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Descrição de Cargos  

GRUPO OCUPACIONAL Finalístico CARREIRA: 
Profissional de 
nível superior TÍTULO  Analista de Saneamento 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA 

Atuar nas diversas áreas do saneamento ambiental, na realização do tratamento e controle de qualidade de 

água e de afluentes, coordenando e monitorando os processos de tratamento de água e esgoto em todas as 

suas etapas (captação, tratamento, distribuição e coleta) visando a sua gestão, bem como otimização da 

utilização de recursos, operação, manutenção e controle dos sistemas. Poderá atuar nos macroprocessos de 

Sistema de Abastecimento de Água, Sistema de Esgotamento Sanitário e Expansão. 

PRINCIPAIS ATRIBUIÇÕES E RESPONSABILIDADES 

 Elaborar, coordenar e executar os projetos de recuperação de áreas degradadas; 

 Comunicar com órgãos fiscalizadores e entidades afins da área ambiental; 

 Desenvolver, implementar e validar métodos analíticos; 

 Contratar, validar e executar os estudos e programas ambientais dentro do processo de 
licenciamento ambiental dos empreendimentos da SANEAGO; 

 Gerir os processos de licenciamento ambiental junto aos órgãos ambientais estaduais e municipais; 

 Levantar e propor medidas mitigadoras aos impactos ambientais inerentes à implantação e 
operação das estações elevatórias, estações de tratamento de água e esgoto; 

 Planejar e gerenciar a produção e destinação adequada de resíduos sólidos provenientes de estações 
de tratamento de água e esgoto, laboratórios e da construção civil; 

 Promover o reflorestamento de áreas de captação; 

 Implementar e gerenciar os procedimentos de acordo com o Sistema de Gestão da Qualidade; 

 Elaborar conjuntamente com outros técnicos o manual de emergência para controle de acidentes 
com cargas perigosas; 

 Criar e estabelecer padrões para execução de metodologias analíticas laboratoriais de água, esgoto e 
dos procedimentos de coleta;  

 Fazer estudos e pesquisas para fins de diagnósticos e fiscalização de projetos e processos; 

 Atuar na operação de estações de tratamento de água e esgoto e na avaliação destes sistemas 
propondo melhorias de desempenho. 

 Gerenciar o procedimento de amostragem bem como colaborar para o desenvolvimento da rotina 
laboratorial preparando vidrarias, materiais, meios de cultura, reagentes e soluções melhorando 
continuamente os processos; 

 Gerenciar, supervisionar e treinar equipes; 

 Liberar preliminarmente áreas junto aos proprietários, visando à execução de pesquisas 
hidrogeológicas/ perfuração de poços tubulares profundos para abastecimento público; 

 Desenvolver estudos hidrogeológicos e hidrológicos de campo, bem como elaborar projetos e 
especificar serviços correlatos; 

 Formular e elaborar estudo, projeto ou pesquisa científica básica e aplicada no saneamento 
ambiental, executando direta ou indiretamente as atividades resultantes desses trabalhos; 

 Realizar inspeção técnica, emitir e assinar laudos técnicos sobre assuntos pertinentes a sua área de 
formação e/ou especialização profissional. 

 Vistoriar, fiscalizar e dar assistência técnica à direção de obras e serviços inerentes à área de 
formação e / ou especialização profissional; 

 Ministrar cursos palestra e seminários sobre assuntos referentes à sua área de formação; 
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 Treinamento, ensino, pesquisa e extensão universitária. 

 Desenvolver outras funções de mesma natureza, eventuais ou não, a critério da gerência; 

 Conduzir viaturas da Empresa, quando habilitado e autorizado, no exercício de funções externas. 
 
 

R
E

Q
U

IS
IT

O
S

 CONHECIMENTOS 

Graduação em Ciências Biológicas, ou em Farmacêutico-Bioquímico ou Farmacêutico generalista, ou 
em Geologia e/ou Engenharia de Minas, ou em Química, ou em Tecnologia em Saneamento 
Ambiental, com registro no respectivo Conselho de Classe.  

