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EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº. 01/2008 

 

O DIRETOR PRESIDENTE DO SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E 
ESGOTO – SAMAE DE BLUMENAU , no uso das atribuições que lhe são 
conferidas, faz saber que se acham abertas, no período compreendido entre os dias 
01 e 15 de abril de 2008, as inscrições para o Concurso Público nº. 01/2008, visando 
o provimento de cargos efetivos do Quadro Permanente de Pessoal da Autarquia, 
conforme disposições abaixo: 

 

1. DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 

1.1 As vagas definidas neste edital serão preenchidas no prazo de validade do 
concurso, assim como aquelas surgidas durante o mesmo período, observado a 
ordem de classificação. 

 

2. DOS CARGOS E REQUISITOS 

 

Os cargos, a quantidade de vagas, os vencimentos fixados para o mês de março de 
2008, a jornada semanal de trabalho, o valor da taxa de inscrição e os requisitos 
exigidos para o exercício dos cargos são os estabelecidos nos quadros abaixo: 

 

2.1 NÍVEL SUPERIOR 

 

Cargos Vagas 
 

Vencimento 
R$ 

C.H. 
Taxa de 

inscrição  
R$  

Requisitos para o exercício 
do cargo 

Analista de 
Informática  

01 1.053,75 30 70,00 

FORMAÇÃO SUPERIOR EM 
PROCESSAMENTO DE 
DADOS, CIÊNCIAS DA 
COMPUTAÇÃO E/OU 
SISTEMAS DE 
INFORMAÇÃO. 
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Biólogo  01 1.053,75 30 70,00 

FORMAÇÃO SUPERIOR EM 
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS, 
COM REGISTRO NO 
CONSELHO OU ÓRGÃO 
FISCALIZADOR DO 
EXERCÍCIO DA 
PROFISSÃO. 

Economista 01 1.327,50 30 70,00 

FORMAÇÃO SUPERIOR NO 
CURSO DE ECONOMIA 
COM REGISTRO NO 
CONSELHO OU ÓRGÃO 
FISCALIZADOR DO 
EXERCÍCIO DA 
PROFISSÃO. 

Engenheiro  
Civil  

01 1.710,00 30 70,00 

FORMAÇÃO SUPERIOR EM 
ENGENHARIA CIVIL COM 
REGISTRO NO CONSELHO 
OU ÓRGÃO FISCALIZADOR 
DO EXERCÍCIO DA 
PROFISSÃO. 

Engenheiro 
Sanitarista 01 1.710,00 30 70,00 

FORMAÇÃO SUPERIOR EM 
ENGENHARIA SANITÁRIA 
COM REGISTRO NO 
CONSELHO OU ÓRGÃO 
FISCALIZADOR DO 
EXERCÍCIO DA 
PROFISSÃO. 

Químico 01 1.053,75 30 70,00 

SUPERIOR COMPLETO EM 
BACHAREL EM QUÍMICA 
COM REGISTRO NO 
CONSELHO OU ÓRGÃO 
FISCALIZADOR DO 
EXERCÍCIO DA 
PROFISSÃO. 

     

2.2. NÍVEL TÉCNICO 

 

Cargos Vagas 
 

Vencimento 
R$ 

C.H. 
Taxa de 

inscrição 
R$  

Requisitos para o exercício 
do cargo 

Técnico 
Eletricista  

04 1.030,00 40  40,00 

FORMAÇÃO COMPLETA EM 
ENSINO MÉDIO COM CURSO 
TÉCNICO EM ELETRICIDADE 
OU ELETROTÉCNICO 
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Técnico em 
Agrimensura  

01 1.030,00 40  40,00 

FORMAÇÃO COMPLETA EM 
ENSINO MÉDIO, COM 
REGISTRO NO CONSELHO 
OU ÓRGÃO FISCALIZADOR 
DO EXERCÍCIO DA 
PROFISSÃO. 

Técnico em 
Edificações  01 1.030,00 40  40,00 

FORMAÇÃO COMPLETA EM 
ENSINO MÉDIO COM CURSO 
TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES, 
COM REGISTRO NO 
CONSELHO OU ÓRGÃO 
FISCALIZADOR DO 
EXERCÍCIO DA PROFISSÃO. 

Técnico em 
Informática  02 1.030,00 40 40,00 

FORMAÇÃO COMPLETA EM 
ENSINO MÉDIO COM CURSO 
TÉCNICO EM 
PROCESSAMENTO DE 
DADOS, INFORMÁTICA, 
REDE DE COMPUTADORES 
OU SISTEMAS. 

Técnico em 
Saneamento  01 1.030,00 40  40,00 

FORMAÇÃO COMPLETA EM 
ENSINO MÉDIO COM CURSO 
TÉCNICO EM SANEAMENTO.  

Técnico em 
Segurança do 
Trabalho 

01 1.030,00 40 40,00 

ENSINO MÉDIO COMPLETO 
COM CURSO TÉCNICO EM 
SEGURANÇA DO TRABALHO, 
COM REGISTRO NO 
CONSELHO OU ÓRGÃO 
FISCALIZADOR DO 
EXERCÍCIO DA PROFISSÃO. 

Técnico 
Mecânico 04 1.030,00 40  40,00 

ENSINO MÉDIO COMPLETO 
COM CURSO TÉCNICO EM 
MECÂNICA. 

 

2.3 NÍVEIS MÉDIO E FUNDAMENTAL  

 

Cargos Vagas 
 

Vencimento 
R$ 

C.H. 
Taxa de 

inscrição  
R$ 

Requisitos para o exercício do 
cargo 

Agente 
Administrativo  36 680,00 40 20,00 

FORMAÇÃO COMPLETA NO 
ENSINO MÉDIO  
CURSO DE INFORMÁTICA  
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Agente de 
Leitura e 
Inspeção  

03 680,00 40 20,00 

FORMAÇÃO COMPLETA NO 
ENSINO MÉDIO  
CARTEIRA DE HABILITAÇÃO 
CATEGORIA B 

Agente de 
Logística  04 680,00 40  20,00 

FORMAÇÃO COMPLETA NO 
ENSINO MÉDIO  

Agente de 
Obras 10 580,00 40  20,00 

FORMAÇÃO COMPLETA NO 
ENSINO FUNDAMENTAL. 
 
ENCANADOR  

Agente de 
Obras 07 580,00 40  20,00 

FORMAÇÃO COMPLETA NO 
ENSINO FUNDAMENTAL. 
 
PEDREIRO  

Agente de 
Obras 02 580,00 40  20,00 

FORMAÇÃO COMPLETA NO 
ENSINO FUNDAMENTAL. 
 
PINTOR  

Agente de 
Obras 05 580,00 40  20,00 

FORMAÇÃO COMPLETA NO 
ENSINO FUNDAMENTAL. 
 
SERVENTE   

Agente de 
Manutenção 

01 580,00 40  20,00 

FORMAÇÃO COMPLETA NO 
ENSINO FUNDAMENTAL  
 
SOLDADOR  

Desenhista 01 680,00 40 20,00 

FORMAÇÃO COMPLETA NO 
ENSINO MÉDIO 
CURSO DE DESENHO 
TÉCNICO OU AUTOCAD. 

Laboratorista 
de Análise de 
Água e Esgoto  

05 680,00 40  20,00 
ENSINO MÉDIO COMPLETO E 
CARTEIRA DE NACIONAL DE 
HABILITAÇÃO 

Operador de 
ETA/ETE 09 580,00 40  20,00 ENSINO MÉDIO COMPLETO  

Motorista  10 

680,00  + 
Gratificação 
de condução 

no valor e 
condições 

previstos no 
Decreto n. 
8.616/2008 

 

40  20,00 

FORMAÇÃO COMPLETA NO 
ENSINO FUNDAMENTAL. 
 
CARTEIRA NACIONAL DE 
HABILITAÇÃO CATEGORIA “C”. 
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2.3  São requisitos básicos para investidura nos cargos acima:  

a) idade mínima de 18 anos até a data da posse; 

b) nacionalidade brasileira ou equiparada; 

c) estar em dia com as obrigações do serviço militar e da legislação eleitoral; 

d) não ter sido demitido do serviço público federal, estadual ou municipal nos 
últimos cinco anos; 

e) não registrar antecedentes criminais; 

f) aptidão física e mental. 

 

3.  DAS INSCRIÇÕES 

 

3.1. O candidato deverá conhecer o edital e certificar-se de que preenche todos os 
requisitos exigidos para o cargo, antes de efetuar a inscrição. 

3.2 Uma vez efetuada a inscrição, não serão aceitos pedidos de alteração de cargo 
ou de devolução do valor da taxa de inscrição. 

3.3 A inscrição deverá ser feita VIA INTERNET, por meio do preenchimento de 
formulário próprio disponibilizado no sitio da Prefeitura www.blumenau.sc.gov.br, no 
horário compreendido entre às 8:00h do dia 01/04/2008 e às 17:00h do dia 
15/04/2008. 

3.4 O pagamento da taxa de inscrição deverá ser efetuado, obrigatoriamente, até às 
21:00h do dia 15/04/2008. 

3.5 O candidato deverá, no ato da inscrição: 

a) preencher o formulário de inscrição, no qual declarará estar ciente das condições 
exigidas para admissão e das normas expressas no edital;  

b) imprimir o boleto bancário.  

3.6 O comprovante de inscrição do candidato será o boleto bancário quitado. 

3.7 O candidato que não recolher o valor da taxa de inscrição no prazo e forma 
fixados neste edital terá a inscrição cancelada. 

3.8 Fica isento do pagamento da taxa de inscrição:  
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3.8.1 O candidato doador de sangue que preencher os requisitos previstos na Lei 
Municipal n. 6292/2003.  

3.8.1.1 O pedido de isenção deverá ser interposto no prazo de inscrição estabelecido, 
pelo candidato ou por procurador legalmente constituído, por meio de requerimento 
(modelo constante do Anexo III) protocolizado na PRAÇA DO CIDADÃO, setor de 
expediente, localizado no térreo do prédio da Prefeitura Municipal de Blumenau, 
contendo o número do edital de concurso; o nome do candidato; o número de 
inscrição; telefone de contato e o cargo pretendido. Deverá acompanhar o 
requerimento declaração da entidade onde foram realizadas as doações certificando 
as datas em que estas ocorreram. 

3.8.2 O candidato desempregado, residente em Blumenau, que atender as 
condições previstas na Lei Municipal n. 675/ 2008. 

O pedido de isenção deverá ser interposto no prazo de inscrição estabelecido, pelo 
candidato ou por procurador legalmente constituído, por meio de requerimento 
(modelo constante do Anexo III) protocolizado na PRAÇA DO CIDADÃO, setor de 
expediente, localizado no térreo do prédio da Prefeitura Municipal de Blumenau, 
contendo o número do edital de concurso; o nome do candidato; o número de 
inscrição; cópia do comprovante de residência, telefone de contato e o cargo 
pretendido. Deverá ser anexado ao requerimento cópia da Carteira de Trabalho e 
Previdência Social – CTPS, acompanhada da carteira original, declaração firmada de 
que não é detentor de cargo público e declaração firmada de que não possui outra 
fonte de renda. 

3.9 A Comissão Especial do Concurso Público deliberará pelo deferimento ou não do 
pedido de isenção até o dia 17/04/2008. 

