termos dos Anexos III– Quadro de Valoração da Prova Objetiva e IV – Conteúdos Programáticos deste Edital. 

2. A Prova Objetiva apresentará conteúdo de conhecimentos gerais e específicos, de acordo com cada CARREIRA/ATRIBUIÇÃO 

a que o candidato estiver concorrendo. 

3. A Prova Objetiva para todos os cargos conterá 40 (quarenta) questões de múltipla escolha com 05 (cinco) alternativas de 

respostas para cada questão, conforme quadro disposto no Anexo III deste Edital. 

4. As provas da primeira etapa deste Concurso Público serão aplicadas no município de Uberaba, nas datas definidas no 

cronograma constante do Anexo I deste Edital, ficando a data subordinada à disponibilidade de locais adequados à 

realização das provas. 

5. Em caso de alteração de data, horário ou local a CKM Serviços publicará com no mínimo 15 dias de antecedência a 

informação no site www.makiyama.com.br/codau e no Diário Oficial do Município – “Porta Voz” 

(www.portavozuberaba.com.br). 

5.1  As provas poderão ocorrer em sábados, domingos ou feriados. 

6. Não haverá segunda chamada para as provas, devendo ser eliminado deste Concurso Público o candidato ausente por 

qualquer motivo. 

7. A Prova Objetiva terá duração de 3 (três) horas;  

8. Por motivo de segurança, os candidatos somente poderão ausentar-se do recinto de provas, depois de decorrida 1 (uma) 

hora do início das mesmas. 

9. Ao final da prova deverão permanecer em sala no mínimo 3 candidatos para o encerramento da aplicação. 

10. O tempo de duração das provas abrange a assinatura da Folha de Respostas, a transcrição das respostas do Caderno de 

Questões da Prova Objetiva para Folha de Respostas. 

11. Em nenhuma hipótese haverá prorrogação do tempo de duração das provas, respeitando-se as condições previstas neste 

Edital. 

12. Em nenhuma hipótese será permitido ao candidato prestar provas fora da data, do horário estabelecido ou do espaço 

físico determinado pela CKM Serviços. 

13. Caso o número de candidatos inscritos exceda à oferta de locais adequados, a CKM Serviços reserva-se no direito de 

alocá-los em cidades próximas à determinada para aplicação das provas, não assumindo, entretanto, qualquer 

responsabilidade quanto ao transporte e alojamento desses candidatos. 

http://www.makiyama.com.br/codau
http://www.portavozuberaba.com.br/


 
 

14 

14. O ingresso do candidato ao local de prova para a realização das provas somente será permitido dentro do horário 

estabelecido pela CKM Serviços, que será informado no CDI e divulgado na internet pelo endereço eletrônico 

www.makiyama.com.br/codau. 

15. Os candidatos deverão comparecer aos locais de prova 60 (sessenta) minutos antes do horário previsto para o início da 

realização das provas, munidos de documento original de identidade, sempre oficial e com foto, de caneta esferográfica 

de tinta azul ou preta, lápis, borracha e preferencialmente do Comprovante Definitivo de Inscrições – CDI. 

16. No caso de perda, roubo, extravio e/ou na falta de documento de identificação, com o qual se inscreveu neste Concurso 

Público, o candidato poderá apresentar outro documento de identificação equivalente. 

17. Serão considerados documentos de identidade oficial: Cédula Oficial de Identidade (RG), Carteira expedida por Órgão ou 

Conselho de ESPECIALIDADE (OAB, CREA, CRA, etc.), Carteira de Trabalho e Previdência Social, Certificado de Reservista, 

Carteira de Motorista com foto e Passaporte válido. 

18. O documento de identificação deverá estar em perfeita condição, a fim de permitir, com clareza, a identificação do 

candidato e deverá conter, obrigatoriamente, filiação, fotografia, data de nascimento e assinatura. 

19.  Não será realizada a identificação digital do candidato que não estiver portando documentos de identidade ou 

documento com prazo de validade vencido, ilegíveis, não identificáveis e/ou danificados. 

20.  O candidato que não apresentar documento de identidade oficial conforme descrito no item 17 deste capítulo não 

poderá fazer a prova. 

21. Depois de identificado e instalado, o candidato somente poderá ausentar-se da sala acompanhado de um fiscal, mediante 

consentimento prévio e sob a fiscalização da equipe de aplicação de provas. 

22. Não será permitida, durante a realização das provas, a entrada e/ou permanência de pessoas não autorizadas pela CKM 

Serviços nos locais de realização das provas, ressalvado no item 38, deste Capítulo. 

23. A inviolabilidade das provas será comprovada no momento do rompimento do saco leitoso e mediante a presença de 

todos os candidatos na sala de prova . 

