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CÓDIGOS/DETALHES DE ESPECIALIDADE DO CARGO DE 

ANALISTA DE SANEAMENTO 
 
Código: 01 
Detalhe de Especialidade: Administração de Empresas 
Posição: Profissional I 
Faixa Salarial/Nível: 30/01 
Salário Base (R$): 2.837,32 
Jornada de Trabalho: 40 horas semanais, com disponibilidade para viagens. 
Requisitos Exigidos: Educação superior bacharelado em curso de Administração, reconhecido pelo Ministério da 
Educação e com registro profissional no órgão de classe. 
Aptidões Específicas: Capacidades de análise, de raciocínio e de síntese, facilidade no relacionamento 
interpessoal, atenção concentrada e difusa, adaptabilidade, assertividade, autocontrole, comunicação oral e 
escrita, fluência verbal, criatividade, discrição, disponibilidade, espírito de equipe, flexibilidade, iniciativa, 
objetividade, persistência, persuasão, planejamento e visão sistêmica. 
Atribuições: Realizar atividades técnicas de apoio administrativo afetas a uma das seguintes áreas de atuação: 
comercial; marketing; financeira; planejamento e controle; gestão de pessoas; materiais e suprimentos; O & M; 
qualidade total; transportes; serviços gerais e outras correlatas, envolvendo: acompanhar e controlar serviços de 
natureza administrativa-operacional; efetuar pesquisas; realizar análises em geral; elaborar estudos estatísticos, 
consistência, conferência, levantamento, tabulação e análise de dados e informações diversas; elaborar quadros 
comparativos, relatórios técnicos e gerenciais, avaliação e acompanhamento de custos; executar outras tarefas 
inerentes ao detalhe de especialidade. 
 
Código: 02 
Detalhe de Especialidade: Advocacia 
Posição: Profissional I 
Faixa Salarial/Nível: 30/01 
Salário Base (R$): 2.837,32 
Jornada de Trabalho: 40 horas semanais, com disponibilidade para viagens. 
Requisitos Exigidos: Educação superior bacharelado em curso de Direito, reconhecido pelo Ministério da 
Educação e com registro profissional definitivo na OAB. 
Aptidões Específicas: Capacidades de raciocínio, de análise e de síntese, comunicação escrita, discrição, 
disponibilidade, facilidade no relacionamento interpessoal, fluência verbal, negociação, persuasão. 
Atribuições: Elaborar contestações, petições, minutas de contratos, leis, escrituras, decreto de utilidade pública; 
providenciar todos os meios de prova em direito; apoiar nos trabalhos de orientação a prepostos e testemunhas 
quando em audiências; analisar os termos de audiência, laudos, depoimentos das testemunhas e das fontes, bem 
como despachos, decisões interlocutórias, sentenças e acordos; participar da negociação e celebração de 
acordos; realizar despachos com juízes; atuar junto a representantes de órgãos públicos e do Ministério Público, 
cartórios, autoridades, particulares e partes contrárias à Empresa em processos judiciais e administrativos; 
participar das negociações de indenizações devidas pela Empresa, bem como dos processos de aquisição de 
áreas; acompanhar as ações cíveis, penais e trabalhistas que tramitam em primeira instância judicial; representar 
a Empresa em juízo; executar outras tarefas inerentes ao detalhe de especialidade.  
 
Código: 03 
Detalhe de Especialidade: Análise de Sistemas 
Posição: Profissional I  
Faixa Salarial/Nível: 30/01 
Salário Base (R$): 2.837,32 
Jornada de Trabalho: 40 horas semanais, com disponibilidade para viagens. 
Requisitos Exigidos: Educação superior bacharelado em curso de Ciência da Computação ou Sistema da 
Informação ou Engenharia da Computação, reconhecido pelo Ministério da Educação ou Educação superior 
bacharelado ou licenciatura em qualquer área, adicionado de curso de Análise de Sistemas de, no mínimo, 360 
horas, realizado em instituições de ensino superior ou credenciado pelo MEC ou pelos Conselhos Estaduais de 
Educação.  
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Aptidões Específicas: Capacidades de raciocínio e de análise, atenção concentrada, compreensão verbal, 
comunicação oral e escrita, fluência verbal, organização, objetividade, percepção de detalhes, planejamento, 
raciocínio abstrato e lógico, relacionamento interpessoal, trabalho em equipe. 
Atribuições: Executar as atividades de análise de sistemas e suporte em redes; monitorar e prestar apoio técnico 
na utilização de softwares básicos, Sistema Operacional Windows, Banco de Dados e Teleprocessamento; prestar 
suporte técnico, instalando e configurando os software de acordo com as necessidades da Empresa; administrar 
os ambientes de Banco de Dados, de segurança e de rede de teleprocessamento; acompanhar, participar e 
executar a prospecção e testes de novas tecnologias e serviços, propondo soluções e otimizações aderentes aos 
processos de negócio para solução de problemas de Tecnologia da Informação; acompanhar, participar e 
executar o desenvolvimento, implementação, prospecção e manutenção de soluções de infra-estrutura e sistemas 
de Tecnologia da Informação, de acordo com padrões e procedimentos da Empresa; prestar atendimento técnico 
aos usuários no tocante à utilização de software/equipamentos, visando resolver problemas, esclarecer dúvidas e 
garantir sua correta utilização; monitorar e dar suporte a serviços e servidores Windows; executar outras tarefas 
inerentes ao detalhe de especialidade. 
 