EXPERIÊNCIA 

Experiência profissional comprovada de no mínimo 01 (um) ano. 
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Descrição de Cargos  

GRUPO OCUPACIONAL Finalístico CARREIRA: 
Profissional de 
nível superior TÍTULO  Analista de Engenharia 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA 

Planejar, coordenar, analisar, acompanhar e elaborar projetos visando à concepção do espaço físico para 

abrigar as atividades desenvolvidas por todos os profissionais da companhia; bem como as atividades 

relacionadas ao funcionamento da estrutura física de produção, manutenção, administração da empresa e 

no âmbito das instalações de Saneamento. Poderá atuar nos macroprocessos de Sistema de Abastecimento 

de Água, Sistema de Esgotamento Sanitário,  Expansão e Gestão Ambiental. 

PRINCIPAIS ATRIBUIÇÕES E RESPONSABILIDADES 

 Elaborar projetos e instalações prediais nas diversas áreas da empresa; 

  Exercer atividades de ensino, pesquisa, análise experimentação, ensaio e divulgação técnica e 
extensão; 

 Elaborar detalhamento geral de todos os elementos construtivos de implantação. 

 Especificar tecnicamente materiais e serviços construtivos. 

 Desenvolver estudos de viabilidade técnico-econômica e ambiental pertinentes à elaboração dos 
projetos e anteprojetos. 

 Prestar assistência e assessoria à direção de obras e serviços técnicos e compatibilização de projetos 
dentro de sua especialização profissional. 

 Realizar perícias, vistorias, avaliações, arbitramentos, laudos e pareceres técnicos, relacionados com 
a área de formação e/ou especialização profissional. 

 Elaborar e/ou participar de atividades de pesquisas circunscritas à área de formação e/ou 
especialização, objetivando melhoria nas condições ergonômicas; especificação de mobiliários e 
equipamentos. 

 Desenvolver outras funções de mesma natureza, eventuais ou não, a critério da gerência. 

 Supervisão, coordenação, gestão e orientação técnica. 

 Coletar dados, estudos, planejamento, projeto e especificação. 

 Direcionar obras e serviços técnicos 

 Desempenho de cargo e função técnica 

 Treinamento, ensino, pesquisa e extensão universitária. 

 Desenvolvimento, análise, padronização, mensuração e controle de qualidade. 

 Elaborar orçamentos 

 Produzir e divulgar técnica especializada 

 Executar, fiscalizar e conduzir obra, instalação e serviços técnicos 

 Elaborar sistema viário (urbanismo) para determinadas áreas da empresa. 

 Fazer projetos para área administrativa, manutenção e produção. 

 Compatibilizar projetos; 

 Assumir a responsabilidade técnica através da RRT (Registro de Responsabilidade Técnica) de 
acordo com a Lei 12.378 de 31 de Dezembro de 2010, Artigo 18; 
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 Desenvolver outras funções de mesma natureza, eventuais ou não, a critério da gerência; 

 Conduzir viaturas da Empresa, quando habilitado e autorizado, no exercício de funções externas. 

R
E

Q
U

IS
IT

O
S

 CONHECIMENTOS 

Graduação em: Arquitetura e Urbanismo, ou Graduação em Engenharia com registro no CREA. 
Desejável: conhecimento do programa AUTOCAD, conhecimento do pacote Office ou similar. 

EXPERIÊNCIA 

Experiência profissional comprovada de no mínimo 01 (um) ano. 

 

 Descrição de Cargos  

GRUPO OCUPACIONAL Suporte CARREIRA: 
Profissional de 
nível superior TÍTULO   Analista Jurídico 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA 

Atuar judicialmente em qualquer foro ou instância dos feitos em que a SANEAGO seja autora, ré ou 
interessada, visando resguardar seus interesses. Interpretar as normas legais, prestar assessoria, consultoria 
e direção jurídica e emissão de pareceres. Poderá atuar nos macroprocessos de Comercialização, 
Relacionamento com clientes e partes interessadas, Relacionamento com o Poder concedente e 
Administração & Finanças. 