24. As instruções constantes no Caderno de Questões da Prova Objetiva, na Folha de Respostas complementam este Edital e 

deverão ser rigorosamente observadas e seguidas pelo candidato. 

25. Os candidatos que tiverem finalizado a prova não poderão utilizar o banheiro destinado a candidatos em prova. 

26. Será eliminado deste Concurso Público o candidato que incorrer nas seguintes situações: 

26.1 apresentar-se após o fechamento dos portões; 

26.2 tratar com falta de urbanidade a examinadores, auxiliares, fiscais ou autoridades presentes; 

26.3 estabelecer comunicação com outros candidatos ou com pessoas estranhas a este Concurso Público, por qualquer 

meio; 

26.4 usar de meios ilícitos para obter vantagem para si ou para outros; 

26.5 fazer uso de livros, códigos, manuais, impressos e anotações; 

26.6 deixar de atender as normas contidas nos Cadernos de Provas Objetiva, na Folha de Respostas da Prova Objetiva e 

demais orientações expedidas pela CKM SERVIÇOS; 

26.7 deixar de entregar o caderno de Questões da Prova Objetiva e Folha de Respostas, findo o prazo limite de 

realização das provas. 

http://www.makiyama.com.br/codau
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26.8 fazer uso durante a prova ou nas dependências (corredor, banheiro, etc.) do local de prova: telefone celular, 

relógio digital, pagers, bipe, agenda eletrônica, calculadora, walkman, notebook, palmtop, gravador, 

transmissor/receptor de mensagens de qualquer tipo ou qualquer outro equipamento eletrônico. 

26.8.1 Os candidatos que portarem algum dos objetos relacionados no item 26.8 deste capítulo, deverão 

mantê-los desligados e com a bateria retirada do aparelho; e disposto sobre a mesa e visível ao 

aplicador ou fiscal da sala. 

26.8.2 O candidato que se recusar a seguir o procedimento descrito no subitem 26.8.1 deste item,será 

retirado da sala de prova e conseqüentemente eliminado do concurso. 

26.8.3 O candidato que for identificado portando um dos aparelhos citados no item 26.8 deste capítulo, 

durante a prova ou nos corredores e banheiros mesmo que desligados será eliminado do concurso. 

26.9 Fazer qualquer espécie de consulta ou comunicar-se com outros candidatos ou entre estes e pessoas estranhas, 

oralmente ou por escrito; 

26.10 Fazer uso de bonés, chapéus e similares sem pedido de autorização prévia. 

26.11 Portar arma(s) no local de realização das provas, ainda que este possua documento oficial de licença para o 

respectivo porte. 

27. O candidato que portar qualquer um dos itens citados no item 26 subitem 26.8 deste Capítulo deverão juntamente com 

os pertences pessoais mantê-los sob os seus cuidados, devidamente desligados. 

27.1 Na hipótese de um destes aparelhos tocar, mesmo que seja despertador o candidato terá sua prova anulada.  

27.1.1 A CKM SERVIÇOS lavrará ocorrência e, em seguida, encaminhará o referido documento para Comissão do 

Concurso Público, a fim de que sejam tomadas as providências cabíveis. 

28. Somente serão permitidos assinalamentos na Folha de Respostas feitas com caneta esferográfica de tinta azul ou preta, 

vedada qualquer colaboração ou participação de terceiros, respeitadas as condições solicitadas e concedidas a portadores 

de necessidades especiais. 

29. O candidato não poderá amassar, molhar, dobrar, rasgar ou, de qualquer modo, danificar sua Folha de Respostas, sob 

pena de arcar com os prejuízos advindos da impossibilidade de correção das mesmas. 

30. Em nenhuma hipótese haverá substituição da Folha de Respostas da Prova Objetiva. 

31. As instruções constantes nos Cadernos de Questões das Provas Objetivas complementam este Edital e deverão ser 

rigorosamente observadas e seguidas pelo candidato. 

32. Ao terminar as provas ou findo o horário limite para a realização das provas, o candidato deverá entregar ao Fiscal de 

Sala, os seguintes documentos devidamente assinados: Caderno de questões das Provas Objetiva e Folha de Resposta. 

33. Na correção da Folha de Respostas da Prova Objetiva serão computadas como erros as questões não assinaladas, as que 

contenham mais de uma resposta ou as rasuradas. 

34. Será considerada nula a Folha de Respostas da Prova Objetiva que estiver marcada ou escrita, respectivamente, a lápis, 

bem como, contiver qualquer forma de identificação do candidato fora do lugar especificamente indicado para tal 

finalidade. 

35. As questões das Provas Objetivas serão divulgadas na data constante no cronograma do Anexo I. 

36. Os Gabaritos Preliminares e Oficiais serão publicados na data constante do Anexo I do Cronograma deste Edital. 
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37. A candidata lactante que necessitar amamentar durante a realização da prova poderá fazê-lo, desde que assim o requeira 

conforme o disposto no item 38 deste Capítulo. 

