
Companhia de Saneamento de Minas Gerais [COPASA]

Programa de Estágio 2021

Sua transformação começa aqui.

Distribuição de vagas por regional

Unidade de Negócio Sul [UNSL]

SEDE-UBÁ 1 TÉCNICO EDIFICAÇÕES
Avenida Quintino Pogialli, 441 - Waldemar de 

Castro - Ubá/MG
Projetos e Obras Windows, word, Excel, Power Point. Boa noção de Autocad e Google Earth.

Auxiliar em levantamentos técnicos para reformas, perícias, obras, dentre outros; auxiliar o controle, planejamento e orçamento e participar elaboração de projetos diversos; auxiliar na análise 

para liberação de pontos de tomada para novos empreendimentos; participar nos trabalhos de  detalhamento de montagens hidráulicas para interligações de redes de abastecimento com 

levantamento dos materiais necessários; Participar de estudos específicos da área relativos à melhoria de abastecimento, efetuando levantamento de dados, preparando informações, 

planilhas e relatórios;

SEDE-UBÁ 1 TÉCNICO MEIO AMBIENTE
Avenida Quintino Pogialli, 441 - Waldemar de 

Castro - Ubá/MG
Área ambiental da GRUA

Conhecimento em Informática (cursos Office), disponibilidade para visitas em 

Campo,  proatividade, bom relacionamento interpessoal, flexibilidade

* Levantamento em campo de Unidades Ambientais; * Preenchimento de planilhas; * Elaboração de relatórios ambientais; * Apoiar a elaboração de programas de educação ambiental, 

objetivando a conscientização da população, preservação dos mananciais; etc. 

SEDE-UBÁ 1 ENGENHEIRO CIVIL
Avenida Quintino Pogialli, 441 - Waldemar de 

Castro - Ubá/MG

Produção, Operação, Projetos e 

obras. 

Windows, word, Excel, Power Point. Boa redação e facilidade de expressão. 

Habilidade em relacionamento com equipes.  

Auxiliar nas atividades de operação e manutenção de sistemas de abastecimento de água e esgotamento sanitário;  auxiliar na elaboração e/ou análise de projetos; Auxiliar na manutenção e 

atualização de cadastro de redes, prolongamento e redimensionamento; Acompanhar e efetuar medições referentes aos serviços executados por empreiteiras; Realizar levantamentos, 

compor relatórios, apresentar estudos.   

SEDE-UBÁ 1 ADMINISTRAÇÃO - SUPERIOR
Avenida Quintino Pogialli, 441 - Waldemar de 

Castro - Ubá/MG
Administrativa

Windows, word, Excel, Power Point. Boa redação e facilidade de expressão. 

Habilidade em relacionamento com equipes.  

Auxiliar nas atividades administrativas diversas, pretando apoio nos controles dos processos de RH, Planejamento, Comercial, Suprimeiros e Logística e Sócio Ambiental (Gestão de 

atestados, frequencia, treinamentos, controle de escalas, organização e manutenção de arquivos e documentação de notas fiscais, pedidos de compras, prestação de contas de viagens, 

planilhas de orçamento, acompanhamento de e elaboração de PDP's, relatórios fotográficos, reprodução de documentos, controle de malotes, distribuição e fechamento de malotes).

LEOPOLDINA 1 ADMINISTRAÇÃO - SUPERIOR
Rua Getomir Pereira Bella, 300 - Bairro Alto da 

Ventania - Leopoldina/MG
Administrativa

Windows, word, Excel, Power Point. Boa redação e facilidade de expressão. 

Habilidade em relacionamento com equipes.  

Auxiliar nas atividades administrativas diversas, pretando apoio nos controles dos processos de RH, Planejamento, Comercial, Suprimeiros e Logística e Sócio Ambiental (Gestão de 

atestados, frequencia, treinamentos, controle de escalas, organização e manutenção de arquivos e documentação de notas fiscais, pedidos de compras, prestação de contas de viagens, 

planilhas de orçamento, acompanhamento de e elaboração de PDP's, relatórios fotográficos, reprodução de documentos, controle de malotes, distribuição e fechamento de malotes).