3.9.1 Os candidatos cujos pedidos de isenção forem indeferidos deverão imprimir 
novo boleto bancário e poderão, querendo, efetuar o recolhimento do valor da taxa de 
inscrição até às 21:00 horas do dia 22/04/2008. 

3.10 Serão indeferidas as inscrições: 

a) efetuadas fora dos prazos e horários fixados no edital; 

b) efetuadas por fax-símile ou via postal; 

c) pagas com cheque posteriormente devolvido, independentemente do motivo 
que determinou a devolução. 

3.11 O comprovante de inscrição será exigido do candidato para ingresso na sala de 
prova e conterá um espaço designado para afixação de sua fotografia 3x4, recente e 
colorida. O comprovante de inscrição somente será válido contendo a assinatura e a 
fotografia do candidato. 

3.12 A declaração falsa ou inexata de dados constantes do formulário de inscrição 
bem como a apresentação de documentos falsos determinarão a anulação da 
inscrição e dos demais atos dela decorrentes.  
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4.  DOS CANDIDATOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA 

 

4.1 Ficam reservados às pessoas portadoras de deficiência vinte por cento das vagas, 
por cargo, que surgirem no prazo de validade do concurso. 

4.2 Considera-se pessoa portadora de deficiência aquela que se enquadrar nas 
categorias discriminadas no art. 4º do Decreto Federal n. 3298/1999, e deficiências 
aquelas conceituadas na medicina especializada, de acordo com os padrões 
mundialmente estabelecidos, observados os critérios médicos de capacitação laboral. 

4.3. Por ocasião da inscrição o candidato deficiente deverá declarar que conhece os 
termos do edital e que é portador de deficiência para fins de reserva de vaga.  

4.4. O candidato portador de deficiência será avaliado com o objetivo de ser verificada a 
compatibilidade ou não da deficiência apresentada com o exercício do cargo que 
pretende ocupar.  

4.4.1. A avaliação será realizada antes da homologação da inscrição pretendida por 
uma equipe multidisciplinar designada pelo Diretor Presidente do SAMAE. 

 4.4.2. A pessoa portadora de deficiência deverá apresentar laudo médico emitido nos 
dois últimos anos atestando a espécie e o grau ou nível de deficiência, com expressa 
referência ao código correspondente na Classificação Internacional de Doenças – CID, 
bem como a provável causa da deficiência, PRAÇA DO CIDADÃO, setor de expediente, 
localizado no térreo do prédio da Prefeitura Municipal de Blumenau, nos dias 14 e 15 de 
abril de 2008. 

4.4.3. A avaliação será realizada no dia 17 de abril de 2008, em horário e local a 
serem divulgados pela Comissão Especial de Concurso (modelo constante do Anexo 
III). 

4.4.4. O candidato portador de deficiência deverá comparecer no Serviço de Seleção 
Pública localizado na sala 28 da Prefeitura no dia 18/04/2008, das 8:00 às 12:00h e 
das 13:30 às 17:30 horas, para tomar conhecimento do parecer da equipe 
multidisciplinar. 

4.4.5. O candidato poderá recorrer do resultado da avaliação no prazo de 2 dias úteis, 
contado da ciência da decisão.  

4.5. Inexistindo candidatos habilitados para todas as vagas destinadas às pessoas 
portadoras de deficiência, as remanescentes serão ocupadas pelos demais candidatos 
habilitados, observada a ordem de classificação. 
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5. DA HOMOLOGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES 

 

5.1. A relação dos candidatos que tiverem a inscrição homologada será divulgada até 
o dia 28/04/2008, sendo disponibilizada no sitio www.blumenau.sc.gov.br e no mural 
existente no hall da Prefeitura e no mural oficial da Sede Administrativa do SAMAE. 

5.2. Caberá recurso quanto ao resultado da homologação (modelo constante do 
Anexo III), sem efeito suspensivo, à Comissão Especial do Concurso, no prazo de 2 
dias úteis, contado da data de publicação da relação mencionada no item 5.1. 

5.3. A Comissão Especial do Concurso decidirá sobre o recurso até o dia 05/05/2008. 

5.4. O edital de homologação final dos inscritos, bem como o local (Campus e sala) e 
o horário da prova, serão divulgados no dia 07/05/2008 e disponibilizado no sitio 
www.blumenau.sc.gov.br e no mural existente no hall da Prefeitura e no mural oficial 
da Sede Administrativa do SAMAE. 

 

 

6.  DA PROVA  ESCRITA  

 

6.1 Para os cargos de NÍVEL ESPECIALISTA (CURSO SUPERIOR) a avaliação 
constará de prova escrita contendo cinqüenta questões objetivas, assim distribuídas: 

 

 

PROVA ESCRITA OBJETIVA 

Prova N.º de 
Questões  

Valor da 

 Questão 

Total 

PORTUGUÊS 15 2,00 30,00 

CONHECIMENTOS 
GERAIS 

10 1,00 10,00 

ESPECÍFICA 25 2,40 60,00 

VALOR TOTAL DA PROVA ESCRITA 100,00 

 

6.1.1. O programa de prova é o constante do Anexo I deste Edital.  
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6.1.2. As questões serão objetivas, de múltipla escolha, com cinco alternativas cada 
uma e apenas uma alternativa correta. 

6.1.3. Será atribuída pontuação 0,00 (zero) às questões com mais de uma opção 
assinalada ou sem opção assinalada, com rasuras ou preenchidas a lápis. 

6.1.4. A prova escrita será avaliada na escala de 0,00 (zero) a 100,00 (cem) pontos, 
devendo o candidato obter, no mínimo, cinqüenta pontos para ser considerado 
aprovado. 

6.1.5. Fazem parte deste nível os cargos: Analista de Informática, Biólogo, 
Economista, Engenheiro Civil, Engenheiro Sanitarista e Químico 

 

6.2. Para os cargos de NÍVEL TÉCNICO a avaliação constará de prova escrita 
contendo cinqüenta questões objetivas, assim distribuídas: 

 

PROVA ESCRITA OBJETIVA 

Prova N.º de 
Questões 

Valor da 

 Questão 

Total 

PORTUGUÊS 10 2,00 20,00 

CONHECIMENTOS 
GERAIS 

10 1,00 10,00 

MATEMÁTICA 10 2,00 20,00 

ESPECÍFICA 20 2,50 50,00 

VALOR TOTAL DA PROVA ESCRITA 100,00 

 

6.2.1. O programa de prova é o constante do Anexo I deste Edital.  

6.2.2. As questões serão objetivas, de múltipla escolha, com cinco alternativas cada 
uma e apenas uma alternativa correta. 

6.2.3. Será atribuída pontuação 0,00 (zero) às questões com mais de uma opção 
assinalada ou sem opção assinalada, com rasuras ou preenchidas a lápis. 

6.2.4. A prova escrita será avaliada na escala de 0,00 (zero) a 100,00 (cem) pontos, 
devendo o candidato obter, no mínimo, cinqüenta pontos para ser considerado 
aprovado. 
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6.2.5. Fazem parte deste nível os cargos: Técnico Eletricista, Técnico em 
Agrimensura, Técnico em Edificações, Técnico em Informática, Técnico em 
Saneamento, Técnico em Segurança do Trabalho e Técnico Mecânico. 

 

6.3 Para os cargos de NÍVEL FUNCIONAL (NÍVEL MÉDIO) a avaliação constará de 
prova escrita contendo cinqüenta questões objetivas, assim distribuídas: 

 

PROVA ESCRITA OBJETIVA 

Prova N.º de 
Questões 

valor da 

 Questão 

Total 

PORTUGUÊS 10 1,50 15,00 

CONHECIMENTOS 
GERAIS 

10 1,00 10,00 

MATEMÁTICA 10 1,50 15,00 

ESPECÍFICA 20 2,00 40,00 

VALOR TOTAL DA PROVA ESCRITA 80,00 

 

6.3.1. O programa de prova é o constante do Anexo I deste Edital.  

6.3.2. As questões serão objetivas, de múltipla escolha, com cinco alternativas cada 
uma e apenas uma alternativa correta. 

6.3.3. Será atribuída pontuação 0,00 (zero) às questões com mais de uma opção 
assinalada ou sem opção assinalada, com rasuras ou preenchidas a lápis. 

6.3.4. A prova escrita será avaliada na escala de 0,00 (zero) a 80,00 (oitenta) pontos, 
devendo o candidato obter, no mínimo, quarenta pontos para ser considerado 
aprovado. 

6.3.5. Fazem parte deste nível os cargos: Agente Administrativo, Agente de Leitura e 
Inspeção, Agente de Logística, Desenhista, Laboratorista de Análise de Água e 
Esgoto e Operador de Eta/Ete). 

6.4 Para os cargos de NÍVEL OPERACIONAL (ENSINO FUNDAMENTAL) a 
avaliação constará de prova escritas contendo cinqüenta questões objetivas, assim 
distribuídas: 
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PROVA ESCRITA OBJETIVA 

Prova N.º de 
Questões 

valor da 

 Questão 

Total 

PORTUGUÊS 10 1,50 15,00 

CONHECIMENTOS 
GERAIS 

10 1,00 10,00 

MATEMÁTICA 10 1,50 15,00 

ESPECÍFICA 20 2,00 40,00 

VALOR TOTAL DA PROVA ESCRITA 80,00 

 

6.4.1. O programa de prova é o constante do Anexo I deste Edital.  

6.4.2. As questões serão objetivas, de múltipla escolha, com cinco alternativas cada 
uma e apenas uma alternativa correta. 

6.4.3. Será atribuída pontuação 0,00 (zero) às questões com mais de uma opção 
assinalada ou sem opção assinalada, com rasuras ou preenchidas a lápis. 

6.4.4. A prova escrita será avaliada na escala de 0,00 (zero) a 80,00 (oitenta) pontos, 
devendo o candidato obter, no mínimo, quarenta pontos para ser considerado 
aprovado. 

6.4.5. Fazem parte deste nível os cargos: Agente de Obras, Agente de Manutenção e 
Motorista. 

6.5. A classificação final será efetuada pela ordem decrescente da nota final obtida 
pelos candidatos. 

6.6 Serão confeccionadas duas relações de candidatos aprovados. Uma relação 
contendo todos os candidatos aprovados no concurso, para nomeação de acordo 
com a ordem de classificação geral, e outra contendo somente os candidatos 
portadores de deficiência, por ordem decrescente de notas, para efeito do 
preenchimento das vagas reservadas. A pessoa portadora de deficiência nomeada de 
acordo com a ordem de classificação geral não será considerada para efeito de 
preenchimento das vagas reservadas. 

 

7. DA REALIZAÇÃO DA PROVA  ESCRITA 
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7.1 A prova escrita será realizada no dia 11/05/2008, em horário e local previamente 
divulgados pela Comissão Especial do Concurso. 

7.2 O candidato deverá comparecer ao local da prova com antecedência mínima de 
30 (trinta) minutos do horário marcado para o seu início, sendo-lhe proibido a entrada 
após o horário estabelecido. 

7.3 O ingresso do candidato no local de realização da prova só se dará mediante 
apresentação do documento original de identidade contendo fotografia, filiação e 
assinatura, e o comprovante de inscrição assinado, com fotografia afixada.  