38. A solicitação deverá ser feita em até 10 (dez) dias úteis antes da data de realização da prova, por meio de e-mail para 

concursos.codau@makiyama.com.br e atendimento.codau@makiyama.com.br informando a condição e nome, CPF e RG 

do acompanhante. 

a. A candidata que não apresentar a solicitação no prazo estabelecido no item 38 deste capítulo, seja qual for o 

motivo alegado, poderá não ter a solicitação atendida por questões de não adequação das instalações físicas 

do local de realização das provas. 

b. Na hipótese de não cumprimento do prazo estipulado no item 38 deste Capítulo,o atendimento às condições 

solicitadas ficará sujeito à análise de viabilidade e razoabilidade do pedido para CKM Serviços. 

c. A criança deverá estar acompanhada somente de um adulto responsável por sua guarda (familiar ou terceiro 

indicado pela candidata), e a permanência temporária desse adulto, em local apropriado, será autorizada 

pela Coordenação deste Concurso Público. 

d. A candidata que não levar acompanhante, não poderá permanecer com a criança no local de realização das 

provas. 

e. A candidata, durante o período de amamentação, será acompanhada de um fiscal, do sexo feminino, da CKM 

SERVIÇOS que garantirá que sua conduta esteja de acordo com os termos e condições deste Edital. 

e.1 O número de vezes em que a candidata poderá se ausentar da sala de prova será critério da mesma, 

porém o tempo gasto não terá compensação no tempo total de prova. 

f. No dia da prova, a candidata juntamente com o acompanhante que ficará com a guarda da criança, deverá 

apresentar-se à coordenação local, para Preencher e Assinar o Termo de Ciência das Condições de saída da 

sala e local de amamentação. 

g. Para amamentação, a criança deverá permanecer no ambiente a ser determinado pela coordenação local 

deste Concurso Público. 

39. No decorrer da prova, se o candidato observar qualquer irregularidade na formulação de alguma questão, deverá 

manifestar-se junto ao Fiscal de Sala que anotará em formulário próprio a ocorrência, para posterior análise, o que não 

substituirá a posterior apresentação de eventual recurso contra as questões. 

40. Os três últimos candidatos somente poderão deixar a sala juntos, após verificar o correto armazenamento dos Cadernos 

de Questões e Folhas Definitivas de Respostas em invólucros específicos, além de assinarem os seus lacres. 

XI I  DA PROVA PRÁTICA 

1. A Prova Prática será realizada na cidade de Uberaba  e acontecerá em local e horário a ser comunicado oportunamente 

através Diário Oficial do Município – “Porta Voz” (www.portavozuberaba.com.br) e divulgados no endereço eletrônico 

www.makiyama.com.br/codau e no Quadro de Avisos do CODAU. 

2. A Convocação dos candidatos habilitados na Prova Objetiva para realização da Prova Prática será realizada mediante lista 

nominal organizada por ordem alfabética em edital próprio. 

3. O candidato que não comparecer a Prova Prática em dia e horário determinado no Edital próprio de convocação, será 

automaticamente eliminado do Concurso Público. 

4. É responsabilidade do candidato acompanhar no Diário Oficial do Município – “Porta Voz” (www.portavozuberaba.com.br) 

ou no  endereço eletrônico www.makiyama.com.br/codau  ou no Quadro de Avisos do CODAU. 

mailto:concursos.codau@makiyama.com.br
http://www.makiyama.com.br/codau
http://www.portavozuberaba.com.br/
http://www.makiyama.com.br/codau
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5. Recomenda-se a presença do candidato no local da prova com antecedência de 30(trinta) minutos do horário estabelecido 

no Edital de Convocação. 

6. Não será permitido ao candidato, sob qualquer pretexto, realizar a prova em local, data e horário diferentes do 

estabelecido no Edital de Convocação. 

7. O candidato que no momento da Prova Prática optar por não realizá-la, dentro do horário definido no Edital de 

Convocação será automaticamente desclassificado. 

8. O candidato que abandonar a prova durante a tarefa proposta será automaticamente desclassificado. 

9. Será exigida a apresentação da Carteira Nacional de Habilitação CNH categoria D dentro do prazo de validade, sem a qual 

o candidato não poderá realizar a prova. 

10. A avaliação incidirá sobre a demonstração prática dos conhecimentos, habilidades e adequação de atitudes na execução 

das atividades relativas a atribuição. 

11. O candidato não habilitado será excluído do Concurso Público. 

12. O aplicador poderá parar a prova a qualquer momento que considerar que o candidato não esteja apto para dar 

continuidade à prova ou considerar que o mesmo pode colocar em risco a sua segurança. 

