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CÓDIGOS/DETALHES DE ESPECIALIDADE DO CARGO DE

AGENTE DE SANEAMENTO

EDITAL 001/2008

Código: 01
Detalhe de Especialidade: Operador de Sistemas 
Faixa Salarial: 02
Salário Base (R$): 418,00
Jornada  de  Trabalho:  40  horas  semanais,  sujeitas  à  escala  de  revezamento  ou 
plantão.
Requisitos Exigidos: 4ª série do Ensino Fundamental completo (antigo primário). 
Aptidões  Específicas:  Adaptabilidade,  coordenação  e  destreza  de  membros 
superiores  e  inferiores,  disciplina,  disponibilidade,  espírito  de  equipe,  facilidade  no 
relacionamento  interpessoal,  força  e  resistência  física,  resistência  a  variações  de 
temperatura  e  luminosidade,  versatilidade  e  iniciativa.  O  trabalho  é  realizado  em 
ambientes sujeito a intempéries, ruídos, poeira, gases tóxicos, odor, barulho e contato 
com produtos químicos e esgoto sanitário.
Atribuições: Executar, sob orientação, atividades de: captação, produção, operação, 
reservação e distribuição de água,  manutenção em redes e ligações de água e/ou 
esgoto; execução de novas ligações de água e/ou esgoto; suspensão, tamponamento, 
supressão  e  religação  de  água  e  esgoto;  construção  de  poços  de  visitas  e 
assentamento de poços luminares em ligações; desentupimento de ligações e redes; 
prolongamento  de  redes;  recomposição  de  pavimentos  e  passeios;  instalar  e/ou 
substituir  hidrômetros;  operar  compressor  de  ar;  operar  estação  de  tratamento  de 
esgoto  e  água;  executar  serviços  de  abertura  e  fechamento  de  valas;  carregar  e 
descarrega  material  e  equipamentos;  executar  serviços  administrativos  de 
atendimento  ao  cliente,  leitura  hidrômetros,  entrega  de  contas  e  faturas;  executar 
outras tarefas inerentes ao detalhe de especialidade.

Código: 02
Detalhe de Especialidade: Auxiliar de Serviços Gerais 
Faixa Salarial: 01
Salário Base (R$): 415,00
Jornada de Trabalho: 40 horas semanais.
Requisitos Exigidos: 4ª série do Ensino Fundamental completo (antigo primário). 
Aptidões Específicas: Adaptabilidade, disciplina, coordenação muscular e destreza 
física, disponibilidade, resistência a variações de temperatura e luminosidade. 
Atribuições:  Executar  serviços gerais  de  faxina  nas áreas internas e  externas da 
Empresa, tais como: limpeza e conservação das dependências das unidades, lavar 
instalações sanitárias e pisos, retirar poeira e lixos das salas, varrer, limpar, encerar e 
lustrar  pisos,  paredes,  portas,  janelas  e  vidros,  entre  outros;  receber,  preparar  e 
distribuir  lanches  padrão  aos  empregados;  executar  outras  tarefas  inerentes  ao 
detalhe de especialidade.
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Código: 03
Detalhe de Especialidade: Auxiliar Administrativo
Faixa salarial: 04
Salário Base (R$): 505,78
Jornada de Trabalho: 40 horas semanais.
Requisitos Exigidos: Ensino Médio completo (antigo 2º grau). 
Aptidões  Específicas:  Atenção  concentrada,  adaptabilidade,  comunicação  oral  e 
escrita,  criatividade,  discrição,  disponibilidade,  disciplina,  espírito  de  equipe, 
flexibilidade,  iniciativa,  objetividade,  facilidade  no  relacionamento  interpessoal, 
sociabilidade. 
Atribuições:  Executar  atividades  de  apoio  administrativo,  no  tocante  a:  atender  e 
recepcionar  clientes  internos  e  externos;  levantar,  preparar  e  tabular  informações; 
emitir, digitar e redigir documentos, formulários e correspondências diversas; receber, 
conferir  e  distribuir  documentos;  efetuar  lançamentos  de  dados  e  informações; 
preparar,  emitir,  baixar  e  atualizar  documentos  e  informações;  manter  atualizados 
arquivos; executar consistência de dados; executar outras tarefas inerentes ao detalhe 
de especialidade.