7.4  O tempo para a realização da prova é de quatro horas, incluído neste o tempo 
destinado ao preenchimento da folha de respostas. 

7.5 Será exigida a identificação especial do candidato cujo documento de 
identificação apresente dúvidas relativas à fisionomia e/ou assinatura do portador, 
compreendendo coleta de assinaturas e/ou impressão digital. 

7.6 No caso de perda, furto ou roubo do documento de identidade, o candidato 
deverá apresentar certidão que ateste o registro da ocorrência em órgão policial 
expedida há, no máximo, 30 (trinta) dias da data da realização da prova e, ainda, ser 
submetido à identificação especial de que trata o item anterior. 

7.7 Não serão aceitos como documentos de identidade: certidões de nascimento, 
títulos eleitorais, carteiras de motorista (modelo antigo), CPF, carteiras de estudante, 
carteiras funcionais sem valor de identidade, documentos ilegíveis, não identificáveis 
e/ou danificados, nem cópias de documentos de identidade, ainda que autenticadas. 

7.8 Para a realização da prova, o candidato deverá portar caneta esferográfica de 
escrita azul ou preta, lápis e borracha. 

7.9 É vedado ao candidato permanecer no local de realização da prova com 
quaisquer aparelhos eletrônicos (bipes, telefones celulares, relógio do tipo databank, 
walkman, agenda eletrônica, notebook, palmtop, etc.). 

7.10 Durante a realização da prova não serão fornecidas, por qualquer membro da 
equipe de aplicação da mesma e/ou pelas autoridades presentes, informações 
referentes ao conteúdo da prova e/ou critérios de avaliação/classificação. 

7.11 Em nenhuma hipótese será permitida a leitura em voz alta da prova, inclusive 
por qualquer membro da comissão de aplicação ou pelas autoridades presentes. 

7.12 O candidato somente poderá retirar-se da sala de realização da prova após 
transcorrido uma hora do início da mesma.  

7.13 Os três últimos candidatos da sala onde estiver sendo realizada a prova 
somente poderão entregar a prova e retirar-se do local simultaneamente. 

7.14 Em hipótese alguma haverá segunda chamada para a prova. 
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7.15 Em nenhuma hipótese haverá prorrogação do tempo previsto para a aplicação 
da prova devido ao afastamento de candidato da sala onde esta estiver sendo 
realizada.   

7.17 O candidato que estiver sofrendo de enfermidade considerada contagiosa 
deverá enviar fax de laudo médico devidamente assinado e especificando o CID da 
doença para a Comissão Especial do Concurso Público, até 48 (quarenta e oito) 
horas antes do horário de realização da prova, para que seja providenciado local 
reservado para fazê-la. 

 

 

8.  DA ELIMINAÇÃO DO CONCURSO 

 

8.1 Será eliminado do concurso o candidato que: 

a) faltar a prova escrita; 

b) chegar após o horário estabelecido; 

c) for flagrado durante a realização da prova comunicando-se oralmente, por escrito, 
por gestos ou sinais de qualquer natureza com outro candidato ou pessoa estranha; 

d) utilizar notas, livros, impressos, máquinas calculadoras ou qualquer outro 
dispositivo eletrônico não autorizados; 

e) desrespeitar membro da equipe de aplicação das provas, autoridades presentes ou 
outro candidato; 

f) se recusar a entregar a folha de respostas ao término do tempo fixado para a 
realização da prova; 

g) se ausentar da sala, a qualquer tempo, sem autorização, desacompanhado do 
fiscal ou portando a folha de respostas; 

h) descumprir as instruções contidas no caderno de provas ou na folha de respostas; 

i) perturbar de qualquer modo a ordem dos trabalhos durante a realização das 
provas; 

j) utilizar ou tentar utilizar meios fraudulentos ou ilegais para obter aprovação própria 
ou de terceiros em qualquer etapa do concurso. 
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 9.  DA DIVULGAÇÃO DO GABARITO 

 

9.1 O gabarito oficial da prova escrita será divulgado até às 18h do dia da realização 
da prova 11/05/2008, no sitio www.blumenau.sc.gov.br e afixado no mural existente 
no hall da Prefeitura e no mural oficial da Sede Administrativa do SAMAE. 

9.2 Caberá recurso em relação ao gabarito divulgado, devidamente fundamentado e 
dirigido à Comissão Especial do Concurso, no prazo de 2 dias úteis, contado da data 
de divulgação. 

9.3 A Comissão Especial do Concurso julgará o recurso no prazo de 2 dois dias 
úteis, contado de sua protocolização. 

9.4 Se da análise do recurso resultar na alteração de resposta de alguma questão da 
prova, os pontos correspondentes serão atribuídos somente ao candidato que 
respondeu corretamente. 

9.5 Se da análise do recurso resultar na anulação de alguma questão, os pontos 
correspondentes serão atribuídos a todos os candidatos. 

9.6 Nas hipóteses dos itens 9.4 e 9.5, será divulgado novo gabarito no sitio 
www.blumenau.sc.gov.br e no mural existente no hall da Prefeitura e  no mural oficial 
da Sede Administrativa do SAMAE.  

 

 

10. DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE 

 

10.1 Em caso de empate na nota final terá preferência na ordem de classificação o 
candidato: 

a) que obtiver maior nota nas questões específicas; 

b) que tiver maior número de dependentes; 

c) de idade mais avançada. 

 

 

11. DA HOMOLOGAÇÃO FINAL  
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11.1 Em 19/05/2008 será divulgada a relação em ordem alfabética dos candidatos 
aprovados na prova escrita, contendo as notas e o número de inscrição, na forma 
estabelecida no itens 6.5, por meio de edital publicado no sitio 
www.blumenau.sc.gov.br e afixado no mural existente no hall da Prefeitura e no mural 
oficial da Sede Administrativa do SAMAE. 

11.2 Caberá recurso quanto ao resultado final do concurso no prazo de 2 dias, 
contado da publicação oficial do resultado, devidamente fundamentado, o qual será 
analisado e decidido no prazo de 2 dias pela Comissão Especial do Concurso. 

11.3 O recurso será recebido sem efeito suspensivo, exceto no caso de  

11.4 Em 04/06/2008 será homologada a classificação final do concurso, por ordem 
decrescente de nota, contendo o número de inscrição, o cargo e o nome do candidato, 
por meio de edital publicado no sitio www.blumenau.sc.gov.br e no mural existente no 
hall da Prefeitura e no mural oficial da Sede Administrativa do SAMAE. 

 

 

12. DOS RECURSOS 

 

12.1 Serão admitidos recursos nas seguintes fases do concurso: 

a) indeferimento do pedido de isenção da taxa de inscrição; 

b) indeferimento do pedido de reserva de vaga para portador de deficiência; 

c) homologação das inscrições; 

d) divulgação dos gabaritos das provas; 

e) divulgação da relação em ordem alfabética dos candidatos aprovados na prova 
escrita contendo as notas e o número de inscrição; 

12.2 Serão liminarmente indeferidos os recursos que não contenham fatos novos ou 
fundados em razões subjetivas, bem como aqueles protocolizados fora do prazo 
fixado neste edital. 

12.3 Não serão aceitos recursos interpostos por via postal, fax-símile ou correio 
eletrônico. 

12.4 Os recursos poderão ser interpostos pelo candidato ou por procurador 
legalmente constituído. 
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12.5 Os recursos deverão ser protocolizados na PRAÇA DO CIDADÃO, setor de 
expediente, localizado no térreo do prédio da Prefeitura, utilizando o modelo que 
constitui o Anexo III deste edital. 

 

 

 13. DA VALIDADE DO CONCURSO 

 

13.1 O Concurso Público terá validade de dois anos, contados da data de publicação 
do resultado final, podendo ser prorrogado uma vez por igual período, a critério da 
Autarquia. 

 

 

 14. DA CONVOCAÇÃO 

 

14.1  Os candidatos aprovados serão nomeados de acordo com a ordem de 
classificação final. 

14.2 O candidato aprovado será convocado por meio de correspondência enviada ao 
endereço informado na ficha de inscrição. 

14.3 É de exclusiva responsabilidade do candidato manter seus dados pessoais 
atualizados no Departamento de Gestão de Pessoas da Autarquia, durante o prazo 
de validade do concurso. 

14.4 Estará impedido de tomar posse o candidato aos cargos de agente de leitura e 
inspeção, laboratorista de analista de análise de água e esgoto e motorista,  que 
apresentar Certidão de Prontuário de Carteira Nacional de Habilitação expedida pelo 
Departamento Estadual de Trânsito – DETRAN contendo infrações de trânsito, cuja 
pontuação ultrapasse a 20 (vinte) pontos ou infração gravíssima que acarrete a 
suspensão do direito de dirigir, nos termos do Código Brasileiro de Trânsito. 

14.5 O candidato aprovado e nomeado para o cargo deverá tomar posse no prazo de 
até 30 (trinta) dias, contado da publicação do ato de nomeação, nos termos da Lei 
Complementar n. 660, de 28/11/2007. 

14.6 O candidato que deixar de comparecer no prazo estabelecido perderá 
automaticamente a vaga, sendo convocado o candidato subseqüente. 
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15. DO REGIME DE TRABALHO 

 

15.1 O regime de trabalho dos candidatos admitidos é o estatutário, regulado pelo 
Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Blumenau - Lei Complementar n. 
660, de 28 de novembro de 2007. 

 

 

16.  DA COMPETÊNCIA DA COMISSÃO DO CONCURSO PÚBLICO  

 

16.1 Incumbe à Autarquia, por meio da Comissão Especial do Concurso Público: 

a) prestar informações gerais sobre o concurso; 

b) analisar e julgar os recursos interpostos, ressalvada a hipótese prevista na letra 
“b” do item 12.1; 

 

 

17.  DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

17.1 O ato de inscrição importa no conhecimento das instruções e na aceitação total 
das condições do concurso público fixadas neste edital. 

17.2 Estarão impedidos de ingressar no serviço público municipal os candidatos 
aprovados que por ocasião da posse exercerem cargo, emprego ou função no serviço 
público federal, estadual ou municipal, exceto nas hipóteses de acumulação previstas 
na Constituição Federal (art. 37, XVI, alterado pelas Emendas Constitucionais 19, de 
1998, e 34, de 2001).  

17.3 O candidato declarará no ato da inscrição a existência ou não de outro vínculo 
de trabalho no serviço público, identificando, quando positivo, o cargo, emprego ou 
função ocupados. 

17.4  A aprovação no concurso público não cria direito à nomeação, mas esta, 
quando se der, respeitará a ordem de classificação dos candidatos. 

17.5  Para os cargos previstos neste Edital, existe a possibilidade de jornada de 
trabalho em escalas. 
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17.6 O local de trabalho dos servidores contratados neste Concurso será prerrogativa 
da Autarquia. 

17.7 Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Especial do Concurso. 

 

 

 

Blumenau, 18 de março de 2008.  

