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CÓDIGOS/ESPECIALIDADES DO CARGO DE AGENTE DE SANEAMENTO

Cód. 01
Especialidade: Leiturista 
Nível salarial: 03
Salário Base (R$): 575,04
Jornada de Trabalho: 40 horas semanais, sujeitas à escala ou plantão.
Requisitos Exigidos: Ensino Fundamental Completo (antigo 1º Grau). Experiência não exigida.
Aptidões Específicas: Atenção concentrada para a execução das atividades. Grande esforço físico quando do 
desenvolvimento de atividades em campo. As atividades são executadas ao ar livre, sujeitas a intempéries. 
Atribuições: Efetuar leituras de hidrômetros, através de operação de equipamento “coletor de dados”  e entrega 
de faturas e/ou malas diretas; levantamentos em campo e lançamento de dados cadastrais; suspensão e/ou 
religação do fornecimento de água de clientes, e outras tarefas inerentes à especialidade. 

Cód. 02
Especialidade: Mecânico de Equipamentos de Sondagem 
Nível salarial: 04
Salário Base (R$): 712,11
Jornada de Trabalho: 40 horas semanais, sujeitas à escala ou plantão . Viagens constantes.
Requisitos Exigidos: Ensino Fundamental Completo (antigo 1º Grau). Experiência comprovada de 3 (três) anos 
em manutenção de equipamentos de perfuração de poços tubulares, tais como: sondas rotopneumáticas tipo 
Prominas, sondas percussoras tipo Prominas, compressores, tipo Chicago de alta pressão e motores do tipo 
Cummins, Perkins, Scania, MB e MWM. Carteira Nacional de Habilitação, categoria D.
Aptidões Específicas: Atenção concentrada, coordenação audio-viso-motora, destreza manual, disponibilidade, 
resistência e força física.
Atribuições:  Executar  atividades  operacionais  de  manutenções  preventiva,  preditiva  e  corretiva  em 
equipamentos  hidráulicos  de  grande  porte;  instalar  e/ou  desinstalar  motores  e  outros  componentes;  testar 
equipamentos novos e/ou revisados; levantar e cadastrar dados; e outras tarefas inerentes à especialidade. 

Cód. 03
Especialidade: Operação de Tratamento de Água e Esgoto  - 
Nível salarial: 04
Salário Base (R$): 712,11
Jornada de Trabalho: 40 horas semanais, sujeitas à escala ou plantão
Requisitos Exigidos: Ensino Fundamental Completo (antigo 1º Grau). Experiência comprovada de 01 (um) ano 
em atividades, tais como: bombeiro hidráulico, encanador, eletricista, mecânico, operador de máquinas, operador 
de produção ou outras assemelhadas.
Aptidões Específicas: Atenção concentrada para a execução das atividades. Moderado esforço físico quando 
do desenvolvimento de atividades. As atividades são executadas em Estações de Tratamento de Água (ETA) ou 
Esgoto (ETE), sujeitas a intempéries, ruídos, odor, gases tóxicos e contato com produtos químicos  e esgoto 
sanitário. 
Atribuições:  Executar  atividades  pertinentes  à  operação  de estações  de tratamento  de água e  esgoto,  no 
tocante a coletas de amostras e realização de testes,  medições,  preparo e dosagem de produtos químicos; 
acompanhamento das etapas de tratamento; operação de equipamentos; manobras de registros e comportas, e 
outras tarefas inerentes à especialidade. 
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Cód. 04
Especialidade: Servente 
Nível salarial: 01
Salário Base (R$): 378,39
Jornada de Trabalho: 40 horas semanais sujeitas à escala ou plantão.
Requisitos Exigidos: Ensino Fundamental Completo (antigo 1º Grau). Experiência não exigida.
Aptidões Específicas: Grande esforço físico, destreza física e coordenação muscular. O trabalho é realizado em 
ambiente sujeito a intempéries, ruídos, poeira, gases tóxicos,  odor, barulho e contato com produtos químicos e 
esgoto sanitário.
Atribuições:  Executar  serviços  braçais  e  manuais  em  geral  de  carga  e  descarga,  abertura,  fechamento, 
escoramento e compactação  de valas, escavação, abertura de covas, picadas, capinas, roçadas; recebimento, 
conferência e armazenamento de materiais, produtos químicos, equipamentos; limpeza e conservação em geral; 
serviços de mensageria; auxiliar nas atividades operacionais dos sistemas de água e esgoto, e outras tarefas 
inerentes à especialidade. 

Cód. 05
Especialidade: Técnica em Projetos e Obras  
Nível salarial: 06
Salário Base (R$): 1056,25
Jornada de Trabalho: 40 horas semanais
Requisitos Exigidos:  Curso Técnico em Edificações com registro no conselho da categoria. Experiência não 
exigida.
Aptidões Específicas: Atenção concentrada, comunicação verbal, disciplina, disponibilidade, espírito de equipe, 
iniciativa e facilidade no relacionamento interpessoal.
Atribuições: Participar da elaboração, atualização e/ou conferência de orçamentos e projetos de água e esgoto 
e especificação de materiais; efetuar fiscalização e medição de obras e projetos  de construção civil e de redes e 
ligações de água e esgoto; realizar levantamentos topográficos e de dados; realizar atualização de cadastro de 
redes; efetuar emissão de pedidos de compras e controle de materiais de obras, e outras tarefas inerentes à 
especialidade. 
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