13. DESCRIÇÃO DETALHADA DAS PROVAS PRÁTICAS PARA AS ATRIBUIÇÕES DE OPERADOR DE MÁQUINA 

RETROESCAVADEIRA. 

13.1 A prova tem como objetivo avaliar a habilidade do candidato em desempenhar atividades práticas no exercício da 

atribuição. 

13.2 Prova Prática será composta de uma ou mais TAREFAS PRÁTICAS FUNDAMENTADAS NA DESCRIÇÃO DAS 

ATRIBUIÇÕES constantes do ANEXO II deste edital: “operar equipamentos, máquinas pesadas, guindastes e retro 

escavadeira”. 

13.3 Tempo de Prova: Será definido no Edital de Convocação. 

14. CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO: 

14.1 Será considerado APTO o candidato que obtiver nota total maior ou igual a 50,00 na prova prática. 

ITENS A SEREM AVALIADOS 

DO JULGAMENTO 

INADEQUADO 
ADEQUADO 

PARCIALMENTE 
ADEQUADO 

Agilidade na execução da tarefa proposta 0,00 10,00 20,00 

Habilidade na execução da tarefa proposta 0,00 10,00 20,00 

Uso Correto do Equipamento e ou 

Maquina e ou Veículo. 
0,00 5,00 10,00 

Realização da(s) Tarefa(s) Proposta 0,00 15,00 30,00 

Utilização dos Equipamentos– Respeito às 

Normas de Segurança 
0,00 5,00 10,00 

Higiene do Posto ou Local da execução da 

tarefa proposta. 
0,00 5,00 10,00 

NOTA MÁXIMA   100,00 

14.2. A Prova Prática terá caráter eliminatório, sendo o candidato considerado APTO ou INAPTO para o desempenho eficiente 

das atividades do Cargo. 

XI I I  -  DOS CRITÉRIOS DE CLASSIF ICAÇÃO E DESEMPATE  
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1. A classificação final deste concurso será aferida pelo somatório dos pontos obtidos nas disciplinas que compõem a 

prova objetiva de múltipla escolha. 

2. O candidato inscrito como portador de deficiência, se habilitado e classificado, além de figurar nas listas de 

classificação da ampla concorrência, terá sua classificação em listagem classificatória exclusiva dos candidatos 

portadores de deficiência. 

3.  Na ocorrência de empate, far-se-á a classificação, em cada carreira/atribuição, adotando-se, sucessivamente, os 

seguintes critérios: 

a) Idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, completos até o ultimo dia de inscrição, na forma do disposto no 

parágrafo único do art. 27da Lei Federal nº 10.741, de 1º de outubro de 2003 - Estatuto doIdoso. 

a) maior pontuação nas questões de Conhecimentos Específicos; 

b) maior pontuação nas questões de Legislação se houver; 

c) maior pontuação nas questões de Língua Portuguesa; 

d) maior pontuação nas questões de Atualidades se houver. 

e) candidato que tiver maior idade. 

4. Persistindo ainda o empate com a aplicação do item 5 deste capítulo, será processado sorteio público para definição 

de ordem de classificação. 

5. Não serão publicados os resultados obtidos pelos candidatos desclassificados e eliminados do concurso. 

XIV –  DOS  RECURSOS 

1. Caberá interposição de recurso fundamentado à Comissão Especial para Realização do Concurso Público 001/2013, no 

prazo de 03 (três) dias úteis, contados do primeiro dia subsequente à data de publicação do objeto do recurso, em todas as 

decisões proferidas e que tenham repercussão na esfera de direitos dos candidatos. 

2. Todos os recursos poderão ser protocolados nas datas definidas no cronograma constante do Anexo I deste Edital nas 

seguintes formas: 

2.1 Via internet no site www.makiyamacom.br/codau em link específico; 

2.2 Pessoalmente no Centro Operacional de Desenvolvimento e Saneamento de Uberaba – Codau, Avenida da Saudade, 

755, Santa Marta, Uberaba, das 09h às 11h30min ou das 13h30min às 16h30min; 

2.3 Via correio através de Sedex ou Carta Registrada com Aviso de Recebimento (AR) para PEDIDO DE RECURSOS – 

CODAU – 2013 / CKM Serviços Ltda, Rua Benedito Dias, 97, Nova Aldeinha, Barueri, SP, CEP 06440-145. 

2.3.1 Será considerado para efeito cumprimento de prazo a data de protocolo do correio. 

    2.3.2 A CKM Serviços e o CODAU não se responsabilizam por extravios do correio ou de documentos entregues pelo 

correio após 5 dias úteis do prazo de protocolo. 