 

 

 

LUIZ AYR FERREIRA DA SILVA  

Diretor Presidente 
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ANEXO I 

PROGRAMAS DE PROVA 

 

NIVEL SUPERIOR 

 

Português 

Letra, fonema e sílaba. Encontros vocálicos e consonantais. Divisão silábica. 
Ortografia. Acentuação tônica e gráfica. Acento de insistência; Processos de 
formação dos vocábulos: derivação e composição, parassíntese e hibridismo. 
Elementos mórficos: prefixos e sufixos. Distribuição das palavras em classes: flexões 
verbais e nominais. Conjugação dos verbos com os pronomes; Oblíquos a, o, os, as; 
Análise sintática. Classificação dos termos da oração: essenciais, integrantes e 
acessórios. Orações coordenadas. Orações subordinadas: substantivas, adjetivas e 
adverbiais; Concordância verbal e nominal. Concordância gramatical e concordância 
ideológica (silepse); Regência verbal e predicação dos verbos (transitivos, 
intransitivos e verbos de ligação); Regência verbal e nominal; Crase; Colocação dos 
pronomes oblíquos átonos: próclise, mesóclise e ênclise; Figuras de linguagem; 
Significação das palavras no contexto. Homonímia, sinonímia, antonímia, paronímia e 
polissemia. Emprego dos porquês e dos pronomes demonstrativos este, esse, aquele 
e aquilo; Vírgula, ponto-e-vírgula, dois pontos, asterisco, ponto de exclamação, ponto 
de interrogação, reticências, parênteses, travessão, aspas e ponto final; 
Ambigüidade, barbarismo, cacofonia, eco, pleonasmo, solecismo, obscuridade e 
hiato; Interpretação de texto. 

Conhecimentos Gerais 

Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos do Município de Blumenau, Lei 
Complementar n.º660/07;  Conhecimentos geográficos e históricos do Brasil, Estado e 
Município, Aspectos políticos, econômicos e culturais da atualidade brasileira dos 
últimos 05 (cinco) anos; Temas relacionados à questão social da realidade nacional e 
internacional contemporâneas; Direitos humanos e cidadania; Relações humanas no 
trabalho.  

 

Conhecimentos Específicos  

ANALISTA DE INFORMÁTICA  
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Desenvolvimento de sistemas administrativos para ambientes operacionais Windows 
e Linux; técnicas em programação de computador sendo: Connhecimentos básicos 
em lógica de programação, linguagem SQL padrao ANSI 92; Banco de Dados 
(conceitos). Conhecimentos de MER-Modelo Entidade Relacionamento. 
Conhecimentos básicos de gerenciamento de Projetos (baseado no PMBOK). 
Noções de configurações de equipamentos (computadores e seus periféricos). 
Conhecimentos básicos de Internet.  

 

BIÓLOGO 

 

Ecologia ambiental - noções de ecologia, envolvendo os conceitos de ecossistema, 
cadeia e teia alimentar, relação entre seres vivos, sucessão ecológica e poluição 
ambiental; Noções de hidrobiologia aplicada ao saneamento - características gerais 
dos seres vivos; Classificação dos seres vivos; Água como meio ecológico; Materiais 
e técnicas empregadas em hidrobiologia; Identificação de organismos de interesse 
sanitário; Problemas causados por organismos ou abastecimento de água, controle 
de organismos em águas de abastecimento; Efeitos biológicos da poluição; 
Depuração biológica das águas residuárias; Microbiologia - análise bacteriológicas 
de água e esgoto; Análises parasitológicas de esgoto; Doenças de veiculação 
hídrica; Saneamento - processos de tratamento de água e esgoto; Doenças de 
transmissão hídrica; Padrões de qualidade de água - bacteriológico e hidrobiológico; 
Bactérias; Indicadores microbiológicos de contaminação da água: estreptococos, 
estafilococos, Pseudonomas, Salmonella, clostrídio, vibrião colérico, fungos, 
enterovírus e Shigela ; Normas de assepsia; Amostragem; Técnicas usadas para 
avaliação das condições sanitárias da água; Contagem de bactérias heterotrófilas; 
Biossegurança; Monitoramento e manejo: medidas operacionais, medidas de 
monitoramento e medidas de prevenção de risco à saúde;2 Métodos químicos para 
erradicação da floração.  

 

ECONOMISTA 

 

Macroeconomia; Política e Planejamento Econômico; Economia Brasileira; Finanças 
Públicas; Normas legais aplicáveis ao Orçamento Público. Leis Orçamentárias: 
Plano Plurianual, Lei de Diretrizes Orçamentária, Lei Orçamentária Anual: 
elaboração, acompanhamento e aprovação do projeto de Lei Orçamentária, 
processo orçamentário, créditos adicionais, especiais, extraordinários, ilimitados e 
suplementares. Dívida Ativa. Sistema Tributário Nacional no Brasil: histórico e SFN 
na Constituição de 1988. Federalismo Fiscal no Brasil; Desenvolvimento 
Socioeconômico: Conceitos. Abordagens teóricas sobre desenvolvimento. 
Indicadores de desenvolvimento econômico e social. Experiências históricas de 
desenvolvimento. Políticas de desenvolvimento econômico; Microeconomia: 
Conceitos básicos. Análise da demanda. Análise da oferta. Custos de Produção. 
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Análise de mercados competitivos. Equilíbrio de mercado em concorrência perfeita. 
Estrutura de mercados imperfeitos. Mercados para fatores de produção.  

 

ENGENHEIRO CIVIL 

 

Projeto, planejamento, gerenciamento, fiscalização e supervisão de arquitetura, 
instalações elétricas, instalações hidráulicas, instalações especiais, fundações, infra, 
superestrutura e saneamento. Cálculo estrutural. Fundações: tipos, recomendações, 
indicações. Medições e aceitação de obras. Técnicas construtivas – da locação ao 
recebimento da obra. Cálculo diferencial e integral. Topografia e Geodésia. 
Orçamento de obras, quantitativas, custos, BDI. Especificação e contratação de 
projetos, obras e serviços de construção e demolição. Contratação de serviços: 
responsabilidade e garantias, licenças, aprovações e franquias. Plano mestre e 
cronograma mestre, cronograma físicos e financeiros; fluxo de caixa; programação 
de pessoal, materiais equipamentos; sistemática de apropriação de quantitativos 
físicos e de custos; controle físico e de custos; análise de resultados; garantia e 
controle da qualidade dos serviços. Quantificação e orçamentação de insumos de 
projetos, obras e serviços. Fiscalização da construção: recebimento dos serviços; 
desmobilização de pessoal, remoção e destinação das instalações transitórias; 
medidas de garantia da integridade da obra; vistorias, perícias, avaliações, 
arbitramento, laudos e pareceres técnicos. Ferramentas automatizadas para projetos 
de Engenharia. Madeiras – tipos, características, usos recomendados, projetos de 
estrutura de madeira. Estruturas de aço – projeto e construção. Tecnologia do 
concreto. Tecnologia de asfalto. Materiais de construção. Transporte. Estradas. 
Topografia e Fotogrametria. Tráfego. Geotécnica. Mecânica dos sólidos. Fundação e 
obras de terra. Estática das construções. Tecnologia das construções. Pontes e 
obras de arte rodoviárias. Instalações em geral. Arquitetura e planejamento urbano. 
Legislação Profissional. Licitações e respectiva legislação. Código de Obras do 
Município. Código de Posturas do Município. Plano Diretor do Município (LC n.º 
65/2007). 

 

 

ENGENHEIRO SANITARISTA 

 

Importância do abastecimento de água. A água na transmissão de doenças. 
Qualidade, impurezas e características físicas, químicas e biológicas da água; 
padrões de potabilidade; controle da qualidade da água. Consumo de água; 
estimativa de população. Captação de águas superficiais e subterrâneas: tipos de 
captação; materiais e equipamentos; dimensionamento; proteção. Adução de água: 
tipo de adutoras; dimensionamento; materiais empregados; bombas e estações 
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elevatórias. Reservatórios de distribuição: tipos, localização, dimensionamento. 
Redes de distribuição:traçado, métodos de dimensionamento, materiais empregados. 
Tratamento de água de abastecimento parapequenas e grandes comunidades: 
coagulação/floculação; decantação; filtração; oxidação/desinfecção; 
fluoretação/desfluoretação; aeração - tecnologias, dimensionamento e composição 
do tratamento em função da qualidade da água bruta. Sistemas de coleta de esgotos 
sanitários: traçado, materiais e equipamentos, dimensionamento; operação e 
manutenção. Tratamento coletivo e individual de águas residuárias domésticas: 
características dos esgotos; processos e grau de tratamento; tratamento preliminar; 
tratamento secundário e terciário; tratamento do lodo; reuso da água e disposição no 
solo. Tratamento de efluentes industriais: características dos efluentes; tipos de 
tratamento; dimensionamento; recuperação de materiais. Drenagem urbana: traçado, 
materiais, dimensionamento, manutenção. Resíduos sólidos: conceito, classificação, 
acondicionamento, coleta, transporte e destino final; limpeza pública. Resíduos 
hospitalares: armazenamento, coleta, destino final, normas técnicas aplicáveis. 
Ecologia e poluição ambiental. Consciência ecológica. A problemática ambiental e o 
ambiente de negócios. Normas ISO 14000. Uso sustentado de recursos naturais. O 
estabelecimento de padrões de qualidade ambiental. O zoneamento ambiental. A 
avaliação de impacto ambiental – EIA. O relatório de impacto ambiental – RIMA. O 
licenciamento ambiental e a revisão de atividades efetivas ou potencialmente 
poluidoras – LAP, LAI, LAO. A criação de espaços territoriais especialmente 
protegidos pelos Poderes Públicos, Federal, Estadual e Municipal, denominadas 
áreas naturais protegidas. O Sistema Nacional de Informações sobre o Meio 
Ambiente. Os cadastros Técnicos Federais: a) de Atividades e Instrumentos de 
Defesa Ambiental; b) de Atividades potencialmente poluidoras e/ou utilizadoras dos 
recursos ambientais. As penalidades disciplinares ou compensatórias ao não 
cumprimento das medidas necessárias à preservação ou correção da degradação 
ambiental. O Relatório de Qualidade do meio Ambiente e sua divulgação pelo 
IBAMA: as legislações pertinentes. 

