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CONCURSO PÚBLICO 01/2015
ANEXO I - ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS
Cargo: Agente Técnico Operacional VI – Alvenaria e Construção
Descrição Resumida:
Executa trabalhos de alvenaria, concreto e outros materiais, guiando-se por desenhos, esquemas e
especificações, utilizando processos e instrumentos pertinentes ao ofício, muros, paredes e outras obras.
Descrição Detalhada:
- Executar serviços de construção, manutenção e demolição de obras de alvenaria;
- Preparar argamassa e concreto;
- Construir alicerces, empregando pedras ou cimento, para fornecer a base de paredes, muros, poços de Visitas
(PV) e (PL) para sistema de esgoto, Caixas para registros de manobras de água e construções similares;
- Assentar tijolos, ladrilhos, azulejos, pedras e outros materiais;
- Revestir pisos, paredes e tetos, aplicando camadas de cimento ou assentando ladrilhos, azulejos, manilhas e
similares, de acordo com instruções recebidas;
- Construir bases de concreto ou de outro material, conforme as especificações e instruções recebidas, para
possibilitar a instalação de máquinas, postes e similares;
- Construir caixas d´água, caixas coletoras de água e esgoto, bem como caixas de concreto para colocação de
bocas-de-lobo e poço de visitas;
- Executar trabalhos de reforma e manutenção de prédios;
- Montar tubulações para instalações elétricas;
- Zelar pela conservação e guarda dos materiais, ferramentas e equipamentos que utiliza;
- Executar outras atribuições afins;
Cargo: Agente Técnico Operacional X – Operação de Máquinas Pesadas
Descrição Resumida:
Executa trabalhos de retroescavadeira, pá carregadeira, trator de esteira, e outros veículos pesados.
Descrição Detalhada:
- Executar diversas tarefas na unidade em que trabalha, operando retroescavadeira, pá carregadeira, trator de
esteira e outros veículos pesados;
- Operar retroescavadeira, pá carregadeira e trator de esteira, manejando alavancas e acionando pedais a fim de
efetuar escavação e remoção da terra;
- Auxiliar na construção ou reparo de adutoras, de emissários, redes e ramais de água e esgoto, colocando e
retirando tubos das valetas;
- Movimentar terra para execução de projetos de rede de água e esgoto do município ou simples limpeza de
áreas;
- Efetuar remoção de terra ou outros materiais, colocando-os em caminhões para serem transportados,
observando a distância de segurança, evitando danos e acidentes;
- Executar outras atribuições afins.
Cargo: Agente Técnico Operacional IX – Operação de Estações de Tratamento
Descrição Resumida:
Operar estações de tratamento de água, acionando seus equipamentos e controlando seu funcionamento.
Atendimento do 0800.
Receber e acomodar produtos químicos utilizados na ETA. Inspecionar as dependências da ETE.
Descrição Detalhada:
- Operar estação de tratamento de água;
- Executar serviços destinados a promover a operação e manutenção das estações de tratamento e de recalque
dos sistemas de água;

- Preparar soluções e dosagens de produtos químicos;
- Realizar as análises físico-químicas;
- Controlar a entrada de água, abrindo válvulas, regulando e acionando motores elétricos e bombas para
abastecer os reservatórios, acionar os agitadores, manipulando os mecanismos de comando, para misturar os
ingredientes, separar as impurezas deixando-as sedimentar no fundo do reservatório e fazendo a água circular pelas
instalações da ETA, para assegurar o correto tratamento, bombear a água, acionando os registros, lendo as marcações
dos contadores e indicadores do quadro de controle, para determinar o consumo de água e de outros fatores;
- Promover e/ou fazer a coleta de amostra de água para exames em laboratório;
- Realizar a adição de produtos químicos conforme tabelas pré-determinadas de acordo com a portaria do
Ministério da Saúde;
- Fazer controle de vazão de água tratada distribuída à população;
- Ligar e desligar bombas, motores e equipamentos;
- Fazer o controle dos registros de distribuição de água à população;
- Proceder a lavagem das unidades de filtração, decantação e floculação;
- Preencher os relatórios diários da ETA, realizar tarefas que permitam a segurança contra riscos de acidentes
no local de trabalho;
- Levar ao conhecimento do chefe imediato as anormalidades ocorridas no seu turno de trabalho;
- Aplicação de veneno em PV para ratos e baratas;
- Atendimento do 0800, finais de semana e noturno, recebimento e acomodação de produtos químicos utilizados
na estação, monitoramento e controle dos poços de abrangência da SAEV Ambiental;
- Inspecionar diariamente todas as dependências da ETE;
- Fazer limpeza e remoção de resíduos sólidos das grades e efetuar os trabalhos de manutenção preventiva dos
equipamentos;
- Executar outras atribuições afins.
Cargo: Agente Técnico Operacional XVI – Cobrança e Faturamento I
Descrição Resumida:
Leitura e entrega das contas de água nos hidrômetros instalados no município e distritos, executar os serviços
das solicitações destinadas à área de cadastro, faturamento e leituras. Fazer serviços internos relacionados ao consumo
de água, débito automático e baixa bancária, cadastramento de ligação de água e alterações no cadastro, abertura e
fechamento de solicitações de serviços.
Descrição Detalhada:
- Fazer as leituras nos hidrômetros instalados no município e distritos, observando o consumo do cliente e
anotando as ocorrências de leituras;
- Entrega das faturas de água e esgotos e aviso de conta vencida;
- Serviços externos destinados à área de cadastro, faturamento e leituras: verificar tipo de economia, vistorias
nos hidrômetros, vazamento de água, substituição de hidrômetros, verificar irregularidades que envolvam o consumo de
água, efetuar a suspensão do fornecimento de água e esgotos, entre outros;
-Dirigir veículos da autarquia para executar alguns serviços;
-Serviços internos destinados à área de cadastro, faturamento e leituras: consumo de água, débito automático e
baixa bancária, cadastramento de ligação de água e alterações no cadastro, abertura e fechamento de solicitações de
serviços;
-Executa outras atribuições afins.