3. O  Recurso deverá conter: 

a. nome completo e número de inscrição do candidato; 

b. referência ao objeto do recurso; 

c. especificação da CARREIRA/ATRIBUIÇÃO; 

d. razão do Recurso; 

e. argumentação lógica, consistente e acrescidos de (cópia) da bibliografia pesquisada pelo candidato para 

fundamentar seus questionamentos. 

http://www.makiyamacom.br/codau
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4. Para cada situação mencionada no item 1 deste Capítulo será admitido um único recurso por candidato, devidamente 

fundamentado. Não serão aceitos recursos coletivos. 

5. Serão indeferidos, liminarmente, os recursos que: 

a. não estiverem devidamente fundamentados; 

b. não atenderem o disposto no item 2 deste capítulo. 

c. não apresentarem argumentações lógicas e consistentes; 

d. forem encaminhadas via fax e ou telegrama. 

6. Não serão considerados requerimentos, reclamações, notificações extrajudiciais ou quaisquer outros instrumentos 

similares cujo teor seja objeto de recurso apontado no item 1 deste capítulo. 

7. Os pontos relativos a questões eventualmente anuladas serão atribuídos a todos os candidatos que fizeram a prova e não 

obtiveram pontuação nas referidas questões conforme o primeiro gabarito preliminar, independentemente de interposição 

de recursos. Os candidatos que haviam recebido pontos nas questões anuladas, após os recursos, terão esses pontos 

mantidos sem receber pontuação a mais. 

8. Alterado o gabarito preliminar pela Comissão do Concurso Público, de ofício ou por força de provimento de recurso, as 

provas serão corrigidas de acordo com o novo gabarito. 

9. Na ocorrência do disposto nos itens 6 e 7 deste capítulo, poderá haver alteração da classificação inicial obtida para uma 

classificação superior ou inferior, ou, ainda, poderá ocorrer à desclassificação do candidato que não obtiver a nota mínima 

exigida. 

10. Não haverá reapreciação de recursos. 

11. Não serão considerados os recursos com pedidos de isenção, laudos médicos, títulos ou outros que não atenderem as 

formas e os prazos determinados no Edital e ou no Cronograma constante do Anexo I. 

12. Não serão disponibilizadas ao candidato cópias e/ou devolução de recursos, documentos e/ou títulos entregues, ficando a 

documentação sob a responsabilidade da CKM Serviços até o encerramento do concurso público. 

13. Não serão permitidas ao candidato a inclusão, a complementação, a suplementação ou a substituição de documentos 

durante ou após os períodos recursais previstos no Editale/ou no Cronograma constante do Anexo I. 

14. A análise dos recursos será de responsabilidade da CKM Serviços. 

15. Após a análise dos recursos impetrados a decisão será publicada de acordo com o Capitulo II DAS PUBLICAÇÕES deste edital 

e a resposta detalhada, quando necessária, será disponibilizada para consulta no endereço eletrônico 

www.makiyama.com.br/codau exclusivamente ao impetrante do recurso. 

16. A decisão de que trata o item 14 deste Capítulo terá caráter terminativo e não será objeto de reexame. 

XV -  DO RESULTADO DO CONCURS O 

1. Os candidatos aprovados em conformidade com o Capítulo X – DAS ETAPAS DO CONCURSO E CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO 

deste Edital constarão na ordem crescente de classificação relativa às CARREIRA/ATRIBUIÇÃO para as quais concorreram. 

2. Os candidatos que tiverem suas inscrições deferidas para concorrer às vagas reservadas aos portadores de deficiência, se 

aprovadas neste Concurso Público, terão seus nomes publicados na lista geral da ampla concorrência e também em lista 

específica reservada aos portadores de deficiência. 

3. Após o julgamento dos recursos previstos no Capítulo XIV - DOS RECURSOS deste Edital, será publicado o Resultado Final 

deste Concurso Público. 

http://www.makiyama.com.br/codau
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XVI  –DA HOMOLOGAÇÃO  

1. O Resultado Final do concurso será homologado pelo Centro Operacional de Desenvolvimento e Saneamento de Uberaba - 

CODAU. 

2. O ato de homologação do resultado final deste Concurso Público será publicado na data constante do cronograma do 

Anexo I deste edital. 

XVI I  -  DOS EXAMES MÉDICOS PRÉ -ADMISSIONAIS  

1. O candidato nomeado deverá se submeter a exames médicos pré-admissionais sob a responsabilidade do Centro 

Operacional de Desenvolvimento e Saneamento de Uberaba - CODAU que deverá aferir a aptidão física e mental para 

exercício do cargo, nos termos da Lei Complementar nº. 392, de 17/12/2008, que dispõe sobre o Regime Jurídico dos 

Servidores Públicos do Município de Uberaba. 