 

QUÍMICO 

 

Cromatografia Líquida de Alta Resolução: Conceitos fundamentais. Otimização da 
separação. Modos de separação; Instrumentação: Colunas; Detectores. Análise 
quantitativa e qualitativa: Padronização interna; Padronização externa. Cromatografia 
preparativa. Cromatografia quiral. Gradiente de eluição. Aplicações. Cromatografia 
Gasosa: Conceitos fundamentais. Otimização da separação. Modos de separação. 
Instrumentação: Colunas; Detectores; Injetores. Análise quantitativa e qualitativa: 
Padronização interna; Padronização externa. Cromatografia quiral. Amostragens. 
Aplicações. Instrumentação: Sistema de introdução de amostra; Interface para 
CG/MS; Técnicas de ionização; Analisadores de massa; Aquisição e tratamento de 
dados. Aplicações: Amostras; Técnicas (MSMS, SIM, TIC, EI, CI); Determinações 
quantitativas; Identificação de substâncias desconhecidas; Interpretação espectral. 
Regras de segurança, primeiros socorros e higiene. Pesagem e medidas de volume. 
Separações: filtração, cristalização, destilação, cromatografia, extração, troca iônica. 
Métodos Analíticos: Escalas de trabalho em química analítica. Métodos 
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gravimétricos. Métodos volumétricos: ácido-base, redox e compleximétricos. Métodos 
eletrométricos: potenciometria (elétrodos íon-seletivos), eletrogravimetria, 
contidutometria coulometria, amperometria, polarografia, voltametria. Métodos óticos: 
fotometria de chama (emissão), colorimetria, fotocolorimetria e espectrofotometria 
visível, UV e absorção atômica, turbidimetria/nefelometria. Automação em química 
analítica: autoanalisadoras e FIA. Identificação de minerais através das suas 
propriedades físico-químicas. Tratamento estatístico, avaliação e interpretação dos 
dados analíticos. Emissão de boletins de análise, laudos e pareceres 
fundamentados. Análises de solos. Fundamentos da Química da Água: propriedades 
físicas e químicas da água pura. Tipos de água: naturais: da chuva, superficiais e 
subterrâneas; de abastecimento: urbano e industrial, águas residuárias: urbanas 
(esgotos) e industriais, águas de recreação: piscinas. Águas Naturais: Composição 
básica das águas naturais: Materiais em disperções grosseiras (suspensões). 
Dispersões coloidais. Materiais dissolvidos. Contaminantes das águas naturais: 
Materiais de origem natural Parâmetros para Qualificação das Águas: Características 
Físicas: Cor, turbidez, sabor e odor, temperatura, condutividade elétrica, calor 
específico, densidade; Características Químicas: acidez (gás carbônico livre), pH, 
alcalinidades, ferro e manganês, cloretos, fluoreto, sulfetos e sulfatos, sólidos 
dissolvidos, sólidos em suspensão, sólidos totais, impurezas orgânicas, nitritos e 
nitratos, oxigênio consumido (matéria orgânica), demanda química de oxigênio - 
DQO, fenóis e detergentes, substância tóxicas e pesticidas, fosfatos, agentes 
desinfetantes: cloro residual. Características Biológicas: Contagem do número total 
de bactérias, pesquisa de coliformes totais e fecais, características hidrobiológicas, 
doenças de veiculação hídrica, a questão vírus. Uso e Qualidade das Águas: padrões 
de notabilidade e requisitos para águas industriais. Tratamento das Águas: 
Separações mecânicas preliminares; Processos de Aeração. Floculação: agentes 
coagulantes; Sedimentação ou decantação. Processos de filtração. Desinfecção: 
agentes desinfetantes. Assuntos Complementares: Elaboração e testagem de 
metodologia de análise, elaboração de normas, especificações e método de ensaio 
técnico; Orientação e supervisão e avaliação dos trabalhos de equipes profissionais. 
Organização e avaliação de programas de treinamento profissional. Adaptação de 
materiais para uso em novas atividades, com novas funções: Operação de 
equipamentos de comunicação, rádio-comunicação e terminais de computadores 
com software básico; elaboração de croquis ou layouts, elaboração e análise de 
projetos de pesquisa, publicações e divulgação técnico-científicas em relatórios. 
Erros, exatidão e precisão das medidas: uso dos algarismos significativos.Controle 
Ambiental: O estabelecimento de padrões de qualidade ambiental. O zoneamento 
ambiental. A avaliação de impacto ambiental – EIA. O relatório de impacto ambiental 
– RIMA. O licenciamento ambiental e a revisão de atividades efetivas ou 
potencialmente poluidoras – LAP, LAI, LAO. A criação de espaços territoriais 
especialmente protegidos pelos Poderes Públicos, Federal, Estadual e Municipal, 
denominadas áreas naturais protegidas. O Sistema Nacional de Informações sobre o 
Meio Ambiente. Os cadastros Técnicos Federais a) de Atividades e Instrumentos de 
Defesa Ambiental; b) de Atividades potencialmente poluidoras e/ou utilizadoras dos 
recursos ambientais. As penalidades disciplinares ou compensatórias ao não 
cumprimentos das medidas necessárias à preservação ou correção da degradação 
ambiental. O Relatório de Qualidade do meio Ambiente e sua divulgação pelo 
IBAMA. A legislação pertinente. 
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NÍVEL TÉCNICO 

 

Português 

Ortografia. Acentuação tônica e gráfica. Acento de insistência; Processos de 
formação dos vocábulos: derivação e composição, parassíntese e hibridismo. 
Elementos mórficos: prefixos e sufixos. Distribuição das palavras em classes: flexões 
verbais e nominais. Conjugação dos verbos com os pronomes; Oblíquos a, o, os, as; 
Concordância verbal e nominal. Concordância gramatical e concordância ideológica 
(silepse); Regência verbal e predicação dos verbos (transitivos, intransitivos e verbos 
de ligação); Regência verbal e nominal; Crase; Significação das palavras no contexto. 
Homonímia, sinonímia, antonímia, paronímia e polissemia. Emprego dos porquês e 
dos pronomes demonstrativos este, esse, aquele e aquilo; Vírgula, ponto-e-vírgula, 
dois pontos, asterisco, ponto de exclamação, ponto de interrogação, reticências, 
parênteses, travessão, aspas e ponto final; Interpretação de texto. 

Matemática 

Números inteiros: operações e propriedades; Números racionais: representação 
fracionária e decimal: operações e propriedades; Razão e proporção; Porcentagem; 
Regra de três simples; Equação de 1º e de 2º grau; Sistema métrico: medidas de 
tempo, comprimento, superfície e capacidade; Relação entre grandezas: tabelas e 
gráficos; Raciocínio Lógico; Resolução de Situações-Problema; Geometria. 

Conhecimentos Gerais 

Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos do Município de Blumenau, Lei 
Complementar n.º 660/07; Conhecimentos geográficos e históricos do Brasil, Estado 
e Município, Aspectos políticos, econômicos e culturais da atualidade brasileira dos 
últimos 05 (cinco) anos; Temas relacionados à questão social da realidade nacional e 
internacional contemporâneas; Direitos humanos e cidadania; Relações humanas no 
trabalho. 

 

Conhecimentos Específicos  

TÉCNICO ELETRICISTA  

 

Conhecimentos teóricos e práticos na montagem e reparação de instalações de 
baixa, média e alta tensão em instalações prediais e industriais, iluminação pública 
ou outros locais guiando-se por esquemas elétricos, normas e outras especificações. 
NBR5410. Luminotécnica. Uso de ferramentas manuais comuns e especiais, 
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aparelhos de medição elétricos e eletrônicos. Conhecimento de materiais condutores, 
isolantes e resistores, unidades de medidas e grandezas elétricas. Eletrônica básica, 
Digital e de Potência. Conhecimentos, fixação e instalação de: quadros de 
distribuição monofásico, bifásico e trifásico, nstalação e manutenção de quadros de 
comando, compensadoras, estrela/triangulo, soft-starter e inversores de freqüência, 
conhecimentos de CLP, tomadas e interruptores, chaves de comando, circuitos de 
sinalização, tipos de redes de distribuição, materiais e ferramentas. Operações de 
serra, roscar e curvas eletrodutos, conectar e emendar fios. Instalação luminárias. 
Assuntos relacionados a comercialização de energia elétrica(consumo, demanda, 
contratos, etc).  Proteção de condutores. Simbologia de acordo com as normas da 
ABNT, Confecção, leitura e interpretação de projetos elétricos em geral. Desenho 
elétrico. Conhecimentos de AutoCAD. Instalação de SPDA. Instalação e manutenção 
de motores. Instalação e manutenção de redes telefônicas. Instalação e manutenção 
de sistemas de cabeamento estruturado. Equipamentos de proteção individual. 
Noções de segurança e higiene do trabalho inerentes à função. NR10. Noções de 
Qualidade e produtividade e relações humanas. Demais conhecimentos, habilidades 
e atitudes inerentes a função.  

 

TÉCNICO EM AGRIMENSURA  

 

Topografia: Conceitos e aspectos. Orientação. Relações entre rumos e azimutes. 
Métodos de Levantamento Topográfico: irradiação. Interseção. Ordenadas. 
Caminhamento. Desenho Topográfico. Escalas. Cálculo de Área: unidades de 
medidas agrárias. Métodos Gráficos. Métodos Analíticos. Métodos Mecânicos. 
Altimetria: Diferença de Nível. Cotas e Altitudes. Declividade. Tipos de Nivelamento: 
Barométrico. Taqueométrico. Trigonométrico. Geométrico. Perfil Longitudinal. 
Estaqueamento. Nivelamento de Perfil. Escalas de Perfil. Rampas e traçados de 
Greide. Interpolação. Curvas de Nível: Características. Geodésia: Conceitos e 
aspectos. Elementos Geográficos. Geóide e Elipsóide. Coordenadas Geodésicas e 
Geográficas. Uso dos Raios da Terra. Altitudes Geométricas e Ortométricas. Sistema 
de Coordenadas UTM. Características do Sistema. Transporte de Coordenada Plana. 
Convergência Meridiana. 

 

TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES  

 

Normas de Proteção e Combate contra Incêndio, aplicadas em edificações novas e 
existentes. Regras gerais e específicas a serem obedecidas no projeto, construção 
uso e manutenção de edificações e também às edificações existentes, reforma, 
mudar seu uso e aumento. Utilização de Normas Técnicas quanto à apresentação, 
elaboração de Projeto Executivo Arquitetônico. Regulamentos para aprovações e 
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licenciamentos de projetos e vistorias prediais. Regulamento sobre passeios públicos. 
Fases do procedimento de aprovação e licenciamento de projetos. Acessibilidade de 
pessoas portadoras de deficiências a edificações, espaço, mobiliário e equipamentos 
urbanos, proporcionando às pessoas portadoras de deficiências condições 
adequadas e seguras de acessibilidade autônomas a edificações. NBR 9050 – 2004. 
Higiene e Segurança no trabalho. 

 

TÉCNICO EM INFORMÁTICA  

 

Noções básicas de arquitetura de computadores tipo PC; Conceitos avançados de 
administração de sistemas operacionais Windows para estações (9x/2000/XP): 
registro, serviços, compartilhamento, recursos; Conhecimentos avançados em pacote 
de automação de escritório: MS Office 2003 Professional: Word, Excel, Powerpoint, 
Outlook; Noções básicas do protocolo TCP/IP, serviços (DNS, NAT e DHCP) e 
utilitários de monitoração (PING, TRACERT, NSLOOKUP, outros); Noções básicas 
de segurança em redes de computadores: vírus, controle de acesso; Conceitos 
básicos do sistema operacional Linux; Noções básicas de cabeamento estruturado; 
Noções básicas de operação de hardware de rede (roteador, firewall, switch, hub); 
Noções básicas de computação: Construção de algoritmos, Lógica estruturada de 
programação, Estrutura de dados; Noções básicas de Mac OS X; 

 

TÉCNICO EM SANEAMENTO  

 

Sistemas de água e esgotos: princípios básicos;  Processos de tratamento de água e 
esgotos; Educação ambiental; Saúde pública, doenças de veiculação hídrica; 
Abastecimento público de água - importância e conceitos de: saúde, saúde pública, 
saneamento, doenças de veiculação hídrica;  Ciclo hidrológico e recursos hídricos 
naturais;  Características físicas, químicas e biológicas da água;  Padrões de 
potabilidade; controle da qualidade da água; análises de água: físico-química, 
bacteriológica e hidrobiológica;  Manutenção preventiva e corretiva nos serviços de 
água e esgoto;  Controle de qualidade de materiais.. 21 Esgotamento sanitário - 
sistema de coleta de águas residuárias: ramais prediais, redes coletoras, coletores-
tronco, interceptores, estações elevatórias, emissários, estação de tratamento; 
Sistemas de medição aplicadas ao saneamento; Reservatórios;  Estações de 
tratamento de água e/ou esgoto. 