POUSO ALEGRE/SEDE 1 CURSO SUPERIOR DE ENGENHARIA CIVIL
Av. Alvarino Gonçalves Negrão - 450 - Bairro 

São João - Pouso Alegre

Produção, Operação, Projetos e 

obras. 

Windows, word, Excel, Power Point. Boa redação e facilidade de expressão. 

Habilidade em relacionamento com equipes.  

Auxiliar nas atividades de operação e manutenção de sistemas de abastecimento de água e esgotamento sanitário;  auxiliar na elaboração e/ou análise de projetos; Auxiliar na manutenção e 

atualização de cadastro de redes, prolongamento e redimensionamento; Acompanhar e efetuar medições referentes aos serviços executados por empreiteiras; Realizar levantamentos, 

compor relatórios, apresentar estudos.   

POUSO ALEGRE/SEDE 1 CURSO SUPERIOR EM COMUNICAÇÃO SOCIAL
Av. Alvarino Gonçalves Negrão - 450 - Bairro 

São João - Pouso Alegre
Comunicação e Imprensa

Desenvoltura, boa redação, boa capacidade de relacionamento e expressão. 

Criatividade. Conhecimento básico de computação. 

Auxiliar no planejamento e implantação de ações de comunicação e relacionamento com a imprensa, clientes e equipe COPASA, divulgando informações bem como promovendo atividades 

de melhoria da comunicação interna e externa da empresa. 

POUSO ALEGRE/SEDE 1 CURSO TECNICO EM PROJETOS E OBRAS
Av. Alvarino Gonçalves Negrão - 450 - Bairro 

São João - Pouso Alegre
Projetos e Obras Windows, word, Excel, Power Point. Boa noção de Autocad e Google Earth.

Auxiliar em levantamentos técnicos para reformas, perícias, obras, dentre outros; auxiliar o controle, planejamento e orçamento e participar elaboração de projetos diversos; auxiliar na análise 

para liberação de pontos de tomada para novos empreendimentos; participar nos trabalhos de  detalhamento de montagens hidráulicas para interligações de redes de abastecimento com 

levantamento dos materiais necessários; Participar de estudos específicos da área relativos à melhoria de abastecimento, efetuando levantamento de dados, preparando informações, 

planilhas e relatórios;

ANDRADAS 1 CURSO SUPERIOR DE ENGENHARIA CIVIL Rua Professor Xanico - 122 - Centro - Andradas
Produção, Operação, Projetos e 

obras. 

Windows, word, Excel, Power Point. Boa redação e facilidade de expressão. 

Habilidade em relacionamento com equipes.  

Auxiliar nas atividades de operação e manutenção de sistemas de abastecimento de água;  auxiliar na elaboração e/ou análise de projetos; Auxiliar na manutenção e atualização de cadastro 

de redes, prolongamento e redimensionamento; Acompanhar e efetuar medições referentes aos serviços executados por empreiteiras; Realizar levantamentos, compor relatórios, apresentar 

estudos.   

MONTE SIÃO 1 CURSO SUPERIOR DE ENGENHARIA CIVIL
R.Dr.Juscelino K. Oliveira, 200 - Centro   - 

Monte Sião

Produção, Operação, Projetos e 

obras. 

Windows, word, Excel, Power Point. Boa redação e facilidade de expressão. 

Habilidade em relacionamento com equipes.  

Auxiliar nas atividades de operação e manutenção de sistemas de abastecimento de água e esgotamento sanitário;  auxiliar na elaboração e/ou análise de projetos; Auxiliar na manutenção e 

atualização de cadastro de redes, prolongamento e redimensionamento; Acompanhar e efetuar medições referentes aos serviços executados por empreiteiras; Realizar levantamentos, 

compor relatórios, apresentar estudos.   

EXTREMA 1 CURSO SUPERIOR DE ENGENHARIA CIVIL Praça Japão, 69 –Jardim Nova Extrema   
Produção, Operação, Projetos e 

obras. 

Windows, word, Excel, Power Point. Boa redação e facilidade de expressão. 

Habilidade em relacionamento com equipes.  