Código: 04 
Detalhe de Especialidade: Biblioteconomia  
Posição: Profissional I 
Faixa Salarial/Nível: 30/01 
Salário Base (R$): 2.837,32 
Jornada de Trabalho: 40 horas semanais. 
Requisitos Exigidos: Educação superior bacharelado em curso de Biblioteconomia, reconhecido pelo Ministério 
da Educação e com registro profissional no órgão de classe. 
Aptidões Específicas: Adaptabilidade, capacidades de análise e de síntese, autocontrole, boa comunicação oral 
e escrita, disponibilidade, iniciativa, fluência verbal, raciocínios lógico, numérico e verbal, facilidade no 
relacionamento interpessoal. 
Atribuições: Realizar atividades referentes aos processos técnicos da Biblioteca, tais como: aquisição, 
catalogação, indexação, codificação, planilhamento e arquivamento de documentos e material bibliográfico; 
divulgar o sistema de informação da documentação e do material bibliográfico; pesquisar novos métodos; 
reproduzir e realizar empréstimo de material bibliográfico; executar outras tarefas inerentes ao detalhe de 
especialidade.  
 
Código: 05 
Detalhe de Especialidade: Biologia 
Posição: Profissional I 
Faixa Salarial/Nível: 30/01 
Salário Base (R$): 2.837,32 
Jornada de Trabalho: 40 horas semanais, com disponibilidade para viagens. 
Requisitos Exigidos: Educação superior bacharelado ou licenciatura em curso de Ciências Biológicas na 
modalidade de Biologia ou bacharelado ou licenciatura em curso de Biologia, reconhecido pelo Ministério da 
Educação e com registro profissional no órgão de classe.  
Aptidões Específicas: Adaptabilidade, atenção concentrada e difusa, comunicação, disponibilidade, iniciativa, 
percepção, raciocínio lógico, responsabilidade, supervisão e liderança de equipes e bom relacionamento 
interpessoal. 
Atribuições: Realizar atividades em laboratório, em campo e/ou em unidades operacionais, referentes a análises 
hidrobiológicas e microbiológicas em águas e esgotos; elaborar laudos e relatórios técnicos; pesquisar novos 
métodos analíticos; prestar apoio técnico às unidades operacionais de produção e/ou tratamento de esgotos; 
efetuar levantamentos de fauna e flora; trabalhar em projetos de proteção e preservação ambiental e de 
reflorestamento; realizar estudos de limologia de rios; atuar na educação ambiental, nos diagnósticos sanitários e 
ambientais de bacias hidrográficas e áreas de preservação; implantar e controlar as redes de monitoramento de 
qualidade de águas e ambiental; executar outras tarefas inerentes ao detalhe de especialidade. 
 
Código: 06  
Detalhe de Especialidade: Ciências Contábeis 
Posição: Profissional I 
Faixa Salarial/Nível: 30/01 
Salário Base (R$): 2.837,32 
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Jornada de Trabalho: 40 horas semanais, com disponibilidade para viagens. 
Requisitos Exigidos: Educação superior bacharelado em curso de Ciências Contábeis, reconhecido pelo 
Ministério da Educação e com registro profissional no órgão de classe. 
Aptidões Específicas: Capacidades de análise, de raciocínio e de síntese, facilidade no relacionamento 
interpessoal, atenção concentrada, comunicação oral e escrita, discrição, disciplina, disponibilidade, espírito de 
equipe, fluência verbal, iniciativa, objetividade, capacidade de planejamento, raciocínio lógico e numérico e visão 
sistêmica. 
Atribuições: Elaborar, desenvolver e participar das projeções de valores, de levantamento de dados para 
elaboração de relatórios, estudos para modificações e implementação nos sistemas informatizados, melhorias de 
processos e fluxos de projetos de descentralização, adequação do plano de contas, dos trabalhos de 
levantamento de dados das contas de apuração do resultado fiscal e societário; consolidar informações de 
financiamentos; executar outras tarefas inerentes ao detalhe de especialidade. 
 