PRINCIPAIS ATRIBUIÇÕES E RESPONSABILIDADES 

 Representar a empresa, em juízo ou fora dele, nas ações em que for autora, ré ou interessada; 

 Elaborar proposição de defesa da empresa, judicial ou extrajudicial, perante qualquer órgão, 
instância ou tribunal, impetrando as ações necessárias; 

 Efetuar cobrança judicial de dívidas devidas à companhia; 

 Prestar orientação e assessoramento jurídico à Direção da Empresa sobre assuntos de interesse 
desta; 

 Impetrar recursos perante instâncias e tribunais; 

 Prestar assessoria em assuntos relacionados com sua área de formação e/ou especialização 
profissional;  

 Desenvolver outras funções de mesma natureza, eventuais ou não, a critério da Gerência. 

 Emitir pareceres jurídicos; 

 Analisar e elaborar contratos, termos, acordos e convênios; 

 Atuar nas questões jurídicas do procedimento licitatório; 

 Participar dos processos e procedimentos de aquisição, transferência, alienação de bens imóveis, 
ônus real e instituição de servidão. 

 Ministrar cursos e palestras relacionadas com sua área de formação e/ou especialização 
profissional; 

 Treinamento, ensino, pesquisa e extensão universitária. 

 Desenvolver outras funções de mesma natureza, eventuais ou não, a critério da gerência; 

 Conduzir viaturas da Empresa, quando habilitado e autorizado, no exercício de funções externas. 
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R
E

Q
U

IS
IT

O
S

 

CONHECIMENTOS 

Graduação no curso de Direito, devidamente inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil. 

EXPERIÊNCIA 

Experiência profissional comprovada de no mínimo 01 (um) ano. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Descrição de Cargos  

GRUPO OCUPACIONAL Suporte CARREIRA: 
Profissional de 
nível superior TÍTULO  Analista de Gestão 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA 

Conduzir fatores de produção e processos da companhia orientando-se por uma visão sistêmica da 

organização e do mercado, de forma a atingir os melhores resultados, garantindo a sustentabilidade do 

negócio, contribuindo para sua potencialização e aumento da produtividade. Poderá atuar nos 

macroprocessos de Comercialização, Expansão, Relacionamento com o cliente e partes interessadas, 

Relacionamento com o poder concedente, Administração & Finanças e Gestão de Pessoas. 

PRINCIPAIS ATRIBUIÇÕES E RESPONSABILIDADES 

 Executar e prestar suporte em todos os processos da companhia; 

 Planejar ações estratégicas, táticas e operacionais dentro das áreas de atuação na organização, com 
foco na missão e na visão da empresa; 

 Analisar e diagnosticar situações de crise e propor ações corretivas e preventivas; 

 Elaborar, coordenar, implantar e monitorar o desenvolvimento de projetos, bem como dar pareceres 
e elaborar relatórios, planos e laudos; 

 Realizar estudos e pesquisas, que possibilitem a inovação de processos, visando otimizar resultados; 

 Propor, analisar e gerir indicadores de resultados dentro da sua área de atuação; 

 Prestar assessoria à Alta Direção em assuntos pertinentes à área de formação e/ou especialização 
profissional; 

 Ministrar cursos e palestras, relacionadas com a sua área de formação, de especialização, ou de 
atuação profissional; 
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 Promover suporte técnico e metodológico para melhoria e remodelação dos processos, 
contemplando o aprendizado das pessoas. 

 Propor a padronização dos processos para viabilizar programas de treinamentos pertinentes as 
atividades desenvolvidas. 

 Analisar, selecionar e priorizar necessidades de treinamento, considerando os ganhos, custos e 

metas da Empresa; 

 Definir, aplicar e fiscalizar os recursos destinados aos projetos sociais em obras de saneamento 
básico; 

 Prestar assessoria e consultoria a outras unidades organizacionais, quando solicitado; 

 Revisar, analisar, controlar e registrar os fatos ocorridos na Empresa; 
 Atender aos usuários internos (empregados e gestores) e externos (governo, acionistas e instituições 

financeiras); 
 Observar e aplicar a legislação vigente, buscando a transparência e segurança das informações 

divulgadas; 
 Treinamento, ensino, pesquisa e extensão universitária. 
 Desenvolver outras funções de mesma natureza, eventuais ou não, a critério da gerência; 

 Conduzir viaturas da Empresa, quando habilitado e autorizado, no exercício de funções externas. 
 

