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CÓDIGOS/DETALHES DE ESPECIALIDADE DO CARGO DE 
AGENTE DE SERVIÇOS DE IRRIGAÇÃO 

 
 
Código: 01 
Detalhe de Especialidade: Oficial de Eletromecânica  
Faixa Salarial: 6 
Salário Base (R$): 823,74 
Jornada de Trabalho: 44 horas semanais, sujeito a plantão. 
Requisitos Exigidos: Ensino Fundamental completo (antigo 1º grau). 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 em manutenção de 
subestação elétrica (transformadores ou chaves seccionadoras), e/ou em manutenção mecânica de equipamentos, 
tais como: bombas, motores, válvulas, redutores, acoplamentos e comportas. 
Aptidões Específicas: Atenção concentrada, disciplina, espírito de equipe, disponibilidade; percepções 
cromáticas e de detalhes, prudência, coordenação e destreza de membros superiores e inferiores, força e 
resistência física.  
Atribuições: Executar, sob orientação e supervisão, serviços de manutenção preventiva e corretiva em 
equipamentos eletromecânicos, tais como: motores elétricos, quadros de comando de motores e de distribuição de 
energia, transformadores, disjuntores, chaves e compactadores elétricos, subestação elétrica, bombas de sucção, 
entre outros; executar instalações, montagens e desmontagens; testar equipamentos novos e/ou revisados; 
participar de montagem e manutenção de painéis elétricos para comando de motores e de geradores elétricos; 
instalar motores, bombas, válvulas, registros, entre outros; efetuar o alinhamento do conjunto moto-bombas; 
participar da instalação e montagem de equipamentos e componentes mecânicos; realizar cadastros, especificar 
materiais e gerar informações referentes à manutenções eletromecânicas; executar outras tarefas inerentes ao 
detalhe de especialidade. 
 
Código: 02 
Detalhe de Especialidade: Operação de ETA e Elevatória  
Faixa Salarial: 5 
Salário Base (R$): 750,90 
Jornada de Trabalho: 44 horas semanais. Sujeito à escala de revezamento. 
Requisitos Exigidos: Ensino Médio Completo (antigo 2º grau).  
Aptidões Específicas: Atenção concentrada, coordenação audio-viso-motora, disponibilidade e resistência à 
monotonia, disciplina, percepções cromáticas e de detalhes, prudência, coordenação e destreza de membros 
superiores e inferiores, força e resistência física.  
Atribuições: Executar atividades pertinentes à operação de estação de tratamento de água, no tocante a coletas 
de amostras e realização de testes, preparo e dosagem de produtos químicos, acompanhamento das etapas de 
tratamento, operação de equipamentos, manobras de registros e comportas; Operar estação elevatória para 
bombeamento de água bruta, acionando seus comandos para funcionamento dos conjuntos moto-bombas; 
executar outras tarefas inerentes ao detalhe de especialidade. 
 
Código: 03 
Detalhe de Especialidade: Auxiliar Administrativo  
Faixa Salarial: 3 
Salário Base (R$): 593,99 
Jornada de Trabalho: 44 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, facilidade no relacionamento interpessoal e 
sociabilidade. 
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Atribuições: Auxiliar no desenvolvimento de trabalhos administrativos, tais como: digitar correspondências, 
quadros, relatórios, pareceres, entre outros; efetuar lançamentos de dados no sistema informatizado; atender ou 
efetuar ligações telefônicas; preencher formulários diversos mediante solicitação; controlar a tramitação e 
distribuição de documentos; manter controle de documentos diversos; recepcionar pessoas que procuram a 
Empresa; redigir correspondências internas e externas; manter atualizados e organizados os arquivos de 
documentos; executar atividades de conferência, baixa, consistência, levantamento e tabulação de dados e 
informações, cálculos e pesquisas diversas, entre outras; executar outras tarefas inerentes ao detalhe de 
especialidade. 
 
 
Código: 04 
Detalhe de Especialidade: Assistente de Serviços de Irrigação  
Faixa Salarial: 8 
Salário Base (R$): 997,46 
Jornada de Trabalho: 44 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, planejamento e sociabilidade. 
Atribuições: Acompanhar, controlar e/ou executar trabalhos relativos a rotinas dos processos de apoio 
administrativo de recursos humanos, comercial, suprimentos, financeiro, patrimônio, transportes, entre outros; 
programar e distribuir serviços; 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; acompanhar e/ou desenvolver trabalhos específicos no tocante a 
controles, levantamento e tabulação de dados, cálculos diversos; acompanhar e/ou controlar contratos, faturas, 
pagamentos e recebimentos; providenciar serviços de manutenção em máquinas, equipamentos, peças e 
componentes, veículos; efetuar o controle de freqüência dos empregados; prestar informações gerais sobre os 
processos administrativos; atender, recepcionar e acompanhar pessoas, clientes e fornecedores, bem como 
executar atividades típicas de almoxarifado, operar rádio de telecomunicação; executar outras tarefas inerentes ao 
detalhe de especialidade. 
 
 
Código: 05 
Detalhe de Especialidade: Oficial de Fiscalização de Serviços e Leitura (motoqueiro) 
Faixa Salarial: 6 
Salário Base (R$): 823,74 
Jornada de Trabalho: 44 horas semanais, sujeito à escala de revezamento. 
Requisitos Exigidos: Ensino Médio Completo (antigo 2º grau). Carteira Nacional de Habilitação – Categoria A. 
Aptidões Específicas: Atenção concentrada, coordenação audio-viso-motora, destreza manual, disponibilidade, 
bom relacionamento interpessoal, raciocínio lógico, espírito de equipe, boa dissertação e prudência. 
Atribuições: Executar atividades operacionais, tais como: inspeção em trechos de canais de irrigação, operação 
de comportas de ensecadeiras, suspensão do fornecimento de água, limpeza de grades, comportas de 
ensecadeiras e tomadas de água e operação de estações de recalque; realizar leitura de hidrômetros; verificar 
violação de cortes de fornecimento de água; prestar atendimento a clientes; executar outras tarefas inerentes ao 
detalhe de especialidade. 
 
 
Código: 06 
Detalhe de Especialidade: Técnico em Eletromecânica  
Faixa Salarial: 9 
Salário Base (R$): 1.098,32 
Jornada de Trabalho: 44 horas semanais, sujeito a plantões. 
Requisitos Exigidos: Curso Técnico em Eletricidade ou Técnico em Eletrotécnica ou Técnico em Mecânica, com 
registro no conselho da categoria. 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); e/ou em manutenção mecânica de equipamentos, tais como: bombas, motores, válvulas, 



COPASA SERVIÇOS DE IRRIGAÇÃO S/A 
 
 
 
 

 

3/3

ANEXO I 
EDITAL 001/2009 

redutores, acoplamentos e comportas.  
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 eletromecânicas, preventivas, preditivas 
e corretivas em equipamentos, componentes e instalações dos sistemas de produção; executar serviços de 
monitoramento de equipamentos operacionais de subestações elétricas; executar inspeção nos equipamentos 
eletromecânicos instalados; efetuar o cadastramento de dados técnicos; acompanhar a instalação e montagem de 
equipamentos e componentes eletromecânicos; executar e/ou acompanhar o alinhamento de equipamentos; 
identificar causas de defeitos em equipamentos eletromecânicos; testar o funcionamento de equipamentos; 
interpretar esquemas e desenhos técnicos; executar outras tarefas inerentes ao detalhe de especialidade. 