Código: 07 
Detalhe de Especialidade: Economia  
Posição: Profissional I 
Faixa Salarial/Nível: 30/01 
Salário Base (R$): 2.837,32 
Jornada de Trabalho: 40 horas semanais, com disponibilidade para viagens. 
Requisitos Exigidos: Educação superior bacharelado em curso de Economia, reconhecido pelo Ministério da 
Educação e com registro profissional no órgão de classe. 
Aptidões Específicas: Capacidades de análise e de síntese, facilidade no relacionamento interpessoal, atenção 
concentrada, comunicação oral e escrita, discrição, disciplina, disponibilidade, espírito de equipe, fluência verbal, 
iniciativa, objetividade, capacidade de planejamento, raciocínio lógico e numérico e visão sistêmica. 
Atribuições: Realizar atividades técnicas de apoio afetas a uma das seguintes áreas de atuação: estudos 
econômicos; comercial; marketing; financeira; planejamento e controle; e outras correlatas, envolvendo pesquisas, 
análises em geral, consistência, conferência, levantamento, tabulação e análise de dados e informações diversas; 
elaborar quadros comparativos e relatórios técnicos; executar outras tarefas inerentes ao detalhe de 
especialidade. 
 
Código: 08 
Detalhe de Especialidade: Analista de Meio Ambiente  
Faixa Salarial/Nível: 30/01 
Posição: Profissional I  
Salário Base (R$): 2.837,32 
Jornada de Trabalho: 40 horas semanais, com disponibilidade para viagens.  
Requisitos Exigidos: Educação superior bacharelado em curso de Engenharia Ambiental ou Geografia, 
reconhecido pelo Ministério da Educação e com registro profissional no órgão de classe. 
Aptidões Específicas: Adaptabilidade, atenção concentrada e difusa, comunicação, disponibilidade, iniciativa, 
percepção, raciocínio, responsabilidade, espirito de equipe e bom relacionamento interpessoal. 
Atribuições: Realizar atividades técnicas referentes aos processos de proteção de mananciais, de educação 
ambiental, de outorga e de licenciamento ambiental, tais como: realizar levantamentos fisiográficos em sub-bacias 
hidrográficas; executar ações ambientais de recuperação, proteção e de educação ambiental em sub-bacias 
hidrográficas; instruir os pedidos para a obtenção de outorgas das captações superficiais e subterrâneas; instruir 
os pedidos de licenciamento ambiental de sistemas de abastecimento de água e de tratamento de esgoto; 
fomentar e controlar banco de dados de outorga e de licenciamento e de atividades ambientais, elaborar relatórios 
técnicos, desenvolver e controlar as atividades correlatas aos processos; executar outras tarefas inerentes ao 
detalhe de especialidade. 
 
Código: 09  
Detalhe de Especialidade: Engenharia Civil 
Posição: Profissional I 
Faixa Salarial/Nível: 30/01 
Salário Base (R$): 2.837,32 (Resguardada remuneração mínima da categoria, conforme lei 4.950 – A/66). 
Jornada de Trabalho: 40 horas semanais, com disponibilidade para viagens. 
Requisitos Exigidos: Educação superior bacharelado em curso de Engenharia Civil, reconhecido pelo Ministério 
da Educação e com registro profissional no órgão de classe. 
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Aptidões Específicas: Capacidades de análise, de síntese, adaptabilidade, assertividade, autocontrole, atenção 
concentrada e difusa, comunicação oral e escrita, criatividade, desinibição, dinamismo, discrição, disciplina, 
disponibilidade, espírito de equipe, facilidade no relacionamento interpessoal, flexibilidade, fluência verbal, 
iniciativa, liderança, objetividade, percepção espacial e de detalhes, persistência, planejamento, raciocínio 
lógico/numérico/mecânico/verbal/abstrato, responsabilidade, organização, planejamento, senso crítico e de 
oportunidade, versatilidade e visão sistêmica. 
Atribuições: Participar da realização de atividades dentro do campo da Engenharia Civil, envolvendo as 
seguintes áreas de atuação: operação e manutenção de adutoras e redes de distribuição de água e/ou coletoras 
de esgotos; produção, reservação e distribuição de água; coleta e tratamento de esgotos; projetos; normalização 
e padronização técnica; realizar perícias, avaliações e topografia; acompanhar e fiscalizar obras; participar dos 
programas de preservação ambiental; acompanhar e analisar estudos e projetos de sistema de abastecimento de 
água, esgoto sanitário, resíduos sólidos e drenagem pluvial; efetuar o acompanhamento físico-financeiro dos 
serviços contemplados nos programas de desenvolvimento operacional; executar outras tarefas inerentes ao 
detalhe de especialidade. 
 
Código: 10  
Detalhe de Especialidade: Engenharia de Controle e Automação 
Posição: Profissional I 
Faixa Salarial/Nível: 30/01 
Salário Base (R$): 2.837,32 (Resguardada remuneração mínima da categoria, conforme lei 4.950 – A/66). 
Jornada de Trabalho: 40 horas semanais, com disponibilidade para viagens. 
Requisitos Exigidos: Educação superior bacharelado em curso de Engenharia de Controle e Automação, 
reconhecido pelo Ministério da Educação e com registro profissional no órgão de classe. 
Aptidões Específicas: Capacidades de análise, de síntese e de raciocínio, disponibilidade, iniciativa, percepção, 
espírito de equipe e bom relacionamento interpessoal. 
Atribuições: Desenvolver atividades na área de controle e automação, analisando propostas técnicas, instalando, 
configurando e inspecionando sistemas e equipamentos, executando testes e ensaios; projetar, planejar e 
especificar sistemas e equipamentos elétricos, eletrônicos e de telecomunicações e elaborar sua documentação 
técnica; coordenar empreendimentos e estudar processos elétricos e de telecomunicação; executar outras tarefas 
inerentes ao detalhe de especialidade. 
 