R
E

Q
U

IS
IT

O
S

 CONHECIMENTOS 

Graduação Superior Completa em: Administração, ou Ciências Econômicas, ou Psicologia, ou Serviço 
Social ou Ciências Contábeis, ou Sociologia, ou Direito  com registro no respectivo Conselho Regional. 

EXPERIÊNCIA 

Experiência profissional comprovada de no mínimo 01 (um) ano. Domínio das ferramentas básicas 
de informática (Textos, WEB e Planilhas). 

 

Descrição de Cargos  

GRUPO OCUPACIONAL Suporte CARREIRA: 
Profissional de 
nível superior TÍTULO  Analista de Sistemas 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA 

Gerar sistemas informatizados de processos necessários à empresa, desenvolvendo, implantando e 
mantendo sistemas, desde infra-estrutura física e lógica até administração e gerência de todas as 
informações dos serviços, de acordo com metodologia e técnicas adequadas, visando atender os objetivos 
estabelecidos quanto à qualidade, custos, prazos e benefícios. Irá atuar no macroprocesso de Tecnologia da 
Informação 

PRINCIPAIS ATRIBUIÇÕES E RESPONSABILIDADES 

 

 Planejar, desenvolver e implementar projetos relacionados à tecnologia de informação na 
companhia; 

 Analisar as necessidades e viabilidades das solicitações dos usuários; 

 Levantar requisitos para desenvolvimento ou manutenção de sistemas; 

 Especificar, modelar e documentar os processos a serem implementados ou alterados; 

 Implementar e testar o software de acordo com as metodologias usadas na empresa; 

 Disponibilizar o software para que o usuário possa homologar as aplicações; 

 Avaliar novas tecnologias e possíveis atualizações dos processos internos de desenvolvimento, e 
implantar caso necessário; 

 Atualizar sistemas existentes, convertendo-as para tecnologias mais modernas e com mais recursos; 
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 Prestar assessoria em assuntos pertinentes a sua área de formação e/ou especialização profissional. 

 Levantar necessidades de informatização junto aos usuários (Unidades da Empresa), para 

formulação de projetos de sistemas de processamento eletrônico de dados; 

 Realizar perícias, avaliações e arbitramentos, relacionados com sua área de formação e/ou 

especialização profissional; 

 Operar terminais de computador e/ou microcomputadores em apoio à execução das funções da 

própria classe de cargo; 

 Instalar e configurar sistemas operacionais, de rede; implementar políticas de segurança de rede; 

instalar e configurar serviços de rede, criar e implementar projetos topológicos e de cabeamento 

estruturado;  

 Dar suporte aos técnicos de sistemas e aos usuários de informática da SANEAGO; 

 Zelar pelo bom aspecto e padronização das aplicações coorporativas; 

 Ministrar cursos e palestras relacionadas com a sua área de formação e/ou especialização 

profissional; 

 Treinamento, ensino, pesquisa e extensão universitária. 

 Desenvolver outras funções de mesma natureza, eventuais ou não, a critério da gerência; 

 Conduzir viaturas da Empresa, quando habilitado e autorizado, no exercício de funções externas. 

R
E

Q
U

IS
IT

O
S

 CONHECIMENTOS 

Graduação Superior Completa em: Análise de Sistemas, Ciência da Computação ou Tecnologia de 
Processamento de Dados ou Graduação Superior Completa em: Economia, Administração de 
Empresas, Engenharia, Física, Matemática ou Ciências Contábeis, com especialização em Análise de 
Sistemas e em Tecnologia da Informação e correlatos 

EXPERIÊNCIA 

Experiência profissional comprovada de no mínimo 01 (um) ano. 

