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CONCURSO PÚBLICO COPANOR EDITAL 03/2014 

 

ANALISTA DE SANEAMENTO 
 
 

Especialidade: Administração 

Salário Base (R$): 3.591,45 

Jornada de Trabalho: 40 horas semanais com disponibilidade para viagens. 

Requisitos Exigidos: Graduação em curso superior, na modalidade de bacharelado, 
em Administração, reconhecido pelo Ministério da Educação e com registro 
profissional no órgão de classe. Carteira Nacional de Habilitação categoria mínima B. 

Atribuições: Desenvolver trabalhos das 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; elaborar, 
acompanhar e gerir plano de ação, orçamento, planejamento estratégico, plano de 
investimentos; elaborar e/ou revisar manuais de procedimentos, normas e instruções 
de serviços; elaborar e analisar relatório de gestão dos indicadores de desempenho; 
gerenciar contratos de prestação de serviços; administrar processos diversos; realizar 
pesquisas, análises em geral, consistência, conferência, levantamento, tabulação e 
análise de dados e informações diversas; dirigir veículos para execução de suas 
atividades, visando atender às demandas da empresa, em toda área de atuação da 
COPANOR; executar outras tarefas inerentes à Especialidade. 
 
 

Especialidade: Engenharia Civil 

Salário Base (R$): 4.452,40 

Jornada de Trabalho: 40 horas semanais, com disponibilidade para viagens. 

Requisitos Exigidos: Graduação em curso superior, na modalidade de bacharelado, 
em Engenharia Civil, reconhecido pelo Ministério da Educação e com registro 
profissional no órgão de classe. Carteira Nacional de Habilitação categoria mínima B. 

Atribuições: Realizar atividades dentro do campo da Engenharia Civil, relativas aos 
processos de captação, adução, tratamento, reservação e distribuição de água, coleta 
e tratamento de esgoto, no que concerne a operação, projetos e obras; efetuar o 
acompanhamento físico-financeiro dos serviços contemplados nos programas de 
desenvolvimento operacional; realizar avaliação técnica operacional dos sistemas; 
dirigir veículos para execução de suas atividades, visando atender às demandas da 
empresa, em toda área de atuação da COPANOR; executar outras tarefas inerentes à 
Especialidade. 
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AGENTE DE SANEAMENTO 
 
 

Especialidade: Técnico em Obras e Serviços 

Salário Base (R$): R$ 899,61 

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 ou Técnico em Agrimensura ou Técnico em Estradas, com 
registro no conselho da categoria. Carteira Nacional de Habilitação categoria mínima 
B. 

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 e acompanhar a execução 
dos serviços de pedreiro, pintor, marceneiro, bombeiro hidráulico e de apoio a 
levantamentos topográficos; dirigir veículos para execução de suas atividades, visando 
atender as demandas da empresa, em toda área de atuação da COPANOR; executar 
outras tarefas inerentes à Especialidade. 
 
 

Especialidade: Técnico em Segurança do Trabalho 

Salário Base (R$): R$ 899,61 

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. Carteira 
Nacional de Habilitação categoria mínima B. 

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; dirigir veículos 
para execução de suas atividades, visando atender as demandas da empresa, em 
toda área de atuação da COPANOR; executar outras tarefas inerentes à 
Especialidade. 
 
 

Especialidade: Auxiliar Administrativo 

Salário Base (R$): 815,97 

Jornada de Trabalho: 40 horas semanais. 

Requisitos Exigidos: Ensino Médio completo (antigo 2º grau).  

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 à 
Especialidade. 
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Especialidade: Auxiliar de Serviços Gerais  

Salário Base (R$): 724,00 

Jornada de Trabalho: 40 horas semanais. 

Requisitos Exigidos: 4ª série do Ensino Fundamental completo (antigo primário).  

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 à 
Especialidade. 

 

 

Especialidade: Operador de Sistemas  

Salário Base (R$): 725,87 

Jornada de Trabalho: 40 horas semanais sujeitas à escala de revezamento ou 
plantão. 

Requisitos Exigidos: 4ª série do Ensino Fundamental completo (antigo primário).  

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; acompanhar e fiscalizar obras e serviços; 
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 descarregar material e equipamentos; executar 
serviços administrativos de atendimento ao cliente, leitura de hidrômetros, entrega de 
contas e faturas; executar outras tarefas inerentes à Especialidade. 
 
 
 

 
 
 
 
 