Código: 11 
Detalhe de Especialidade: Engenharia de Telecomunicação 
Posição: Profissional I 
Faixa Salarial/Nível: 30/01 
Salário Base (R$): 2.837,32 (Resguardada remuneração mínima da categoria, conforme lei 4.950 – A/66) 
Jornada de Trabalho: 40 horas semanais com disponibilidade para viagens. 
Requisitos Exigidos: Educação superior bacharelado em curso de Engenharia de Telecomunicação, 
reconhecido pelo Ministério da Educação e com registro profissional no órgão de classe. 
Aptidões Específicas: Capacidades de análise, de síntese e de raciocínio, disponibilidade, espírito de equipe e 
bom relacionamento interpessoal 
Atribuições: Desenvolver atividades dentro do campo da Engenharia de Telecomunicação, envolvendo 
elaboração, análise e/ou adequação de projetos de telecomunicação; acompanhar e fiscalizar serviços de 
instalação e montagens de equipamentos de telecomunicação; prestar apoio técnico nos processos de 
padronização, normalização e especificação técnica; realizar inspeção e controle qualidade de materiais e 
equipamentos de telecomunicação; executar outras tarefas inerentes ao detalhe de especialidade. 
 
Código: 12 
Detalhe de Especialidade: Engenharia Elétrica 
Posição: Profissional I 
Faixa Salarial/Nível: 30/01 
Salário Base (R$): 2.837,32 (Resguardada remuneração mínima da categoria, conforme lei 4.950 – A/66). 
Jornada de Trabalho: 40 horas semanais, com disponibilidade para viagens. 
Requisitos Exigidos: Educação superior bacharelado em curso de Engenharia Elétrica, reconhecido pelo 
Ministério da Educação e com registro profissional no órgão de classe. Curso de segurança em instalações e 
serviços com eletricidade – NR 10. 
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Aptidões Específicas: Adaptabilidade, atenção concentrada e difusa, comunicação, disponibilidade, iniciativa, 
percepção, raciocínio, responsabilidade. 
Atribuições: Participar da realização de atividades dentro do campo da Engenharia Elétrica, envolvendo 
elaboração, análise e/ou adequação de projetos elétricos, no tocante a instalações, máquinas, equipamentos e 
ferramentas; acompanhar e fiscalizar serviços de instalação e montagens elétricas; prestar apoio técnico nos 
processos de produção, reservação e distribuição de água; operação e manutenção elétrica; padronização, 
normalização e especificação técnica; inspecionar e controlar a qualidade de materiais e equipamentos elétricos; 
executar outras tarefas inerentes ao detalhe de especialidade. 
 
Código: 13 
Detalhe de Especialidade: Engenharia Mecânica 
Posição: Profissional I 
Faixa Salarial/Nível: 30/01 
Salário Base (R$): 2.837,32 (Resguardada remuneração mínima da categoria, conforme lei 4.950 – A/66) 
Jornada de Trabalho: 40 horas semanais com disponibilidade para viagens. 
Requisitos Exigidos: Educação superior bacharelado em curso de Engenharia Mecânica, reconhecido pelo 
Ministério da Educação e com registro profissional no órgão de classe. 
Aptidões Específicas: Adaptabilidade, atenção concentrada e difusa, comunicação, disponibilidade, iniciativa, 
percepção, raciocínio, responsabilidade. 
Atribuições: Participar da realização de atividades do campo da Engenharia Mecânica, envolvendo elaboração, 
análise e/ou adequação de projetos mecânicos, no tocante a instalações, máquinas, equipamentos e ferramentas; 
acompanhamento e fiscalização de serviços de instalação e montagens mecânicas; apoio técnico nos processos 
de produção, reservação e distribuição de água; operação e manutenção mecânica; padronização, normalização 
e especificação técnica; inspeção e controle de qualidade de materiais e equipamentos mecânicos; executar 
outras tarefas inerentes ao detalhe de especialidade. 
 