 

Descrição de Cargos  

GRUPO OCUPACIONAL Suporte CARREIRA: 
Profissional de 
nível superior TÍTULO  Analista de Saúde  

DESCRIÇÃO SUMÁRIA 

Desenvolver funções relacionadas aos processos de saúde, prevenir, encaminhar e reabilitar doenças 

ocupacionais, detectando agentes insalubres que podem comprometer a saúde e o bem-estar físico, mental e 

social do trabalhador. Irá atuar no macroprocesso de Gestão de Pessoas. 

PRINCIPAIS ATRIBUIÇÕES E RESPONSABILIDADES 

 Planejar as atividades inerentes à sua área de formação; 

 Realizar perícias, avaliações e arbitramentos relacionados com a área de formação e/ou especialização 

profissional; 

 Coordenar e delegar atividades a equipe de saúde; 

 Elaborar projetos pertinentes a sua área de formação; 

 Ministrar cursos e palestras relacionados à sua área de formação e especialização profissional sobre 

primeiros socorros, doenças ocupacionais e similares; 

 Detectar sintomas inerentes às doenças ocupacionais e nos processos de saúde ocupacional; 

 Inspecionar diversas áreas da empresa que podem comprometer a saúde do funcionário e realizar 

estudos no sentido de eliminá-los; 

 Realizar triagem admissional;  
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 Analisar e emitir laudos de insalubridades da empresa; 

 Requisitar e distribuir aos distritos kits de primeiros socorros; 

 Realizar campanhas imunizatórias (vacinas); 

 Elaborar e/ou participar de atividades de pesquisa circunscrita a sua área de formação e/ou 

especialização, objetivando a implementação de melhorias na empresa; 

 Atender as exigências feitas pela Vigilância Sanitária Municipal e Estadual; 

 Atender as exigências feitas pelo Conselho Regional correlato; 

 Adequar a empresa às exigências feitas pelo Ministério do Trabalho; 

 Encaminhar os empregados a diversos especialistas, quando necessário; 

 Treinamento, ensino, pesquisa e extensão universitária. 

 Desenvolver outras funções de mesma natureza, eventuais ou não, a critério da gerência; 

 Conduzir viaturas da Empresa, quando habilitado e autorizado, no exercício de funções externas. 

R
E

Q
U

IS
IT

O
S

 

CONHECIMENTOS 

Graduação em: Engenharia de Segurança do Trabalho, Enfermagem e obstetrícia com especialização 
em enfermagem do trabalho com registro no Ministério do trabalho e Conselho de Enfermagem e/ou 
Graduação em curso superior de medicina e especialização em medicina do trabalho. Registro no 
órgão de classe (CRM/MTB). 

EXPERIÊNCIA 

Experiência profissional de no mínimo 01 (um) ano. 

 
 
 
 
 
 
 

Descrição de Cargos  

GRUPO OCUPACIONAL Finalístico CARREIRA: 
Profissional de 

nível técnico TÍTULO  Técnico de Saneamento 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA 

Montar laboratório de rotina nas ETAS / ETES no Interior e/ou Capital; manter os SAA e SES, bem como 

controlar mananciais e realizar análise físico-química e exames bacteriológicos de água e esgoto. Poderá 

atuar nos macroprocessos de Sistema de Abastecimento de Água, Sistema de Esgotamento Sanitário, 

Expansão e Gestão Ambiental. 

PRINCIPAIS ATRIBUIÇÕES E RESPONSABILIDADES 

 Realizar análises físico-químicas e exames bacteriológicos de água bruta e tratada e/ou esgoto sanitário 

e outras análises para monitoramento e/ou adequação de qualidade; 

 Inspecionar montagem de laboratório, ETAS e ETES, testando-os para certificar-se do bom 

funcionamento dos mesmos; 

 Orientar e instruir operadores de ETAS e ETES no tratamento e manutenção preventiva da Estação de 

Tratamento; 

 Verificar a qualidade da água bruta e/ou tratada em distribuição; 

 Solicitar produtos químicos e materiais de laboratório com as devidas especificações e controlá-los; 

 Acompanhar a realização de testes de sistemas elétricos, mecânicos e hidráulicos de ETAS e ETES para 
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verificar as condições de funcionamento das mesmas; 