Código: 04
Detalhe de Especialidade: Assistente Administrativo
Faixa Salarial: 06
Salário Base (R$): 612,00
Jornada de Trabalho: 40 horas semanais, com disponibilidade para viagens.
Requisitos Exigidos: Ensino Médio completo (antigo 2º grau). 
Aptidões  Específicas:  Atenção  concentrada,  capacidade  de  análise  e  síntese, 
adaptabilidade,  comunicação  oral  e  escrita,  criatividade,  discrição,  disponibilidade, 
disciplina,  espírito  de  equipe,  flexibilidade,  iniciativa,  objetividade,  facilidade  no 
relacionamento interpessoal, planejamento e sociabilidade. 
Atribuições:  Orientar  e/ou  executar  trabalhos  relativos  aos  processos  de  apoio 
administrativo,  de  recursos  humanos,  materiais,  financeiro,  comercial,  transportes, 
entre outros, tais como: acompanhar e controlar a execução das rotinas de sua área 
de atuação; programar, dar baixa, reprogramar e distribuir serviços; elaborar, minutar 
e/ou  digitar  documentos  diversos;  emitir  e  preparar  dados  técnicos  e  documentos 
necessários aos trabalhos da área; acompanhar e controlar a tramitação e o fluxo de 
documentos e processos internos, montar relatórios, gráficos, planilhas; acompanhar, 
controlar,  atualizar,  cadastrar  e  conferir  dados,  informações,  valores,  e  banco  de 
dados; efetuar o acompanhamento de programas de investimento e/ou contratos de 
financiamento,  planos  de  ação,  orçamento  programa,  desembolso  de  valores  de 
contratos  e  convênios,  custos  de  serviços,  dentre  outros;  efetuar  levantamento, 
tabulação  de  dados  e  cálculos  diversos;  prestar  orientação  quanto  à  utilização  e 
operação  de  equipamentos  de  informática;  prestar  informações  gerais  sobre  os 
processos  da  área;  atender,  recepcionar  e  acompanhar  pessoas,  clientes  e 
fornecedores; executar outras tarefas inerentes ao detalhe de especialidade.
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Código: 05
Detalhe de Especialidade: Agente Comunitário
Faixa Salarial: 06
Salário Base (R$): 612,00
Jornada de Trabalho: 40 horas semanais, com disponibilidade para viagens.
Requisitos Exigidos: Ensino Médio completo (antigo 2º grau). 
Aptidões Específicas: Boa comunicação oral e escrita, fluência verbal, capacidades 
de  raciocínio  e  síntese,  flexibilidade,  iniciativa,  objetividade,  espirito  de  equipe, 
disponibilidade, autocontrole, assertividade, facilidade no relacionamento interpessoal 
e criatividade. 
Atribuições:  Participar, sob orientação, dos trabalhos de mobilização comunitária e 
de  educação  sanitária  e  ambiental,  realizando  levantamentos  em  campo  de 
informações  cadastrais  sobre  clientes  da  Empresa  real  e  em  potencial,  segundo 
roteiros pré-estabelecidos, efetuando o registro e tabulação dos dados e cadastro em 
banco  de  dados;  repassar  informações  e  orientações  a  clientes,  no  tocante  aos 
benefícios da água tratada e do esgotamento sanitário, do uso consciente da água, da 
necessidade de limpeza de caixa de água, da disposição final do lixo, entre outros; 
prestar  apoio  e/ou  confeccionar  materiais  educativos  que  auxiliem  a  Empresa  na 
divulgação  da  utilização  e  benefícios  de  seus  produtos;  executar  outras  tarefas 
inerentes ao detalhe de especialidade.

Código: 06
Detalhe de Especialidade: Técnico em Segurança do Trabalho
Faixa Salarial: 06
Salário Base (R$): 612,00
Jornada de Trabalho: 40 horas semanais, com disponibilidade para viagens.
Requisitos Exigidos: Curso de nível médio completo de Técnico em Segurança do 
Trabalho, com registro profissional no Ministério do Trabalho e Emprego. 
Aptidões Específicas: Atenção concentrada, comunicação escrita, desinibição, boa 
dicção, discrição, disponibilidade, percepção cromática.
Atribuições:  Executar  atividades  relacionadas  com  a  segurança  do  trabalho,  tais 
como:  inspeções  nas  diversas  unidades  da  Empresa,  levantamento  de  riscos 
ambientais, organização e acompanhamento das CIPA´s, inspeções a obras, análise 
da situação de riscos, campanhas de prevenção de acidentes e doenças profissionais, 
inspeções  a  sistemas  de  combate  a  incêndios,  sinalizações  de  advertências, 
investigação  de  acidentes,  conferir  e  aprovar  requisições  de  EPI/EPC  Executar  a 
fiscalização de obras de construção civil  e de redes e ligações de água e esgoto, 
realizadas  por  equipes  próprias  e/ou  empreiteiras,  levantamento  de  dados  para 
medições; bem como orientar, acompanhar e/ou executar serviços de pedreiro, pintor, 
marceneiro,  bombeiro hidráulico e de apoio à levantamentos topográficos; executar 
outras tarefas inerentes ao detalhe de especialidade.