Código: 14 
Detalhe de Especialidade: Fisioterapia  
Faixa Salarial/Nível: 30/01 
Posição: Profissional I  
Salário Base (R$): 2.128,00 
Jornada de Trabalho: 30 horas semanais, com disponibilidade para viagens.  
Requisitos Exigidos: Educação superior bacharelado em curso de Fisioterapia, reconhecido pelo Ministério da 
Educação e com registro profissional no órgão de classe. 
Aptidões Específicas: Comunicação escrita, atenção concentrada, boa dicção, disponibilidade, espirito de 
equipe, discrição, boa acuidade visual e auditiva e bom relacionamento interpessoal. 
Atribuições: Atuar em conjunto com o Grupo de Trabalho em Ergonomia na realização das avaliações 
ergonômicas, acompanhar os testes de resistência física realizados em candidatos a serem admitidos; emitir 
parecer sobre a capacidade funcional de empregados que apresentam restrições físicas à atividade que exercem; 
executar outras tarefas inerentes ao detalhe de especialidade. 
 
Código: 15 
Detalhe de Especialidade: Hidrogeologia 
Posição: Profissional I 
Faixa Salarial/Nível: 30/01 
Salário Base (R$): 2.837,32 (Resguardada remuneração mínima da categoria, conforme lei 4.950 – A/66). 
Jornada de Trabalho: 40 horas semanais, com disponibilidade para viagens. 
Requisitos Exigidos: Educação superior bacharelado em curso de Engenharia de Minas ou Engenharia 
Geológica ou Geologia, reconhecido pelo Ministério da Educação e com registro profissional no órgão de classe. 
Aptidões Específicas: Adaptabilidade, atenção concentrada e difusa, comunicação, disponibilidade, iniciativa, 
percepção, raciocínio, responsabilidade, liderança, senso crítico e de oportunidade. 
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Atribuições: Realizar atividades técnicas referentes aos processos de fonte de produção, de monitoramento de 
recursos hídricos e de perfuração de poços tubulares profundos, tais como: executar levantamentos geológicos, 
hidrogeológicos e de sistemas de abastecimento de água existentes; interpretar fotografias aéreas; identificar as 
disponibilidades hídricas; selecionar locais para perfuração de poços; implantar e controlar estações de 
monitoramento de poços; executar projetos de perfuração, manutenção e recuperação de poços; fomentar e 
controlar bancos de dados hidrogeológicos; definir fonte de produção de sistemas de abastecimento de água; 
elaborar relatórios técnicos; executar outras tarefas inerentes ao detalhe de especialidade. 
 
Código: 16 
Detalhe de Especialidade: Hidrologia 
Posição: Profissional I 
Faixa Salarial/Nível: 30/01 
Salário Base (R$): 2.837,32 (Resguardada remuneração mínima da categoria, conforme lei 4.950 – A/66). 
Jornada de Trabalho: 40 horas semanais, com disponibilidade para viagens. 
Requisitos Exigidos: Educação superior bacharelado em curso de Engenharia Civil, acrescido de pós-graduação 
nos segmentos de Engenharia Sanitária ou Recursos Hídricos  ou bacharelado em curso de Engenharia de 
Recursos Hídricos, reconhecido pelo Ministério da Educação e com registro profissional no órgão de classe. 
Aptidões Específicas: Adaptabilidade, atenção concentrada e difusa, comunicação, disponibilidade, iniciativa, 
percepção, raciocínio, responsabilidade. 
Atribuições: Realizar atividades técnicas referentes aos processos de fonte de produção e de monitoramento de 
recursos hídricos, tais como: executar estudos hidrológicos e de levantamentos de sistemas de abastecimento de 
água existentes; interpretar mapas cartográficos; identificar as disponibilidades hídricas; implantar e controlar 
estações de monitoramento hidrológico; fomentar e controlar bancos de dados hidrológicos; definir fonte de 
produção de sistemas de abastecimento de água; elaborar relatórios técnicos; executar outras tarefas inerentes 
ao detalhe de especialidade. 
 
Código: 17 
Detalhe de Especialidade: Psicologia  
Faixa Salarial/Nível: 30/01 
Posição: Profissional I  
Salário Base (R$): 2.837,32 
Jornada de Trabalho: 40 horas semanais, com disponibilidade para viagens.  
Requisitos Exigidos: Educação superior bacharelado em curso de Psicologia, reconhecido pelo Ministério da 
Educação e com registro profissional no órgão de classe. 
Aptidões Específicas: Boa comunicação oral e escrita, fluência verbal, capacidades de análise, de raciocínio e 
de síntese, discrição, espírito de equipe, disponibilidade, autocontrole, assertividade, flexibilidade, facilidade no 
relacionamento interpessoal, criatividade, objetividade e iniciativa. 
Atribuições: Realizar atividades no campo da psicologia, referentes aos processos de recrutamento, seleção, 
treinamento, desenvolvimento e acompanhamento de pessoal, pesquisa de clima organizacional e programas 
comunitários, tais como: entrevistas psicológicas para seleção de candidatos, acompanhamento ou desligamento 
de empregados; avaliação psicológica e de perfil; estudos para reabilitação profissional e readaptação funcional; 
elaboração, aplicação e tabulação de pesquisas; elaboração de material didático para trabalhos sociais e 
treinamentos; diagnóstico das necessidades de treinamento e desenvolvimento de empregados; participação na 
logística necessária para realização de eventos de treinamento, desenvolvimento de pessoal e afins; planejar, 
participar e ministrar treinamentos; atuar em programas e projetos de mobilização social, educação sanitária e 
ambiental; realizar levantamentos sócio-econômicos e ambientais; elaborar laudos e relatórios técnicos; executar 
outras tarefas inerentes ao detalhe de especialidade. 
 