 Providenciar consertos de cloradores, registros, vazamento em encanamentos, equipamentos e/ou 

outros sistemas operacionais das ETAS/ETES (filtros, decantadores e floculadores); 

 Julgar, quando solicitado, concorrências de materiais destinados ao tratamento de água e/ou esgoto 

sanitário; 

 Determinar dosagem de produtos químicos usados no tratamento de água e/ou esgoto sanitários; 

 Coletar água e esgoto para análises; 

 Preparar vidrarias para uso da coleta de amostras para fins de análise físico-química e bacteriológica; 

 Operar terminais de computador e/ou microcomputadores em apoio à execução das funções da própria 

Classe de Cargos; 

 Ministrar cursos e palestras relacionados com sua área de formação e/ou especialização profissional. 

 Calibrar equipamentos em SAA certificados; 

 Elaborar relatórios e pareceres. 

 Monitorar rios; 

 Preparar soluções; 

 Desenvolver outras funções de mesma natureza, eventuais ou não, a critério da gerência; 

 Conduzir viaturas da Empresa, quando habilitado e autorizado, no exercício de funções externas. 

R
E

Q
U

IS
IT

O
S

 CONHECIMENTOS; 

Ensino técnico completo em Química ou em Saneamento, com treinamento específico e registro no 
CRQ. 

EXPERIÊNCIA 

Experiência profissional de no mínimo 01 (um) ano. 

 
 
 
 

 Descrição de Cargos  

GRUPO OCUPACIONAL Suporte CARREIRA: 
Profissional de 

nível técnico TÍTULO  Técnico de Informática 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA 

Exercer e dar suporte em todas as áreas pertinentes à Assessoria de Informática da empresa. Atender as 

diversas tarefas a ele atribuídas dentro da Unidade. Irá atuar no macroprocesso de Tecnologia da 

Informação. 

PRINCIPAIS ATRIBUIÇÕES E RESPONSABILIDADES 

 

 Atender e solucionar dúvidas do usuário interno da empresa quanto aos sistemas e equipamentos de 

informática, auxiliar e/ou encaminhar ao setor competente, para solução definitiva do problema. 

 Configurar estações de clientes para acesso a internet e intranet. 

 Configurar unidades mapeadas de rede do computador. 

 Instalação física de cabeamento estruturado. 

 Instalar equipamentos e aplicativos e orientar usuário. 

 Instalar sistemas de acesso remoto ao iSeries via internet. 

 Operar a Unidade Central de Processamento e demais equipamentos periféricos. 

 Realizar cabeamento e conectorização de cabos de rede. 
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 Realizar instalações, configuração e treinamento de pacote Libre-office. 

 Diagnosticar falhas físicas e lógicas de hardware. 

 Realizar instalação de estação de desenvolvimento e estações de trabalho para Sistemas. 

 Realizar manutenção preventiva nos equipamentos das unidades capital e interior. 

 Realizar solicitação de serviço no sistema HelpDesk, requisitados através de 0800 da área. 

 Realizar atendimento remoto nos computadores via VNC. 

 Implementar novos sistemas de informática nas cidades do interior. 

 Transportar, instalar, configurar equipamentos de informática na capital e no interior do Estado. 

 Gerenciar fitas de impressão na Unidade de Processamento Central. 

 Zelar pela manutenção e segurança dos equipamentos de processamento da Unidade Central. 

 Gerenciar e transmitir arquivos de envio e recebimento bancário; 

 Desenvolver outras funções de mesma natureza, eventuais ou não, a critério da gerência; 

 Conduzir viaturas da Empresa, quando habilitado e autorizado, no exercício de funções externas. 

 

R
E

Q
U

IS
IT

O
S

 CONHECIMENTOS 

Ensino técnico de informática com conhecimentos avançados na área de informática (domínio de 
rede, hardware, software e internet) 

EXPERIÊNCIA 

Experiência profissional de no mínimo 01 (um) ano. 