 

TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO  
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Técnicas de Inspeções, NR-2, NR-5 e outras NR’s do Trabalho; programas rotineiros 
e específicos de inspeções. Análise e parecer dos equipamentos de proteção, testes 
e ensaios, (C. A.) certificados de aprovação. Análise de riscos para elaboração de 
normas e procedimentos. Sistema de comunicação verbal e visual das normas e 
procedimentos. Técnicas de ensino Sistemas de inspeções rotineiras de 
equipamentos. Estatística aplicada a acidentes de trabalho com análise de causas e 
tendências quantitativas. Programas de urgências. Análise de causas e efeitos, 
árvore de falhas. Desenho técnico e sistemas de comunicação. Campanha interna de 
prevenção de acidentes. Sistemas de assessoria às CIPAS. NR-5. Análise preliminar 
de riscos. 

 

TÉCNICO MECÂNICO  

 

Montagem e instalação e manutenção de máquinas e equipamentos, sistemas 
mecânicos e hidráulicos, interpretação de manuais e desenhos; Conhecimento em 
sistemas em ambiente CAD; Produção de peças mecânicas serviços de torno, solda, 
montagem de estruturas; Instalação e manutenção de bombas, barriletes, tubulações 
e válvulas, para saneamento básico. Medições mecânicas e hidráulicas, 
conhecimentos de manutenção e motores de combustão interna. Trabalho em 
equipe.   

 

 

NÍVEL MÉDIO  

 

Português 

Ortografia. Acentuação tônica e gráfica. Acento de insistência; Processos de 
formação dos vocábulos: derivação e composição, parassíntese e hibridismo. 
Elementos mórficos: prefixos e sufixos. Distribuição das palavras em classes: flexões 
verbais e nominais. Conjugação dos verbos com os pronomes; Oblíquos a, o, os, as; 
Concordância verbal e nominal. Concordância gramatical e concordância ideológica 
(silepse); Regência verbal e predicação dos verbos (transitivos, intransitivos e verbos 
de ligação); Regência verbal e nominal; Crase; Significação das palavras no contexto. 
Homonímia, sinonímia, antonímia, paronímia e polissemia. Emprego dos porquês e 
dos pronomes demonstrativos este, esse, aquele e aquilo; Vírgula, ponto-e-vírgula, 
dois pontos, asterisco, ponto de exclamação, ponto de interrogação, reticências, 
parênteses, travessão, aspas e ponto final; Interpretação de texto. 

Matemática 
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Números inteiros: operações e propriedades; Números racionais: representação 
fracionária e decimal: operações e propriedades; Razão e proporção; Porcentagem; 
Regra de três simples; Equação de 1º e de 2º grau; Sistema métrico: medidas de 
tempo, comprimento, superfície e capacidade; Relação entre grandezas: tabelas e 
gráficos; Raciocínio Lógico; Resolução de Situações-Problema; Geometria. 

Conhecimentos Gerais 

Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos do Município de Blumenau, Lei 
Complementar n.º 660/07; Conhecimentos geográficos e históricos do Brasil, Estado 
e Município, Aspectos políticos, econômicos e culturais da atualidade brasileira dos 
últimos 05 (cinco) anos; Temas relacionados à questão social da realidade nacional e 
internacional contemporâneas; Direitos humanos e cidadania; Relações humanas no 
trabalho. 

 

Conhecimentos Específicos  

AGENTE ADMINISTRATIVO 

 

Atendimento ao público – pessoal, via telefone, digital. Comunicação social – usuário 
interno e externo. Correspondência comercial. Organização de documentos – 
arquivo, protocolo. Relacionamento interpessoal. Desenvolvimento de projetos. 
Noções de Informática: Ferramentas e aplicativos comerciais de navegação, de 
correio eletrônico, de grupos de discussão, de busca e pesquisa; Conceitos básicos e 
modos de utilização de tecnologias, ferramentas, aplicativos e procedimentos de 
informática; Procedimentos, aplicativos e dispositivos para armazenamento de dados 
e para realização de cópia de segurança (backup); Conceitos de organização e de 
gerenciamento de arquivos, pastas e programas, compartilhamento de arquivos; 
Conceitos de Windows, Word, Excel e Internet.  

 

AGENTE DE LEITURA E INSPEÇÃO  

 

Ações e procedimentos relacionados à medição do consumo, regularização, 
manutenção e substituição de medidores e nos casos fortuitos que provoquem 
evasão de receitas. Entrega de faturas, impressos e documentos do interesse da 
Repartição.  

 

AGENTE DE LOGÍSTICA  
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Recebimento e a guarda de materiais e equipamentos; Distribuição de pessoal nos 
postos de trabalho, Clareza e segurança na orientação das tarefas; Controle, 
medição e codificação de ordens de serviço; organizar recebimento, descarga, 
conferência, inspeção, estocagem, distribuição, registro e inventário de resíduos, 
materiais e mercadorias; Noções de informática básica. 

 

DESENHISTA  

 

Noções de projetos de pavimentação, desenho técnico: arquitetônico, de instalações, 
de estrutura, de topografia, de saneamento, de mapas gráficos, entre outros. 
Técnicas construtivas (fundações, estruturas, coberturas, saneamento e instalações 
hidráulicas, urbanísticos, de engenharia, etc.). Especificação de materiais. Drenagem. 
Cortes e aterros. Ciência do ambiente e segurança do trabalho. Sistemas de 
ambiente Cad. 

 

LABORATORISTA DE ANÁLISE DE ÁGUA E ESGOTO 

 

Regras de segurança de laboratório; Conhecimentos básicos de computação. 
Limpeza e esterilização de vidrarias e outros materiais. Técnicas básicas de 
laboratório: Pesagem; Dissolução; Precipitação; Filtração; Secagem. Preparo de 
soluções. Preparo de amostras e interpretação de resultados. Higiene e Segurança 
no trabalho; Ética e trabalho; Trabalho em Equipe; Qualidade na prestação de 
serviço; Relações interpessoais e atendimento ao público; Lei Orgânica do Município 
de Blumenau e Regime Jurídico dos Servidores Públicos do Município de Blumenau. 

 

OPERADOR DE ETA/ETE  

 

Operação de instalações de tratamento de água:abertura e regulação de válvulas;  
Testes básicos para controle da qualidade da água: floculação, análises de ph, cloro, 
turbidez e cor. Uso de produtos químicos para depuração, desodorização e 
clarificação da água  Manipulação de dispositivos automáticos para adição de 
produtos; Funcionamento das instalações de ETA ou ETE. Manutenção de 
equipamentos. Controlar os estoques de produtos químicos; Sistema de Draga ou 
Bomba Flutuante; 
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ENSINO FUNDAMENTAL  

 

Português 

Leitura e interpretação de texto; Ortografia. Acentuação gráfica. Substantivo, adjetivo, 
verbo e sinais de pontuação. Pronomes: emprego, colocação e formas de 
tratamento. Estrutura e Formação de palavras. Classificação das orações. 
Homônimos e Parônimos. Sinônimos e Antônimos. Utilização adequada de 
elementos de coesão. 

Matemática 

Números inteiros: operações e propriedades; Números racionais: representação 
fracionária e decimal: operações e propriedades; Porcentagem; Regra de três 
simples; Sistema métrico: medidas de tempo, comprimento, superfície e capacidade; 
Relação entre grandezas: tabelas e gráficos; Raciocínio Lógico; Resolução de 
Situações-Problema. 

Conhecimentos Gerais 

Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos do Município de Blumenau, Lei 
Complementar n.º660/07 ; Conhecimentos geográficos e históricos do Brasil, Estado 
e Município, Aspectos políticos, econômicos e culturais da atualidade brasileira dos 
últimos 05 (cinco) anos; Temas relacionados à questão social da realidade nacional e 
internacional contemporâneas; Direitos humanos e cidadania; Relações humanas no 
trabalho. 

 

Conhecimentos Específicos  

AGENTE DE OBRAS – ENCANADOR 

 

Tubos, manilhas, peças e conexões; Ramais domiciliares de água e 
esgoto.Identificação e correção de vazamentos em redes de água. Desobstrução de 
redes de esgoto  Ligações de água. Ligações de esgoto. Válvulas.Registros. 
Hidrômetros. Tipos de poços e bombas d’água.  

 

AGENTE DE OBRAS – PEDREIRO 
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Leitura e interpretação de projetos. Limpeza e escavação de terreno. Fundações 
rasas e profundas, alicerces e baldrames. Impermeabilizações. Alvenaria de tijolos, 
pedras e outros materiais usados na construção civil. Chapisco, reboco, massa fina, 
preparação de massas. Concreto armado. Noções de armaduras para concreto. 
Lages pré-modadas, mistas e maciças. Acabamentos. Colocação de pisos e 
revestimentos (cerâmico, pedras, plásticos). Confecção de caixas de inspeção, de 
passagem, fossas sépticas, sumidouros, tanques, contrapisos, muros, muros de 
arrimo. Conhecimento sobre os traços de argamassa e concreto mais utilizados na 
construção civil. Colocação de telhas e cumieiras de barro e de fibro-cimento.  

 

AGENTE DE OBRAS – PINTOR  

 

Conhecimentos de cálculo de área. Preparação de superfícies: como limpeza, 
escovamento, lixamento e nivelamento de alvenarias, concreto, madeira, metais e 
outras superfícies. Conhecimento do emprego correta de equipamentos, tais como: 
pincéis, brochas, rolos, escovas e pistolas de pintura. Emprego de selador, massas 
de PVA e acrílicas. Preparação de tintas e vernizes. Manutenção e reparos em 
superfícies pintadas, tingimentos de madeiras e assoalhos. Técnicas de acabamento 
(verniz, pátina, boneca, envelhecimento) em móveis. Aplicação de massa textura, 
massa batida e massa niveladora.  

 

 

AGENTE DE OBRAS – SERVENTE 

 

Noções básicas de higiene e limpeza. Cuidados elementares com o patrimônio. 
Utilização de materiais e equipamentos de limpeza. Guarda e armazenagem de 
materiais e utensílios. Habilidades manuais no desempenho das tarefas: seqüência 
correta das operações; uso correto de ferramentas, utensílios e equipamentos; 
manutenção e conservação de ferramentas, utensílios e equipamentos; dosagem dos 
produtos para limpeza; Noções básicas de segurança e higiene do trabalho inerente 
às atividades.  

 

AGENTE DE MANUTENÇÃO – SOLDADOR  

 

Ligas metálicas; Processos de solda e corte: eletrodo revestido, tig, mig, mag, oxigás, 
arco submerso, brasagem, plasma. Normas de segurança no trabalho. Soldas em 
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geral. Operação com maçarico, solda e oxiacetilenio, solda a oxigênio, máquina de 
solda elétrica, solda a arco elétrico, solda com maçarico e arco elétrico.   