Auxiliar nas atividades de operação e manutenção de sistemas de abastecimento de água e esgotamento sanitário;  auxiliar na elaboração e/ou análise de projetos; Auxiliar na manutenção e 

atualização de cadastro de redes, prolongamento e redimensionamento; Acompanhar e efetuar medições referentes aos serviços executados por empreiteiras; Realizar levantamentos, 

compor relatórios, apresentar estudos.   

SÃO SEBASTIÃO DO 

PARAÍSO
1 TÉCNICO MEIO AMBIENTE

Rua Antonio Ananias, Nº 365 - Jardim Acapulco - 

São Sebastião do Paraíso
Área ambiental da GRSS

Conhecimento em Informática (cursos Office), disponibilidade para visitas em 

Campo,  proatividade, bom relacionamento interpessoal, flexibilidade

* Levantamento em campo de Unidades Ambientais; * Preenchimento de planilhas; * Elaboração de relatórios ambientais; * Apoiar a elaboração de programas de educação ambiental, 

objetivando a conscientização da população, preservação dos mananciais; etc. 

VARGINHA 1 DIREITO
R. Maria Paiva Pinto - S/Nº Vila Paiva Varginha 

MG  -  CEP: 37018-620
Âmbito UNSL

Cateira estagiário OAB, domínio em excel, proatividade, bom 

relacionamento interpessoal , flexibilidade, boa comunicação e 

redação.                                                                     

Acompanhar as demandas, autuações e processos de Ministério Público, ARSAE-MG, Prefeituras, Câmaras Municipais, Assembleia Legislativa e demais órgãos de 

controle e judiciais.

ALFENAS/ LAB 

REGIONAL
1 TÉCNICO EM QUÍMICA

Rua Iput, 341 - Vila Teixeira - Alfenas - MG CEP 

37.132-416
USOS

Conceitos básicos de Excel e Word, concentração, comprometimento, 

responsabilidade, disposição para aprender, trabalho em equipe, organização, 

proatividade, bom relacionamento interpessoal

Acompanhar análises físico-químicas e bacteriológicas em amostras de esgotos, realizar testes de controle de qualidade, preparar soluções, executar tarefas correlatas ao programa de 

estágio.  Realizar testes de rotina de controle de qualidade e validação analítica e no final executar tarefas correlatas ao sistema de gestão da qualidade.                   

Executar tarefas correlatas ao programa de estágio.                                                                               

LEOPOLDINA/LAB 

REGIONAL
1 TÉCNICO EM QUÍMICA

Rua Getomir Pereira Bela - Alto da Ventania

Leopoldina - MG

CEP 36.700-000 

USOS

Conceitos básicos de Excel e Word, concentração, comprometimento, 

responsabilidade, disposição para aprender, trabalho em equipe, organização, 

proatividade, bom relacionamento interpessoal

Acompanhar análises físico-químicas e bacteriológicas em amostras de águas tratadas, esgotos e mananciais, realizar testes de controle de qualidade, preparar soluções.                                                                              

Realizar testes de rotina de controle de qualidade e validação analítica e no final executar tarefas correlatas ao sistema de gestão da qualidade.                   

Executar tarefas correlatas ao programa de estágio.

VARGINHA/ LAB 

REGIONAL
1 CURSO SUPERIOR DE BIOLOGIA

Rua Cel. Lemos - Conj. Hab. Centenario

Varginha - MG

CEP 37.056-230 

USOS

Conceitos básicos de Excel e Word, concentração, comprometimento, 

responsabilidade, disposição para aprender, trabalho em equipe, organização, 

proatividade, bom relacionamento interpessoal

Acompanhar a realização de análises biológicas, avaliando e validando resultados laboratoriais, participar da elaboração de programas para o controle de qualidade analítica e gestão 

operacional das informações, em atendimento à legislação vigente, executar tarefas correlatas ao programa de estágio.

ATIVIDADES (síntese das principais atividades)LOCAL VAGAS FORMAÇÃO EDUCACIONAL ENDEREÇO DO LOCAL ESTÁGIO ÁREA DE ATUAÇÃO 
REQUISITOS TÉCNICOS E COMPORTAMENTAIS

(Ex: carteira estagiário OAB, excel, proatividade, bom 