 
 
 
 
 
 
 

Descrição de Cargos  

GRUPO OCUPACIONAL Finalístico CARREIRA: 
Profissional de 

nível técnico TÍTULO  Técnico de Suporte ao Negócio 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA 

Garantir o funcionamento e a manutenção dos processos operacionais da Saneago, de acordo com cada 

especialidade, visando assegurar a integridade do trabalhador. Poderá atuar nos macroprocessos de Sistema 

de Abastecimento de Água, Sistema de Esgotamento Sanitário, Expansão e Gestão Ambiental. 

PRINCIPAIS ATRIBUIÇÕES E RESPONSABILIDADES 

 Conduzir e/ou executar trabalhos técnicos relacionados com a especialidade do colaborador. 

 Prestar assistência técnica no estudo e desenvolvimento de projetos e pesquisa e instalações de acordo 

com a área de formação. 

 Orientar, coordenar e/ou executar serviços de manutenção de equipamentos e instalações de acordo 

com a área de formação. 

 Dar assistência técnica na compra e utilização de produtos e equipamentos especializados. 

 Elaborar e/ou participar de programas de pesquisas circunscritas à área de formação e/ou 

especialização, objetivando a implementação de melhorias na Empresa. 

 Fiscalizar, inspecionar e/ou executar atividades relacionadas e compatíveis com a área de formação 
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profissional. 

 Ministrar cursos e palestras relacionadas a sua área de formação profissional. 

 Serviços laboratoriais 

 Elaborar relatórios com dados para informar aos Órgãos Fiscalizadores e Reguladores. 

 Dar suporte e apoio técnico. 

 Zelar pela manutenção e guarda dos instrumentos, aferindo-os e retificando-os para conservá-los nos 

padrões requeridos; 

 Desenvolver outras funções de mesma natureza, eventuais ou não, a critério da gerência; 

 Conduzir viaturas da Empresa, quando habilitado e autorizado, no exercício de funções externas. 

 

R
E

Q
U

IS
IT

O
S

 CONHECIMENTOS 

Cursos técnicos: Industrial, com registro no Conselho de Classe correspondente, em segurança do 
Trabalho, com registro junto MTB e/ou em Agrimensura. 

EXPERIÊNCIA 

Experiência profissional de no mínimo 01 (um) ano. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Descrição de Cargos   

GRUPO OCUPACIONAL Suporte CARREIRA: 
Profissional de 

nível médio TÍTULO  Assistente de Gestão 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA 

Apoiar, assistir e contribuir com as áreas de gestão, desenvolvendo e viabilizando o cumprimento de todos 

os objetivos estratégicos da empresa. Poderá atuar em todos os macroprocessos da companhia. 

PRINCIPAIS ATRIBUIÇÕES E RESPONSABILIDADES 

 Resolver e dirimir as dúvidas e necessidades do público usuário referente aos procedimentos e 
legislação comercial pertinentes à empresa, emitindo ordens de serviços para soluções em campo e 
ainda solucionar e registrar no sistema os problemas passíveis de solução na própria agência de 
atendimento; 

 Registrar e encaminhar à área gestora as sugestões dos clientes para melhoria dos procedimentos 
comerciais; 

 Maximizar a captação de recursos financeiros mediante negociação de débitos, evitando 
refaturamentos indevidos, controlando os mecanismos de cobrança e arrecadação da empresa; 

 Efetuar compras em consonância com a área técnica, coordenando o recebimento e entrega das 
mercadorias adquiridas; 

 Receber e incluir hidrômetros no sistema, preencher Boletins em campo, emitir contratos de 
prestação de serviços; 
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 Analisar e conferir, documentação necessária em casos de novas ligações de água/esgoto. 

 Viabilizar a liberação de adiantamentos a empregados em viagens; 

 Elaborar memorandos, ofícios, despachos, prestações de contas dos pagamentos oriundos das 
compras (fundo fixo) e dos adiantamentos de viagens; 

 Preparar e elaborar relatórios e planilhas às gerências e diretorias; 

 Controlar atos pertinentes aos órgãos públicos; 

 Levantar e controlar bens patrimoniais; 

 Elaboração de inventários do estoque físico/financeiro da empresa; 

 Receber, protocolar e distribuir correspondências nos diversos setores da empresa; 

 Efetuar cálculos diversos e específicos; 

 Executar movimentações financeiras on-line; 

 Auxiliar na classificação, codificação e contabilização de fatos contábeis. 