Código: 18 
Detalhe de Especialidade: Química 
Posição: Profissional I 
Faixa Salarial/Nível: 30/01 
Salário Base (R$): 2.837,32 (Resguardada remuneração mínima da categoria, conforme lei 4.950 – A/66). 
Jornada de Trabalho: 40 horas semanais, com disponibilidade para viagens. 
Requisitos Exigidos: Educação superior bacharelado ou licenciatura em curso de Química, reconhecido pelo 
Ministério da Educação e com registro profissional no órgão de classe. 
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Aptidões Específicas: Adaptabilidade, atenção concentrada e difusa, comunicação, disponibilidade, iniciativa, 
percepção cromática, raciocínio, responsabilidade, supervisão e liderança de equipe, bom relacionamento 
interpessoal.  
Atribuições: Realizar atividades em laboratórios, em campo e/ou em unidades operacionais, referentes a 
análises físico-químicas e bacteriológicas de águas e esgotos; pesquisar novos métodos analíticos; elaborar 
laudos e relatórios técnicos; acompanhar e prestar apoio técnico às unidades operacionais de produção de água 
e/ou tratamento de esgotos; executar outras tarefas inerentes ao detalhe de especialidade. 
 
 

CÓDIGOS/DETALHES DE ESPECIALIDADE DO CARGO DE 
AGENTE DE SANEAMENTO 

 
Código: 19 
Detalhe de Especialidade: Eletricista de Manutenção de Equipamentos  
Posição: I  
Faixa Salarial/Nível: 04/01 
Salário Base (R$): 777,73 
Jornada de Trabalho: 40 horas semanais, com disponibilidade para viagens, sujeitas a escala de revezamento 
ou plantão.  
Requisitos Exigidos: Ensino Médio completo (antigo 2º grau). Curso(s) de capacitação em serviços de 
manutenção elétrica de equipamentos (conforme experiência profissional exigida) ou eletromecânica, totalizando 
o mínimo de 80 horas. Curso Básico - Segurança em Instalações e Serviços com Eletricidade – NR 10. 
Experiência profissional comprovada de 6 (seis) meses em manutenção e acionamento de painéis elétricos 
(chave de partidas diretas, estrela-triângulo, compensadoras, circuitos de força e comando, automatizações) e de 
motores elétricos, e/ou manutenção de subestação elétrica (transformadores ou chaves seccionadoras). 
Aptidões Específicas: Atenção concentrada, adaptabilidade, coordenação e destreza de membros superiores e 
inferiores, força e resistência física.  
Atribuições: Executar, sob orientação, serviços de manutenção preventiva e corretiva em equipamentos e 
motores elétricos, quadros de comando e de distribuição de energia, transformadores, disjuntores, chaves e 
compactadores elétricos, máquinas operatrizes, grupos geradores; executar outras tarefas inerentes ao detalhe de 
especialidade. 
 
Código: 20 
Detalhe de Especialidade: Mecânica de Manutenção de Equipamentos 
Posição: I  
Faixa Salarial/Nível: 04/01 
Salário Base (R$): 777,73 
Jornada de Trabalho: 40 horas semanais, com disponibilidade para viagens, sujeitas a escala de revezamento 
ou plantão.  
Requisitos Exigidos: Ensino Médio completo (antigo 2º grau). Curso(s) de capacitação em serviços de 
manutenção mecânica industrial (conforme experiência profissional exigida) ou eletromecânica, totalizando o 
mínimo de 80 horas. Curso Básico - Segurança em Instalações e Serviços com Eletricidade – NR 10. Experiência 
profissional comprovada de 6 (seis) meses em manutenção mecânica de equipamentos, tais como: bombas, 
aeradores, motores, válvulas, redutores, misturadores. 
Aptidões Específicas: Atenção concentrada, adaptabilidade, coordenação e destreza de membros superiores e 
inferiores, força e resistência física.  
Atribuições: Executar manutenção preventiva e corretiva em equipamentos de bombeamento e de tratamento de 
água e de esgoto, tais como: bombas, aeradores, motores, válvulas, redutores, misturadores; executar outras 
tarefas inerentes ao detalhe de especialidade.  
 
