
 

 

  

ANEXO I 

ATRIBUIÇÕES DO CARGO POR ESPECIALIDADE 

 

1- AGENTE DE SANEAMENTO B - SERVIÇOS DE ELEVATÓRIA 
 
       Principais atividades: 

▪  Operar conjunto motobomba e outros equipamentos das elevatórias de água e esgotos; 
▪  Acionar comandos de equipamentos elétricos e mecânicos, procedendo as leituras dos instrumentos 

de medição; 
▪  Executar serviços de manutenção, como: engaxetamento, ajuste de peças, verificação dos níveis de 

óleo e lubrificantes e limpezas das grades das elevatórias de águas e esgotos, e bem como executar 
planos de operação de modo a garantir o funcionamento normal do sistema; 

▪  Comunicar e anotar as ocorrências e anormalidades no funcionamento das instalações da elevatória; 
▪  Efetuar serviços de limpeza, conservação e higienização dos componentes e materiais de operação, 

bem como dos locais de trabalho; 
▪  Acompanhar a leitura dos instrumentos utilizados na operação de elevatórias; 
▪  Operar máquinas e equipamentos necessários a execução de suas atribuições; 
▪  Executar os serviços em áreas internas e externas da empresa; 
▪  Transportar equipamentos, materiais e ferramentas em geral; 
▪  Cumprir as normas, regulamentações e procedimentos de segurança do trabalho; 
▪  Preencher documentos de controle e apuração dos serviços realizados; 
▪  Dirigir veículo, eventualmente e desde que esteja habilitado, para realização das atividades previstas 

para o cargo; 
▪  Executar outras tarefas ou atividades correlatas e previstas no âmbito deste cargo, bem como 

controlar, acompanhar e orientar a execução dos serviços no limite de suas atribuições.                
 
      Experiência Profissional: 

▪  Experiência mínima de 01 (um) ano em rotinas operacionais correlatas, inspecionando equipamentos, 
monitorando e destinando resíduos conforme legislação vigente. 

 
Requisitos Básicos: 
▪  Escolaridade: Ensino médio completo e/ou Técnico nas áreas: Saneamento, Mecânica, Elétrica, 

Eletromecânica, Edificações ou Química. 
▪  Carteira Nacional de Habilitação (CNH) - categoria “B” 

 
 

2- AGENTE DE SANEAMENTO B - SERVIÇOS DE TRATAMENTO DE ÁGUA 
 

Principais atividades: 
▪  Operar estação de tratamento de água, utilizando equipamentos para o preparo de solução, dosagem 

de produtos químicos, efetuando determinação do PH, cor, turbidez e alcalinidade das águas brutas, 
decantadas, filtradas, bem como coletar amostras de água para controle de dosagem de produtos 
químicos; 

▪  Operar bomba de recalque e compressores de ar da ETA, sistema de cloração, fluoretação e 
alcalinização; 

▪  Controlar níveis das águas nas unidades componentes da estação; 
▪  Receber e orientar a estocagem dos produtos químicos; 
▪  Preencher boletins de operação de estações de tratamento; 
▪  Acionar comandos de equipamentos elétricos e mecânicos; 
▪  Executar serviços de manutenção, como: engaxetamento, ajuste de peças, verificação dos níveis de 

óleo e lubrificantes e limpezas das grades das elevatórias de águas e esgotos, e bem como executar 
planos de operação de modo a garantir o funcionamento normal do sistema; 

▪  Comunicar e anotar as ocorrências e anormalidades; 
▪  Efetuar serviços de limpeza, conservação e higienização dos componentes e materiais de operação, 

bem como dos locais de trabalho; 
▪  Operar máquinas e equipamentos necessários a execução de suas atribuições; 
▪  Executar os serviços em áreas internas e externas da empresa; 
▪  Transportar equipamentos, materiais e ferramentas em geral; 
▪  Cumprir as normas, regulamentações e procedimentos de segurança do trabalho; 
▪  Preencher documentos de controle e apuração dos serviços realizados; 



 

 

▪  Dirigir veículo, eventualmente e desde que esteja habilitado, para realização das atividades previstas 
para o cargo; 

▪  Executar outras tarefas ou atividades correlatas e previstas no âmbito deste cargo, bem como 
controlar, acompanhar e orientar a execução dos serviços no limite de suas atribuições.             

 
Experiência Profissional: 
▪  Experiência mínima de 01 (um) ano em rotinas operacionais correlatas, inspecionando equipamentos, 

monitorando e destinando resíduos conforme legislação vigente. 
 