 

MOTORISTA 

 

Legislação (Código Nacional de Trânsito e seu Regulamento). Sinais de trânsito; 
regulamento de trânsito; teorias sobre mecânica; uso de veículos e conservação. 
Noções sobre mecânica. Motores a explosão e a combustão.. Motores a diesel e a 
gasolina. Sistema de distribuição de correntes. Defeitos mais freqüentes em veículos; 
Direção defensiva; Primeiros Socorros; Meio ambiente e cidadania; Legislação de 
transito. Mecânica Básica.  
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ANEXO II 

ATRIBUIÇÕES DO CARGO 

 

AGENTE ADMINISTRATIVO 

 

� Recepcionar os cidadãos, prestando atendimento, anunciando e 
encaminhando-os aos setores procurados, orientando sobre horários de 
atendimento, a fim de atender a todos com rapidez e eficiência. 

� Assegurar o correto cumprimento dos processos envolvendo o município, 
organizando e preparando documentos em geral, ordenando dados, efetuando 
cálculo de valores, verificando sua exatidão, observando prazos de entrega e 
datas de vencimento, e efetuando análises e conferências. 

� Realizar controle de documentos e materiais, recebendo, protocolando, 
arquivando, registrando e encaminhando os mesmos, baseando-se em 
instruções e procedimentos preestabelecidos, evitando extravios. 

� Redigir correspondências e documentos de rotina, obedecendo aos padrões 
estabelecidos, assegurando o funcionamento do sistema de comunicação 
interna e externa. 

� Providenciar o acondicionamento e conservação de documentos, 
correspondências, relatórios, fichas e demais materiais, arquivando-os e 
classificando-os, visando garantir o controle dos mesmos e a fácil localização. 

� Executar tarefas administrativas como: recepcionar e expedir listagem de 
trabalhos processados; efetuar controle de material de expediente; digitar e 
inserir no sistema tabelas, correspondências, relatórios, circulares, formulários, 
informações processuais, requerimentos, memorando e outros relatórios; 
providenciar a duplicação de documentos utilizando máquinas para tal, 
preenchendo requisições e angariando assinaturas; conferir nomes, endereços 
e telefones extraídos de documentos recebidos, fichas e outros; fechamento 
de planilhas e de bloquetes de débitos e créditos bancários; entre outros. 

� Executar as atividades relativas ao processo de aposentadoria, desde a pré-
contagem até a informação final, com os cálculos e seus detalhes. 

� Preparar quadros demonstrativos, tabelas, gráficos, mapas, formulários, 
fluxogramas e outros instrumentos, consultando documentos, efetuando 
cálculos, registrando informações com base em dados levantados, com o 
intuito de criar relatórios, disponibilizar informações pertinentes e padronizar e 
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otimizar o rendimento.  

� Elaborar cronogramas e acompanhar a realização dos eventos, bem como 
administrar a agenda do superior, facilitando o cumprimento das obrigações 
assumidas, contribuindo com o cumprimento de prazos. 

� Acompanhar e coordenar a execução de atividades em sua área de atuação, 
quando necessário e/ou solicitado, distribuindo tarefas, apurando 
irregularidades, efetuando conferências e analisando resultados. 

� Coordenar e executar programas, projetos e serviços sociais desenvolvidos 
pela administração pública, direta, indireta, entidades e organizações 
populares do município visando auxiliar na promoção da melhoria da qualidade 
de vida da população. 

� Realizar outras atribuições compatíveis com sua formação profissional. 

� Elaborar pareceres, informes e relatórios, realizando pesquisas, entrevistas, 
fazendo observações e sugerindo medidas para implantação, desenvolvimento 
e aperfeiçoamento de atividades em sua área de atuação. 

� Participar de grupos de trabalho e/ou reuniões com outras secretarias, outras 
entidades públicas e/ou particulares, realizando estudos e orientações, 
fazendo exposições sobre situações e problemas identificados, oferecendo 
sugestões, para fins de formulação de diretrizes, planos e programas de 
trabalho afetos ao Município. 

 

AGENTE DE LEITURA E INSPEÇÃO 

 

� Efetuar a leitura e registro de hidrômetros, revisando leituras e verificando 
possíveis irregularidades, comunicando-as ao superior imediato, bem como 
justificando, em formulário próprio, o motivo da não entrega da fatura ou da 
impossibilidade de realização de leitura quando for este o caso.  

� Entregar ao usuário as faturas, avisos e impressos diversos, bem como 
notificações referentes ao consumo excessivo de água, substituição ou 
adulteração de hidrômetros e ligações ilegais de ramais de água. 

� Zelar pela correta leitura e registro de dados, anotando anormalidades de 
alterações de cadastro, hidrômetros danificados, impossibilidade de leitura, 
entre outras ocorrências, bem como atualizando dados de cadastro e 
analisando os registros de consumo de água. 

� Realizar retirada, colocação ou solicitar a instalação ou substituição de 
hidrômetros, bem como realizar corte e religação de água ou ramal predial. 

� Subsidiar levantamento estatístico de consumo de água, anotando a 
quantidade de peças, pessoas, tipos de economias, instalações hidráulicas e 
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sanitárias em prédios, residências e outras instalações que utilizem os serviços 
de água, bem como levantando informações de campo para inscrição e 
atualização de cadastro de usuários. 

� Vistoriar e inspecionar ligações domiciliares, ligações cortadas ou canceladas, 
instalações sanitárias e hidráulicas, a conformidade da instalação de ramais de 
água e esgoto com o projeto padrão em vigor, infiltrações de esgoto de 
residência para residência ou de ocorrências de esgoto a céu aberto, imóveis, 
verificando o tipo de uso para determinação de categorias de serviços e 
adequação de uso às taxas estabelecidas, de acordo com classificação das 
economias, emitindo parecer da inspeção e anotando em formulário próprio os 
dados referentes a vistorias, notificações, autorização de passagens de esgoto 
em fundo de lote, registrando as ocorrências.   

� Detectar vazamentos subterrâneos, solicitando as providências necessárias. 

� Dirimir dúvidas e atender solicitações de usuários quando estas estiverem ao 
seu alcance, bem como levar as demais ao conhecimento dos superiores e 
sugerir ao usuário que procure a unidade competente para prestação de 
informações sobre os serviços. 

� Realizar tarefas de apoio administrativo, auxiliando a execução das atividades 
internas da sua área de atuação.  

� Zelar pela manutenção e conservação dos instrumentos utilizados. 

� Dirigir veículos quando solicitado pela diretoria, e necessário ao seu trabalho. 

� Realizar outras atribuições compatíveis com sua formação profissional. 

 

 

AGENTE DE LOGÍSTICA 

 

� Organizar e acompanhar a execução de serviços, contribuindo para o 
atendimento da programação determinada, organizando as atividades 
envolvidas, analisando as solicitações, estabelecendo prioridades, verificando 
a capacidade de atendimento e a disponibilidade de equipamentos, máquinas, 
ferramentas e pessoal, recebendo informações sobre os mesmos com equipes 
de engenharia ou superior, visando a logística mais eficaz para o atendimento 
e realização dos serviços, bem como a melhor estimativa de conclusão e 
aproveitamento dos recursos disponíveis. 

� Elaborar relatórios de acompanhamento sobre serviços solicitados e 
realizados, bem como operar rádio-comunicador, enviando ordens de serviço 
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às equipes em campo, informando local, tipo de serviço a ser realizado e 
outros dados relativos à atividade a ser executada. 

� Acompanhar a atualização do plano de trabalho, estimando e acrescentando 
modificações na execução dos serviços anteriormente planejados, bem como o 
recebimento e a guarda de materiais e equipamentos necessários para 
realização dos serviços, solicitando-os à unidade competente quando 
necessário. 

� Coordenar a distribuição de pessoal nos diversos locais de trabalho, 
fornecendo orientações e explicações sobre os serviços solicitados, 
providenciando materiais, equipamentos, máquinas e meios de transporte 
necessários à execução dos serviços, maximizando a produtividade.  

� Realizar o controle, medição e codificação de ordens de serviço emitidas e 
recebidas, em ordem de classificação predeterminada, bem como atender 
chamadas telefônicas, cadastrando as solicitações, sugestões e reclamações 
dos munícipes e servidores. 

� Realizar e/ou organizar recebimento, descarga, conferência, inspeção, 
estocagem, distribuição, registro e inventário de resíduos, materiais e 
mercadorias, seguindo padrões e normas preestabelecidos, mediante 
documentação necessária, controlando condições de estoque, visando manter 
o fluxo normal de distribuição aos usuários e/ou serviços, bem como a 
qualidade e a perfeita correspondência entre os produtos solicitados e os 
recebidos. 

� Lançar notas fiscais no computador, dando entrada nos materiais, bem como 
lançar os pedidos mensais, tirando requisições de saída dos mesmos, visando 
o controle do estoque, possibilitando o cálculo das necessidades futuras para 
preparar pedidos de reposição. 

� Realizar procedimentos administrativos de registro, controle, cadastro, 
etiquetagem, codificação e atualização de materiais em guarda no depósito e 
das atividades realizadas, lançando os dados em sistemas informatizados, 
livros, fichas e mapas apropriados, visando facilitar consultas e elaboração de 
inventários, bem como gerar relatórios de utilização, permitindo o controle de 
uso.  

�  Adotar e cumprir procedimentos e/ou instruções elaboradas pelos 
profissionais da equipe técnica, referentes à sua área de atuação, fornecendo 
subsídios para o planejamento e execução de políticas. 

� Realizar pesagem de veículos na entrada e/ou saída, através de sistema 
informatizado, bem como fiscalizar as cargas existentes nos veículos. 

� Realizar outras atribuições compatíveis com sua formação profissional. 

 

AGENTE DE MANUTENÇÃO 
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� Soldar peças de metal, consultando desenhos, especificações, matéria-prima 
e outras instruções para garantir a qualidade do trabalho efetuado, 
contribuindo para a preservação e manutenção do patrimônio público. 

� Contribuir para colocar e/ou recolocar os veículos automotores do município 
em funcionamento, construindo, transformando ou reparando carrocerias 
metálicas dos mesmos, utilizando materiais e instrumentos apropriados. 

� Lubrificar os veículos automotores do município, através da injeção ou troca 
de óleos e graxas lubrificantes, estudando as características do veículo a ser 
lubrificado e especificações do produto, utilizando materiais e instrumentos 
apropriados, visando tornar mais eficiente e prolongar o  funcionamento do 
veículo. 

� Auxiliar na reparação, conservação e uniformização dos veículos e 
equipamentos de transporte do município, executando serviços de preparação 
e pintura, utilizando materiais e instrumentos apropriados, atentando para a 
mistura de solventes e outros produtos químicos conforme prescrição e de 
acordo com a consistência desejada. 

� Colaborar na conservação e boa aparência de veículos automotores públicos, 
lavando-os e limpando-os, utilizando equipamentos e materiais adequados, 
zelando também pela limpeza e conservação do local de trabalho. 

� Reparar os diversos tipos de pneus e câmaras de ar, consertando e 
recapando partes avariadas ou desgastadas, vedando furos, recauchutando-o, 
vulcanizando-o e balanceando-o, visando nivelar sua superfície externa, 
uniformizando-a e evitando o desequilíbrio da roda e danos às partes 
principais, visando restituir as condições de uso dos veículos públicos de 
transporte. 