2. Na realização dos exames médicos pré-admissionais, o candidato deverá apresentar: 

a. formulário oficial, fornecido pelo Centro Operacional de Desenvolvimento e Saneamento de Uberaba - CODAU, 

devidamente preenchido; 

b. Documento de identidade original; 

c. resultado dos seguintes exames complementares, realizados à expensas do candidato: “hemograma completo”,  

“contagem de plaquetas”, “glicemia de jejum”,  “urina rotina”, Chagas, Sorologia Chagas , “anti-HBs AG” , Raio X 

da coluna e tórax PA. 

d. Os candidatos à ATRIBUIÇÃO de Leiturista, além dos exames contantes na alínea “c” deverão apresentar o teste 

ergométrico realizado à expensas do candidato. 

e. Os candidatos à ATRIBUIÇÃO de Operador de Máquina Retroescavadeira, Eletricista de Autos, Mecânico de 

Veículos Pesados e  Motorista II, além dos exames constantes na alínea “c” deverão apresentar o 

Eletroencefalograma, ECG, Audiometria e Oftalmológico realizados à expensas do candidato. 

f. Os candidatos à ATRIBUIÇÃO de Eletricista Industrial e Mecânico Industrial, além dos exames constantes na 

alínea “c” deverão apresentar a Audiometria realizada à expensas do candidato. 

g. Os candidatos à ATRIBUIÇÃO de Técnico em Química, além dos exames constantes na alínea “c” deverão 

apresentar Espirometria realizado à expensas do candidato. 

h. Os candidatos à ATRIBUIÇÃO de Torneiro, além dos exames constantes na alínea “c” deverão apresentar a 

Audiometria e Oftalmologia realizados à expensas do candidato. 

i. Os exames médicos deverão ter sido emitidos com no máximo 60 dias. 

3. Todos os exames exigidos estão de acordo com o PCMSO vigente.  

4. No resultado de cada um dos exames descritos na alínea “c” e “d” do item 2 deste Capítulo, deverá constar o número do 

documento de identidade do candidato e a identificação do profissional que o realizou. 

5. Somente serão aceitos resultados originais dos exames, onde devem constar assinatura e identificação do responsável 

técnico pelo laboratório. 

6. O candidato considerado inapto no exame médico pré-admissional, depois de esgotado todos os prazos e análise de 

recurso permitindo-se o amplo direito de defesa, estará impedido de tomar posse e terá seu ato de nomeação tornado sem 

efeito. 
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7. O candidato inscrito como portador de deficiência, se aprovado na forma do disposto deste edital, paralelamente à 

realização do exame médico pré-admissional, será submetido à inspeção por Junta Multidisciplinar a ser designada pelo 

Centro Operacional de Desenvolvimento e Saneamento de Uberaba - CODAU. 

7.1 Entende-se por Junta Multidisciplinar: Médicos, Profissionais atuantes na área específica, em que concorre o 

candidato, Profissionais da área de segurança do trabalho e psicólogo caso haja necessidade. 

7.2 A inspeção médica de que trata o item 7 deste capítulo, verificará se existe ou não caracterização da deficiência 

declarada pelo candidato, e em seguida emitirá o Atestado de Saúde Ocupacional. A Junta Multidisciplinar também 

deverá averiguar se existe compatibilidade da deficiência declarada pelo candidato com as atribuições do cargo para 

o qual foi nomeado, nos termos do art. 43 do Decreto Federal nº. 3.298/1999 e suas alterações. 

7.3 O candidato que não comparecer no dia, hora e local marcado para realização da inspeção médica, ou 

comparecendo e não for considerado portador de deficiência pela Junta Médica nos termos do art. 4º e seus incisos 

do Decreto Federal nº 3.298/1999 e suas alterações, perderá o direito à vaga reservada aos candidatos portadores 

de deficiência, devendo ser eliminado desta relação específica e permanecer na relação de candidatos classificados 

para a ampla concorrência. 

7.4 Não haverá segunda chamada para realização da inspeção médica, seja qual for o motivo alegado para justificar o 

atraso ou a ausência. 

8. O candidato inscrito como portador de deficiência declarado inapto, após esgotado todos os prazos de recursos, na 

inspeção médica em virtude de incompatibilidade da deficiência com as atribuições do cargo será eliminado deste 

Concurso Público e terá seu ato de nomeação tornado sem efeito. 

9. O Atestado de Saúde Ocupacional que caracterize o candidato como não portador de deficiência, propiciará ao candidato a 

oportunidade de recorrer ao Centro Operacional de Desenvolvimento e Saneamento de Uberaba - CODAU, em caso de 

inconformismo, no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis, contados da data em que o Centro Operacional de 

Desenvolvimento e Saneamento de Uberaba - CODAU der ciência do referido Atestado ao candidato. 

XVI I I  -  DA NOMEAÇÃO  

1. Concluído este Concurso Público e homologado o resultado final, a concretização do ato de nomeação dos candidatos 

aprovados dentro do número de vagas ofertado neste Edital obedecerá à estrita ordem de classificação, ao prazo de 

validade deste Concurso Público e ao cumprimento das disposições legais pertinentes. 