Requisitos Básicos: 
▪  Escolaridade: Ensino médio completo e/ou Técnico nas áreas: Saneamento, Mecânica, Elétrica, 

Eletromecânica, Edificações ou Química 
▪  Carteira Nacional de Habilitação (CNH) - categoria “B” 

 
 

3- AGENTE DE SANEAMENTO B - SERVIÇOS DE TRATAMENTO DE ESGOTO 
 

Principais atividades: 
▪  Operar equipamento e unidades de tratamento de esgoto como: conjuntos motobomba, grades, 

decantadores, filtros biológicos, câmaras de aeração, adensadores, digestores, filtros prensa e 
unidades compactas, limpando e conservando canaletas, calhas, removedores, braços de biofiltros e 
caixas de areia, bem como realizando coletas de amostras e análise de campo(oxigênio dissolvido e 
sólido decantado) necessárias ao controle do tratamento e operação da estação; 

▪  Operar unidades especiais de tratamento como: valas de oxidação, lagoas de estabilização e outros; 
▪  Controlar níveis de esgotos nas unidades componentes da estação; 
▪  Receber e orientar a estocagem dos produtos químicos; 
▪  Preencher boletins de operação de estações de tratamento; 
▪  Acionar comandos de equipamentos elétricos e mecânicos; 
▪  Executar serviços de manutenção, como: engaxetamento, ajuste de peças, verificação dos níveis de 

óleo e lubrificantes e limpezas das grades das elevatórias de águas e esgotos, e bem como executar 
planos de manutenção de modo a garantir o funcionamento normal do sistema; 

▪  Comunicar e anotar as ocorrências e anormalidades; 
▪  Efetuar serviços de limpeza, conservação e higienização dos componentes e materiais de operação, 

bem como dos locais de trabalho; 
▪  Operar máquinas e equipamentos necessários a execução de suas atribuições; 
▪  Executar os serviços em áreas internas e externas da empresa; 
▪  Transportar equipamentos, materiais e ferramentas em geral; 
▪  Cumprir as normas, regulamentações e procedimentos de segurança do trabalho; 
▪  Preencher documentos de controle e apuração dos serviços realizados; 
▪  Dirigir veículo, eventualmente e desde que esteja habilitado, para realização das atividades previstas 

para o cargo; 
▪  Executar outras tarefas ou atividades correlatas e previstas no âmbito deste cargo, bem como 

controlar, acompanhar e orientar a execução dos serviços no limite de suas atribuições.   
 

Experiência Profissional: 
▪  Experiência mínima de 01 (um) ano em rotinas operacionais correlatas, inspecionando equipamentos, 

monitorando e destinando resíduos conforme legislação vigente. 
 

Requisitos Básicos: 
▪  Escolaridade: Ensino médio completo e/ou Técnico nas áreas: Saneamento, Mecânica, Elétrica, 

Eletromecânica, Edificações ou Química 
▪  Carteira Nacional de Habilitação (CNH) - categoria “B” 

 
 

4- AGENTE DE SANEAMENTO B - SERVIÇOS DE SISTEMAS E REDES DE ÁGUA/ESGOTO 
 

Principais atividades: 
▪  Executar serviços de instalação e manutenção preventiva e corretiva dos sistemas de abastecimento 

de água potável e de esgotamento sanitário, lendo croquis e plantas; 
▪  Reparar, desobstruir, engaxetar e conservar válvulas e demais dispositivos em tais sistemas, 

executando serviços de juntas, cortes e interrupções de ramais e religações; 



 

 

▪  Assentar ramais prediais, redes distribuidoras, troncos alimentadores, adutoras, coletores e galerias 
de esgoto; 

▪  Construir e reparar caixas de inspeção, poços de visitas, juntas e outros dispositivos; 
▪  Operar e efetuar manobras de redes, troncos, adutoras e reservatórios dos sistemas de água e 

esgoto; 
▪  Orientar e auxiliar na abertura e fechamento de valas e no uso de equipamentos para romper 

qualquer tipo de pavimentação, preparando escoramento provisório e definitivos, nivelando fundo de 
valas, efetuando reaterros e compactação para a instalação de redes de abastecimento e 
esgotamento e de peças especiais  

▪  Operar máquinas e equipamentos necessários a execução de suas atribuições; 
▪  Executar os serviços em áreas internas e externas da empresa; 
▪  Executar serviços de desinfecção em redes e reservatórios;  
▪  Transportar equipamentos, materiais e ferramentas em geral; 
▪  Efetuar a limpeza, conservação e higienização dos locais de trabalho;  
▪  Coletar amostras em locais pré-determinados;  
▪  Cumprir as normas, regulamentações e procedimentos de segurança do trabalho; 
▪  Preencher documentos de controle e apuração dos serviços realizados;  
▪  Auxiliar em atividades de natureza hidráulica, civil (alvenaria), carpintaria, pintura, mecânica e elétrica;  
▪  Dirigir veículo, eventualmente e desde que esteja habilitado, para realização das atividades previstas 

para o cargo;  
▪  Executar outras tarefas ou atividades correlatas e previstas no âmbito deste cargo, bem como 

controlar, acompanhar e orientar a execução dos serviços no limite de suas atribuições. 
 

Experiência Profissional: 
▪  Experiência mínima de 01 (um) ano em rotinas operacionais correlatas, inspecionando equipamentos, 

monitorando e destinando resíduos conforme legislação vigente. 
 

Requisitos Básicos: 
▪  Escolaridade: Ensino médio completo e/ou Técnico nas áreas: Saneamento, Mecânica, Elétrica, 

Eletromecânica, Edificações ou Química 
▪  Carteira Nacional de Habilitação (CNH) - categoria “B” 

 

 

 

 

 

 