 Receber processos, memorando, comunicados, despachos, atestados, etc., para fins de organizar e 

adequar o texto a linguagem oficial; 

 Ministrar cursos e palestras inerentes ao desenvolvimento das funções; 

 Desenvolver outras funções de mesma natureza, eventuais ou não, a critério da gerência; 

 Conduzir viaturas da Empresa, quando habilitado e autorizado, no exercício de funções externas. 

R
E

Q
U

IS
IT

O
S

 CONHECIMENTOS 

Formação mínima no Ensino Médio e conhecimentos básicos de informática e Pacote Office ou 
similares. 

EXPERIÊNCIA 

Experiência profissional de no mínimo 01 (um) ano. 

 
 
 

 Descrição de Cargos  

GRUPO OCUPACIONAL Finalístico CARREIRA: 
Profissional de 

nível médio TÍTULO  Agente de Saneamento 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA 

Realizar as obras que garantem a distribuição de água e coleta de esgoto para população e garantir o 

funcionamento dos equipamentos, de modo promover fornecimento ininterrupto de água tratada. Poderá 

atuar nos macroprocessos de Sistema de Abastecimento de Água, Sistema de Esgotamento Sanitário, 

Expansão e Gestão Ambiental. 

PRINCIPAIS ATRIBUIÇÕES E RESPONSABILIDADE 

 Executar funções próprias de encanador como: montar e/ou fazer manutenção de adutoras, redes, 

ramais, padrões, ligações, cortes, religações, vistorias em instalações prediais; recuperar e/ou trocar 

registros e válvulas e outras, inerentes à função; 

 Fazer abertura e reaterramento de valas destinadas aos serviços de Saneamento Básico; 

 Realizar funções próprias de pedreiro, como: serviços de alvenaria, revestimento e outras afins e 
assentamento de manilhas para redes e ramais de esgoto e; manutenção de esgoto sanitário em 
geral. 

 Executar serviços de pintura em geral, sobre superfícies internas e externas de edificações, 
máquinas, equipamentos e/ou sobre outros bens da Empresa; 
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 Executar serviços de armador, montando armações de ferro para sustentação de estruturas de 
concreto; 

 Operar máquinas pesadas como: munck, retro, guinchos, Jet-way, Jet-vácuo e outros similares; 

 Executar serviços de zeladoria e jardinagem em geral, utilizando máquinas, ferramentas e 
equipamentos, inclusive microtrator aparador de grama; 

  Executar funções de laminador de fibra de vidro manuseando produtos de fiber-glass, como: resina 
de poliéster, manta de fibra de vidro, fio roving de fibra de vidro, catalisador de cobalto, manômetro 
de estiveno, talco industrial, thiner, etc; 

 Executar serviços próprios de motorista de forma exclusiva; 

 Executar carga e descarga de produtos diversos; 

 Realizar limpezas manuais de grades, cestos, lagoas, poços de sucção e visita, redes coletoras ou 
outras unidades, manuseando esgoto bruto ou em tratamento; 

 Operar em caráter extraordinário e/ou eventual, como substituto e/ou folgador, elevatórias ou 
sistemas de tratamento de água e/ou esgoto sanitário; 

 Executar a instalação, operação, manutenção, recuperação, aferição, regulagem e calibração de 
instrumentos de medição de água, equipamentos hidráulicos, operatrizes, elétricos e 
eletromecânicos. 

 Desenvolver outras funções de mesma natureza, eventuais ou não, a critério da gerência; 

 Conduzir viaturas da Empresa ,quando habilitado e autorizado, no exercício de funções externas. 

R
E

Q
U

IS
IT

O
S

  CONHECIMENTOS 

Ensino fundamental completo – treinamento dado pela empresa para desempenhar as atividades 
posto de trabalho. 

EXPERIÊNCIA 

Experiência profissional de no mínimo 01 (um) ano. 

 