2. O candidato aprovado e classificado neste Concurso Público de que trata este Edital será nomeado para a 

CARREIRA/ATRIBUIÇÃO para a qual se inscreveu, devendo ser observado o número de vagas estabelecido no Anexo II – 

Quadro Geral deste Edital. 

3. Em caso de surgimento de novas vagas durante o prazo de validade deste Concurso Público, poderão ser nomeados mais 

candidatos aprovados, de acordo com a estrita ordem de classificação, sendo que 10% (dez por cento) delas serão 

igualmente, reservadas para candidatos portadores de deficiência. 

XIX –DA POSSE 

1. O candidato nomeado deverá tomar posse no prazo de 15 (quinze) dias, contados da data da publicação do ato de sua 

nomeação, nos termos do § 1º do art. 13 da Lei Complementar nº 392, de 17/12/2008, combinado com os arts. 9º e 10, do 

Decreto 363/2009 de 07/05/2009. 
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2. O candidato que não tomar posse dentro do prazo mencionado no item 1 do Capítulo XIX – DA POSSE deste Edital terá seu 

ato de nomeação tornado sem efeito, nos termos do § 6º do art. 13 da Lei Complementar nº 392, de 17/12/2008, 

combinado com o art. 10, do Decreto 363/2009 de 07/05/2009. 

3. Para tomar posse no cargo em que foi nomeado, o candidato deverá atender aos requisitos de investidura dispostos no 

Capítulo IV – DOS REQUISITOS PARA INVESTIDURA NA CARREIRA deste Edital e apresentar obrigatoriamente, os originais e 

as respectivas fotocópias simples dos seguintes documentos: 

3.1 documento de identidade reconhecido legalmente em território nacional, com fotografia; 

3.2 título de eleitor e comprovante de votação na última eleição; 

3.3 cadastro nacional de pessoa física – antigo CPF; 

3.4 certificado de reservista ou de dispensa de incorporação, quando for do sexo masculino; 

3.5 comprovante de residência atualizado; 

3.6 comprovante de conclusão da habilitação exigida para o cargo, de acordo com o Anexo II – Quadro Geral deste Edital, 

devidamente reconhecida pelo sistema federal ou pelos sistemas estaduais de ensino, conforme o caso; 

3.7 comprovante de registro em órgão de CLASSE, quando se tratar de profissão regulamentada; 

3.8 declaração de bens ou valores que integram o patrimônio até a data da posse, ou a última declaração de imposto de 

renda; 

3.9 declaração, informando se exerce ou não outro cargo, emprego ou função pública no âmbito federal, estadual ou 

municipal; 

3.10 declaração, informando se já é aposentado, por qual motivo e junto a qual regime de previdência social; 

3.11 O candidato deverá apresentar além dos documentos relacionados no item 3 deste capítulo: 

a. Atestado de Saúde Ocupacional – ASO – com conclusão pela aptidão ao exercício do cargo, emitido pelo 

serviço médico oficial do Centro Operacional de Desenvolvimento e Saneamento de Uberaba - CODAU, em 

sua falta, o que for indicado; 

b. Uma foto 3x4 recente. 

4. Estará impedido de tomar posse o candidato que deixar de apresentar os documentos especificados no item 3 deste 

capítulo, bem como as Comprovações especificadas nos itens do capítulo IV - DOS REQUISITOS PARA INVESTIDURA NAS 

CARREIRAS  deste Edital. 

XX -  DO EXERCÍCIO E  MOVIMENT AÇÃO 

1. Após tomar posse, o candidato passará à condição de servidor público e deverá entrar em exercício no prazo de 15 (quinze) 

dias, contados da data da sua posse, nos termos do inciso I do art. 19 da Lei Complementar nº. 392, de17/12/2008, que 

dispõe sobre o Regime Jurídico dos Servidores Públicos do Município de Uberaba. 

2. O servidor não poderá solicitar remoção, transferência, disposição para outro órgão público ou qualquer outra forma de 

movimentação, devendo ser desconsiderada qualquer pretensão nesse sentido. 

3. O Centro Operacional de Desenvolvimento e Saneamento de Uberaba - CODAU poderá, a qualquer tempo, por necessidade 

e interesse público, promover a remoção, de ofício, dos profissionais investidos nos cargos de que trata este edital, entre as 

unidades de sua estrutura orgânica, na forma da lei. 

XX I  -  DAS DISPOSIÇÕES F INA IS  
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1. A inscrição do candidato implicará a aceitação das normas para este Concurso Público contidas nos comunicados, deste 

Edital, em editais complementares, avisos e comunicados a serem publicados. 

2. Informações e orientações a respeito deste Concurso Público até a data da homologação poderão ser obtidas através da 

CKM Serviços e após a homologação no Centro Operacional de Desenvolvimento e Saneamento de Uberaba – CODAU , 

Avenida da Saudade, 755, Santa Marta, Uberaba, das 9h às 11h30min ou das 13h30min às 16h30min.  