Código: 21 
Detalhe de Especialidade: Auxiliar de Serviços de Saneamento 
Posição: I  
Faixa Salarial/Nível: 01/01 
Salário Base (R$): 500,78 
Jornada de Trabalho: 40 horas semanais. Conforme atividades a serem desenvolvidas, o trabalho obedecerá 
escala de revezamento. 
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Requisitos Exigidos: Ensino Médio completo (antigo 2º grau). 
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 e iniciativa. 
Atribuições: Executar atividades operacionais braçais em geral, tais como limpeza de áreas internas e externas 
da empresa; receber, transportar equipamentos, produtos, materiais e móveis entre unidades; carregar e 
descarregar veículos; auxiliar nos serviços de levantamentos topográficos, nos serviços de operação de 
equipamentos; auxiliar nos serviços de manutenção civil, tais como: pintura, construção, assentamento de 
alvenaria, confecção e/ou reparos em móveis e peças; auxiliar nos serviços manutenção hidráulico-sanitária; 
auxiliar nos serviços de plantio e manutenção de jardins e áreas verdes e de conservação ambiental; nos serviços 
de desobstrução e recomposição das faixas de servidão de adutoras; executar serviços de operação de 
barragens; efetuar ronda nos trechos das adutoras; auxiliar nos serviços de combate a incêndios; abrir covas e 
picadas, capinas; recuperar pequenas peças hidráulicas usadas; auxiliar nos serviços de ligações domiciliares, 
manutenção e prolongamento de redes de distribuição de água e de redes coletoras de esgoto, limpeza de poços 
de visita e luminares, caixas de manobras; executar serviços de recomposição e pavimentação de passeios, 
abertura, fechamento e compactação de valas; auxiliar nas manobras em redes de distribuição de água; auxiliar 
nos serviços de manutenção eletromecânica e eletrônica de equipamentos em geral;  auxiliar na execução de 
serviços em poços profundos, tais como: manutenção preventiva e corretiva, limpeza, montagem e desmontagem 
de coluna e conjunto moto-bomba, medição de vazão, nível dinâmico e estático, teste de equipamentos; auxiliar 
nos serviços de operação de Estação de Tratamento de Água e de Esgoto, tais como: efetuar limpeza de tanques 
de contato e do material de laboratórios, lavagem dos filtros, decantadores, floculadores, dosadores e tanques de 
produtos químicos, de vidrarias, limpeza externa em painéis de comando, motores, redutores e aeradores; 
receber, armazenar e preparar soluções de produtos químicos; coletar amostras de água e de esgoto; dentre 
outras. 
 
Código: 22 
Detalhe de Especialidade: Operação de Telemarketing (6 h)  
Posição: UN  
Faixa Salarial/Nível: 08/01 
Salário Base (R$): 1.397,89 
Jornada de Trabalho: 06 horas diárias, perfazendo 36 horas semanais. Trabalho desenvolvido segundo escala 
de revezamento e sujeito a plantão.  
Requisitos Exigidos: Ensino Médio completo (antigo 2º grau).  
Aptidões Específicas: Atenção concentrada, auto-controle, compreensão e fluência verbal, memória visual e 
auditiva, organização, objetividade, prudência, relacionamento interpessoal, destreza digital e resistência a 
pressões. 
Atribuições: Atender público em geral, por telefone, chat ou e-mail, nas solicitações e reclamações de serviços 
operacionais e comerciais, tais como: ligações de água e esgoto, suspensão, supressão, religação, 
prolongamentos de redes, tamponamentos de ligações, vazamentos, falta de água, consumo elevado, faturas, 
cobranças indevidas, débitos, pagamentos em duplicidade, entre outros, além de operar microcomputador e 
realizar consultas de dados cadastrais; executar outras tarefas inerentes ao detalhe de especialidade. 
 
Código: 23 
Detalhe de Especialidade: Perfuração de Poços 
Posição: UN 
Faixa Salarial/Nível: 06/01 
Salário Base (R$): 1.044,95 
Jornada de Trabalho: 40 horas semanais, com disponibilidade para viagens constantes. 
Requisitos Exigidos: Ensino Médio Completo (antigo 2º grau). Experiência comprovada de 06 (seis) meses como 
Sondador responsável pela execução de serviços de perfuração de poços profundos com sondas percursoras ou 
roto-pneumáticas. 
Aptidões Específicas: Adaptabilidade, coordenação motora e destreza dos membros superiores e inferiores, 
disponibilidade para viagens freqüentes e prolongadas, espírito de equipe, facilidade de aprendizado, força e 
resistência física, iniciativa e liderança. 
Atribuições: Preparar o local da perfuração do poço; efetuar a perfuração do poço; executar a manutenção do 
poço profundo; realizar testes de bombeamento, após a perfuração do poço; executar outras tarefas inerentes ao 
detalhe de especialidade. 
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Código: 24 
Detalhe de Especialidade: Técnico em Projetos e Obras  
Posição: I  
Faixa Salarial/Nível: 08/01 
Salário Base (R$): 1.397,89 
Jornada de Trabalho: 40 horas semanais, com disponibilidade para viagens.  
Requisitos Exigidos: Curso de nível médio completo de Técnico em Edificações ou Técnico em Estradas ou 
Técnico em Saneamento ou Técnico de Agrimensura, com registro no conselho da categoria.  
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; executar outras tarefas inerentes 
ao detalhe de especialidade. 
 
