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COMUNICADO 

 

 

 O Instituto QUADRIX, Entidade responsável pelo Concurso Público do SAAE – Serviço Municipal de Saneamento Básico de Unaí (MG), 

comunica que, por decisão unilateral do SAAE, o certame está suspenso momentaneamente, para regularização dos requisitos básicos 

relacionados ao cargo de nível fundamental “Operador de ETA”, o qual foi objeto de questionamentos do Ministério Público do Estado de Minas 

Gerais e do Conselho Regional de Química da 2ª Região – Minas Gerais, em função das atribuições necessárias ao cargo, cujas atividades seriam 

privativas de profissionais com conhecimentos de, no mínimo, nível médio e técnico na área química. 

 

 Dessa forma, o Instituto Quadrix informa que ficam suspensas, para todos os cargos, as provas objetivas programadas, originalmente, 

para o próximo dia 01 de março de 2015. Uma nova data será apresentada aos candidatos, quando da autorização para continuidade do 

certame, com a prévia comunicação aos participantes, por meio da Comissão Organizadora do Concurso. 

 

 Os candidatos deverão acompanhar a atualização das informações no site oficial do concurso público: 

http://www.quadrix.org.br/concursosaaeunai.aspx. De acordo com o edital normativo: 

 

17.2 É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar todos os atos, editais e comunicados referentes a este CONCURSO PÚBLICO que 

sejam publicados no quadro de avisos do Saae de Unaí e/ou divulgados na internet, no endereço eletrônico http://www.quadrix.org.br. 

 

17.3 O candidato poderá obter informações referentes ao CONCURSO PÚBLICO nas Centrais de Atendimento do INSTITUTO QUADRIX, por meio 

dos seguintes telefones: Brasília (61) 3550‐0000; Porto Alegre (51) 3500‐9000; Salvador (71) 3500‐9000; São Paulo (11) 3198‐0000 e Rio de 

Janeiro (21) 3500‐9000. Por e‐mail (contato@quadrix.org.br) ou via internet, no endereço eletrônico http://www.quadrix.org.br, ressalvado o 

disposto no subitem 17.5 deste Edital. 

 

 
Brasília/DF, 06 de fevereiro de 2015. 
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