3. Os itens deste edital poderão sofrer eventuais alterações, atualizações ou acréscimos enquanto não consumada a 

providência ou evento que lhes disser respeito, até a data da convocação para as provas correspondentes. Nesses casos, a 

alteração será mencionada em edital complementar, retificação, aviso ou errata a ser publicada no Diário Oficial do 

Município “Porta Voz”,www.portavozuberaba.com.br e divulgada no endereço eletrônico www.makiyama.com.br/codau. 

4. Não será fornecido qualquer documento comprobatório de aprovação ou classificação ao candidato, valendo, para esse 

fim, a publicação oficial. 

5. Não serão fornecidos atestados, cópia de documentos, certificados ou certidões relativos a notas de candidatos neste 

Concurso Público, valendo para quaisquer finalidades as respectivas publicações oficiais. 

6. Por razões de ordem técnica e de segurança, a CKM Serviços não fornecerá nenhum exemplar ou cópia de provas relativas 

a concursos anteriores para candidatos, autoridades ou instituições de direito público ou privado. 

7. Os prazos estabelecidos neste edital são preclusivos, contínuos e comuns a todos os candidatos, não havendo justificativa 

para o não cumprimento e para a apresentação de quaisquer recursos, títulos, isenções, laudos médicos ou outros 

documentos após as datas estabelecidas. 

8. As alterações em dispositivos legais e normativos, com entrada em vigor após a data de publicação deste edital, não serão 

objeto de avaliação nas provas deste Concurso Público. 

9. É da exclusiva responsabilidade do candidato, após a homologação e durante o prazo de validade deste Concurso Público, 

manter seu endereço atualizado junto ao CODAU, por meio de correspondência registrada endereçada ao Centro 

Operacional de Desenvolvimento e Saneamento de Uberaba - CODAU - Edital n. 002/2013, situada na Avenida da Saudade, 

755, Bairro Santa Marta, CEP 38061-000, Uberaba, MG, assumindo a responsabilidade eventual do não recebimento de 

qualquer correspondência a ele encaminhada pelo Centro Operacional de Desenvolvimento e Saneamento de Uberaba - 

CODAU, decorrente de insuficiência, equívoco ou alteração dos dados constantes da inscrição. 

10. O CODAU e a CKM Serviços não se responsabilizam por quaisquer cursos, textos, apostilas e outros materiais impressos ou 

digitais referentes às matérias deste Concurso Público ou por quaisquer informações que estejam em desacordo com o 

disposto neste edital. 

11. O Centro Operacional de Desenvolvimento e Saneamento de Uberaba - CODAU e a CKM Serviços eximem-se da 

responsabilidade de reembolso de despesas de qualquer natureza relativas à participação dos candidatos neste Concurso, 

ressalvada a única exceção do previsto no Capítulo VII – DA DEVOLUÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO deste Edital. 

12. Os certames para cada ESPECIALIDADE, regidos por este Edital, são independentes. 

13. O Centro Operacional de Desenvolvimento e Saneamento de Uberaba - CODAU poderá homologar, por atos diferentes e 

em épocas distintas, o resultado final dos diversos certames. 

14. Após o término do concurso, a CKM Serviços encaminhará toda documentação referente a este concurso para o Centro 

Operacional de Desenvolvimento e Saneamento de Uberaba - CODAU, para arquivamento de conformidade com o disposto 

no Decreto 324/2005 de 29 de abril de 2005. 

http://www.portavozuberaba.com.br/
http://www.makiyama.com.br/codau
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15.  Incorporar-se-ão a este Edital, para todos os efeitos, quaisquer editais complementares, atos, avisos e convocações, 

relativos a este Concurso Público, que vierem a ser publicados pelo Centro Operacional de Desenvolvimento e Saneamento 

de Uberaba - CODAU, no Diário Oficial do Município “PortaVoz” www.portavozuberaba.com.br e divulgados no endereço 

eletrônico www.makiyama.com.br/codau. 

16. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Central de Concursos nomeada pelo Prefeito de Uberaba, ouvida a CKM 

Serviços, no que couber. 

17. Integram este Edital os seguintes Anexos: 

 Anexo I – CRONOGRAMA 

 Anexo II - QUADRO GERAL DE CARGOS/ÁREA DE CONHECIMENTO/ATIVIDADE, CÓDIGOS E DISTRIBUIÇÃO DE VAGAS. 

 Anexo III - QUADRO DE VALORAÇÃO DA PROVA OBJETIVA. 

 Anexo IV – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO E BIBLIOGRAFIAS SUGERIDAS. 

http://www.portavozuberaba.com.br/
http://www.makiyama.com.br/codau