Código: 25 
Detalhe de Especialidade: Técnico em Eletrônica  
Posição: I  
Faixa Salarial/Nível: 08/01 
Salário Base (R$): 1.397,89 
Jornada de Trabalho: 40 horas semanais, com disponibilidade para viagens. 
Requisitos Exigidos: Curso de nível médio completo de Técnico em Eletrônica, com registro no conselho 
regional da categoria profissional. Curso de segurança em instalações e serviços com eletricidade – NR 10. 
Aptidões Específicas: Atenção concentrada, raciocínios lógico, numérico e mecânico; disciplina, espírito de 
equipe; disponibilidade; destreza manual; percepções cromáticas e de detalhes; prudência. 
Atribuições: Executar atividades técnicas operacionais de manutenções eletrônica, preventiva, detectiva e 
corretiva em equipamentos, componentes e instalações dos sistemas e/ou unidades operacionais da Empresa; 
calibração de equipamentos eletrônicos, pneumáticos e hidráulicos; realizar manutenção e programação de 
controladores lógicos, atualizar cadastro técnico; participar da fiscalização e acompanhar instalação e montagem 
de equipamentos e componentes eletrônicos; inspecionar e controlar a qualidade de materiais e equipamentos 
eletrônicos; executar outras tarefas inerentes ao detalhe de especialidade. 
 
Código: 26 
Detalhe de Especialidade: Técnico em Eletricidade 
Posição: I  
Faixa Salarial/Nível: 08/01 
Salário Base (R$): 1.397,89 
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, com registro no conselho regional da categoria profissional. Curso de segurança em 
instalações e serviços com eletricidade – NR 10. 
Aptidões Específicas: Atenção concentrada, raciocínios lógico, numérico e mecânico; disciplina, espírito de 
equipe; disponibilidade; destreza manual; percepções cromáticas e de detalhes; prudência. 
Atribuições: Executar atividades técnicas operacionais de manutenções elétrica preventiva, preditiva e corretiva 
em equipamentos, componentes e instalações nos sistemas e/ou unidades operacionais da empresa; levantar e 
interpretar dados técnicos; atualizar o cadastro técnico; participar da fiscalização e acompanhar a instalação e 
montagens de equipamentos e componentes elétricos; inspecionar e controlar a qualidade de materiais e 
equipamentos elétricos; executar outras tarefas inerentes ao detalhe de especialidade. 
 
Código: 27 
Detalhe de Especialidade: Técnico em Mecânica 
Posição: I  
Faixa Salarial/Nível: 08/01 
Salário Base (R$): 1.397,89 
Jornada de Trabalho: 40 horas semanais, com disponibilidade para viagens. 
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Requisitos Exigidos: Curso de nível médio completo de Técnico em Mecânica ou Técnico em Eletromecânica, 
com registro no conselho regional da categoria profissional. Curso Básico - Segurança em Instalações e Serviços 
com Eletricidade – NR 10. 
Aptidões Específicas: Atenção concentrada, raciocínios lógico, numérico e mecânico; disciplina, espírito de 
equipe; disponibilidade; destreza manual; percepções cromáticas e de detalhes; prudência. 
Atribuições: Executar atividades técnicas operacionais de manutenções mecânicas preventiva, preditiva e 
corretiva em equipamentos, componentes e instalações nos sistemas e/ou unidades operacionais da empresa; 
levantar e interpretar dados técnicos; atualizar cadastro técnico; participar da fiscalização e acompanhar  
instalação e montagens de equipamentos e componentes mecânicos; inspecionar e controlar a qualidade de 
materiais e equipamentos mecânicos; executar outras tarefas inerentes ao detalhe de especialidade. 
 
Código: 28 
Detalhe de Especialidade: Técnico em Química 
Posição: I  
Faixa/Nível Salarial: 08/01 
Salário Base (R$): 1.397,89 
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: Adaptabilidade, atenção concentrada e difusa, comunicação, disponibilidade, iniciativa, 
percepção cromática, raciocínio, responsabilidade, supervisão e liderança de equipe, bom relacionamento 
interpessoal. 
Atribuições: Executar atividades técnicas operacionais em laboratórios e/ou em campo e/ou em unidades 
operacionais, envolvendo análises bacteriológicas e físico-químicos, em águas impuras e/ou tratadas, esgotos e 
mananciais; preparar meios de cultura, materiais e soluções; realizar testes de controle de qualidade analítica de 
água e esgoto; coletar amostras de águas e esgotos; levantar e interpretar  dados técnicos; acompanhar e prestar 
apoio técnico às unidades operacionais de produção de água e/ou tratamento de esgotos; inspecionar e controlar 
a qualidade de materiais e produtos químicos; executar outras tarefas inerentes ao detalhe de especialidade. 
 
 
OBS.: Os candidatos que vierem a ser admitidos farão jus aos benefícios e vantagens que estiverem 
vigorando à época das respectivas admissões. 
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