Código: 07
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Detalhe de Especialidade: Técnico em Obras e Serviços
Faixa Salarial: 06
Salário Base (R$): 612,00
Jornada de Trabalho: 40 horas semanais, com disponibilidade para viagens.
Requisitos Exigidos: Curso de nível médio completo de Técnico em Edificações ou 
Técnico em Saneamento, com registro no conselho da categoria.
Aptidões  Específicas:  Atenção  concentrada,  comunicação  verbal,  disciplina, 
disponibilidade,  espírito  de  equipe,  iniciativa  e  facilidade  no  relacionamento 
interpessoal.
Atribuições:  Executar  a  fiscalização  de  obras  de  construção  civil  e  de  redes  e 
ligações  de  água  e  esgoto,  realizadas  por  equipes  próprias  e/ou  empreiteiras, 
levantamento  de  dados  para  medições;  bem  como  orientar,  acompanhar  e/ou 
executar serviços de pedreiro, pintor, marceneiro, bombeiro hidráulico e de apoio à 
levantamentos  topográficos;  executar  outras  tarefas  inerentes  ao  detalhe  de 
especialidade.

Código: 08
Detalhe de Especialidade: Técnico em Eletromecânica
Faixa Salarial: 06
Salário Base (R$): 612,00
Jornada de Trabalho: 40 horas semanais, com disponibilidade para viagens.
Requisitos Exigidos: Curso de nível médio completo de Técnico em Eletricidade ou 
Técnico em Eletrotécnica ou Técnico em Eletromecânica ou Técnico em Mecânica, 
com registro no conselho regional da categoria profissional. 
Aptidões  Específicas:  Atenção  concentrada,  raciocínios  lógico,  numérico  e 
mecânico; disciplina, espírito de equipe; disponibilidade; destreza manual; percepções 
cromáticas e de detalhes; prudência.
Atribuições:  Executar  e/ou  orientar  serviços  de  manutenções  eletromecânicas, 
preventivas,  preditivas  e  corretivas,  elétricas  e/ou  mecânicas,  serviços  de 
monitoramento de equipamentos operacionais de subestações elétricas, serviços de 
inspeções eletromecânicas, cadastro de dados técnicos; bem como executar serviços 
de operação de conjuntos moto-bombas, de manobra e etiquetagem de equipamentos 
eletromecânicos; executar outras tarefas inerentes ao detalhe de especialidade.

Código: 09
Detalhe de Especialidade: Técnico em Química
Faixa Salarial: 07
Salário Base (R$): 850,00
Jornada de Trabalho: 40 horas semanais, com disponibilidade para viagens.
Requisitos Exigidos: Curso de nível médio completo de Técnico em Química, com 
registro no conselho regional da categoria profissional. 
Aptidões  Específicas:  Atenção  concentrada,  raciocínios  lógico,  numérico  e 
mecânico; disciplina, espírito de equipe; disponibilidade; destreza manual; percepções 
cromáticas e de detalhes; prudência.
Atribuições:  Executar,  sob  orientação,  atividades  relacionadas  à  operação  de 
estações de tratamento de água e esgoto e de unidades de tratamento de resíduos, 
análise e teste de coagulação, análise e coleta físico-química de amostras de água ou 
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esgoto, inspeção de aparelhos e equipamentos das ETA’s e ETE’s, inspeção técnica 
em unidades de tratamento, acompanhar serviços de cadastro de redes interceptoras 
e coletoras de sistemas de tratamento de esgoto, serviços de recuperação de áreas 
erodidas ao longo de interceptores, margens de córrego e ribeirões, realizar serviços 
de atualização dos bancos informatizados de dados de caracterização de esgotos, 
acompanhar trabalhos para identificação e eliminação de lançamentos indevidos em 
redes coletoras de esgoto, efetuar controle de estoque de produtos químico; executar 
outras tarefas inerentes ao detalhe de especialidade.
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