� Prestar socorro a veículos em trânsito, dirigindo-se ao local e providenciando a 
reposição das peças que estão impossibilitando o funcionamento. 

� Atender os usuários do poder público em postos de fornecimento de 
combustível do Município, executando atividades que atendam suas 
necessidades como abastecimento de combustível, rápida lavagem de pára-
brisa e janelas, troca de água e óleo, calibração dos pneus, entre outros, 
utilizando materiais e equipamentos adequados. 

� Emitir nota, de acordo com padrões e normas preestabelecidos, por ocasião 
de abastecimento ou utilização de outro serviço, registrando quantidade 
utilizada, número da viatura, quilometragem, nome do motorista, entre outros, 
fazendo quando necessário, relatório da quantidade consumida de certo 
produto e a disponibilidade do estoque.  
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� Registrar as quantidades e tipos de materiais utilizados e/ou aplicados, 
organizando fichas e mapas de controle, possibilitando o cálculo dos serviços 
prestados. 

� Informar ao superior imediato a real necessidade de substituições de peças 
dos veículos. 

� Zelar pelo seu ambiente de trabalho, inclusive em eventuais períodos de 
ociosidade, visando o bem estar da equipe.  

� Contribuir com o bom funcionamento dos veículos públicos, realizando 
balanceamento da roda do veículo, de modo a evitar desgaste desigual do 
pneu. 

� Realizar outras atribuições compatíveis com sua área de atuação. 

 

 

AGENTE DE OBRAS 

 

� Realizar a manutenção preventiva e corretiva de edifícios, prédios, calçadas, 
pontes e outras estruturas, guiando-se por desenhos, esquemas e 
especificações, bem como utilizando instrumentos e ferramentas pertinentes 
ao ofício. 

� Preparar o material de pintura, misturando tintas, pigmentos, óleos e outros, 
para obter a cor e quantidade desejada. 

� Realizar levantamento das necessidades de materiais, ferramentas entre 
outros, sempre que solicitado. 

� Pintar paredes, tetos, assoalhos, árvores, muros, ruas, pontes, palcos, 
palanques, móveis, entre outros, observando as medidas, a posição e o estado 
da superfície a ser pintada. 

� Executar trabalhos gerais de carpintaria, cortando, armando, instalando, 
pregando, colando, encaixando, montando, reformando peças ou conjuntos de 
madeira para edificações, veículos, mobiliário, cenários, entre outros, bem 
como para manutenção e/ou reformas. 

� Auxiliar na construção e montagem das armações de madeira dos edifícios, 
pontes galpões, viveiros e obras públicas diversas, utilizando processos e 
ferramentas adequadas.  

� Pavimentar e calçar solos de estradas, ruas e obras similares, alinhando, 
demarcando, preparando o solo, assentando o material, escavando, nivelando-
os e demais procedimentos, conforme a necessidade, para dar-lhes melhor 
aspecto e facilitar o tráfego de veículos. 
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� Demolir edificações de concreto, de alvenaria e outras estruturas. 

� Preparar canteiros de obras, limpando a área e compactando solos. 

� Efetuar manutenção de primeiro nível, limpando máquinas e ferramentas, 
verificando condições dos equipamentos e reparando eventuais defeitos 
mecânicos nos mesmos. 

� Operacionalizar projetos de instalações de tubulações, válvulas, bombas, 
ligações de água, corte e religação, adequamento do sistema, estudando 
projetos, definindo traçados das tubulações, identificando pressão do fluido, 
dimensionando tubulações, identificando e quantificando materiais. 

� Pré-montar e instalar tubulações, cortando e alinhando tubos conforme ângulo 
específico, assentando e vedando tubulações e instalando acessórios e 
equipamentos. 

� Carregar e descarregar veículos. 

� Executar tarefas de ordem geral e específica, sob orientação. 

� Realizar outras atribuições compatíveis as acima descritas, conforme demanda 
e solicitação do superior imediato.  

 

ANALISTA DE INFORMÁTICA 

 

� Estudar as regras de negócio inerentes aos objetivos e abrangência de 
sistema, dimensionando requisitos e funcionalidades, fazendo levantamento de 
dados, prevendo taxas de crescimento do sistema, definindo alternativas 
físicas de implantação, de modo a definir infra-estrutura de hardware, software 
e rede de acordo com as análises realizadas. 

� Administrar ambiente informatizado, monitorando performance do sistema, 
administrando recursos de rede, banco de dados, ambiente de rede e perfil de 
acesso às informações, com o intuito de identificar e/ou prever falhas no 
sistema, controlar o acesso aos dados e recursos, bem como assegurar 
estabilidade funcional da rede e dos serviços envolvidos. 

� Configurar o sistema operacional, através de manutenção lógica dos sistemas 
operacionais e serviços da rede. 

� Prestar suporte técnico ao cliente, orientando áreas de apoio, consultando 
documentação técnica e fontes adversas de informações, bem como 
acionando suporte de terceiros, quando necessário. 
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� Estabelecer padrões para ambiente informatizado, estabelecendo padrão de 
hardware e software, criando normas de segurança, padronização de 
nomenclatura e interface com usuário, entre outros, com o intuito de definir 
metodologias a serem adotadas. 

� Pesquisar tecnologias em informática, solicitando demonstrações de produto, 
buscando técnicas e ferramentas disponíveis no mercado, comparando 
alternativas, bem como participando de eventos para qualificação profissional. 

� Prezar pela legalidade dos sistemas instalados no ambiente de rede, de modo 
a cumprir com a legislação vigente para uso de sistemas, equipamentos e/ou 
ferramentas voltadas à informática. 

� Realizar atividades de desenvolvimento de softwares, tais como: especificação 
de requisitos, análise, projeto, implementação, testes e implantação. 

� Realizar outras atribuições compatíveis com sua formação profissional. 

� Representar, quando designado a Secretaria Municipal, Fundação ou 
Autarquia em que está lotado. 

� Realizar outras atribuições compatíveis com sua formação profissional. 

 

BIÓLOGO 

 

� Auxiliar na promoção da melhoria da qualidade de vida da população, 
coordenando e executando programas, projetos e políticas sociais 
desenvolvidos pela administração pública, direta, indireta, entidades e 
organizações populares dos municípios, em conformidade com os Conselhos 
Profissionais de Biologia. 

� Realizar pesquisas sobre as formas de vida, na natureza e em laboratório, 
efetuando estudos e experiências com espécimes biológicos, bem como 
analisando origem, evolução, funções, estrutura, distribuição, meio, 
semelhanças, e outros aspectos das diferentes formas de vida, para conhecer 
as características, comportamento e outros dados importantes referentes aos 
seres vivos, incrementando os conhecimentos científicos e descobrindo suas 
aplicações em vários campos. 

� Realizar pesquisas e experiências relativas ao tratamento de água e esgoto 
sanitário, desenvolvendo processos novos ou aprimorados, por meio de testes 
de laboratório, físicos, físico-químicos e outros para determinar fórmulas, 
normas, métodos e procedimentos para o tratamento de águas impuras e 
controlar a qualidade do manancial disponível ao tratamento. 

� Examinar amostras de diferentes tipos de água e esgoto sanitário, analisando 
quantificando suas características microbiológicas, para decidir o tratamento a 
ser aplicado, bem como testar amostras extraídas de tanques, bombas, 
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escoadouros e demais instalações existentes numa estação de tratamento de 
água, para detectar possíveis focos de contaminação microbiológica e 
assegurar que os índices de impureza da água se mantenham abaixo dos 
limites tolerados. 

� Colecionar diferentes espécimes, conservando-os, identificando-os e 
classificando-os para permitir estudo da evolução e das doenças das espécies 
e outras questões, bem como cultivar plantas, criar animais e outras espécies 
vivas em laboratório, com fins experimentais. 

� Garantir a conservação das espécies de animais e plantas, analisando e 
estudando suas aparências, sinais, hábitos e alterações de comportamento, 
analisando e anotando as informações obtidas. 

� Atuar com qualidade e responsabilidade em prol da conservação e manejo da 
biodiversidade, políticas de saúde, meio ambiente, biotecnologia, 
bioprospecção, biossegurança, na gestão ambiental, tanto nos aspectos 
técnicos-científicos, quanto na formulação de políticas e programas. 

� Desenvolver reprodução induzida ou natural de espécies vegetais e animais, 
bem como efetuar a seleção e reprodução de espécies nativas, através de 
estudos, pesquisas e experiências, objetivando o povoamento dos rios, riachos 
e ribeirões da região. 

� Elaborar e supervisionar o planejamento e execução de projetos de 
licenciamento ambiental, avaliando impactos, riscos de contaminações, entre 
outros. 

� Promover a melhoria e aperfeiçoamento  das equipes profissionais e 
multiprofissionais, subsidiando decisões e ações bem como,  participando 
efetivamente dos processos de planejamento e avaliação das mesmas.              

� Receber e investigar denúncias relacionadas á vigilância de saúde humana, 
ambiental e animal, emitindo laudos, acionando fiscais, vigilância sanitária e 
demais órgãos competentes, a fim de assegurar a  preservação do meio-
ambiente. 

� Prestar informações, orientações e assistência técnica à população como um 
todo, bem como a tratadores de animais, e produtores, visando proporcionar 
troca de conhecimentos, divulgar fatores de riscos e outros, participando dos 
grupos e/ou reuniões comunitárias. 

� Adotar e cumprir procedimentos e/ou instruções elaboradas pelos profissionais 
da equipe técnica da Secretaria, Fundação ou Autarquia em que está lotado, 
referentes à sua área de atuação, fornecendo subsídios para o planejamento e 
execução das Políticas de Promoção e Prevenção em Saúde, bem como 
Políticas Ambientais. 

� Fiscalizar áreas de potencial poder poluidor, visando a diminuição da 
contaminação ambiental. 
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� Articular informações, individualmente ou junto a profissionais de outras áreas 
e instituições públicas ou privadas, preparando informes, laudos, pareceres e 
demais documentos, a fim de possibilitar o entendimento global das ações 
referentes à suas descobertas científicas, estudos e atribuição técnica, bem 
como auxiliar em futuras pesquisas. 

� Zelar pelo cumprimento dos princípios de ética profissional, em conformidade 
com suas atribuições. 

� Colaborar com a formação e no aprimoramento de outros profissionais, 
supervisionando e   orientando  ações, estágios e participando de programas 
de treinamento em serviço. 

� Participar de grupos de trabalho e/ou reuniões com outras entidades públicas 
e/ou particulares, realizando estudos, exposições sobre situações e problemas 
identificados, oferecendo sugestões, revisando, discutindo, trabalhos técnicos-
científicos, para fins de formulação de diretrizes, planos e programas de 
trabalho afetos ao Município. 

� Atender às diversas unidades do Município sobre assuntos e exigências 
técnicas representando, quando designado, a Secretaria Municipal, Fundação 
ou Autarquia em que está lotado, bem como constituir comissões, diretorias de 
associações e entidades de classe. 

� Realizar outras atribuições compatíveis com sua formação profissional.  

 

DESENHISTA  

 

� Manter atualizados os croquis, rascunhos, plantas, especificações técnicas 
entre outros, alimentando novos dados e/ou informações em planilhas e 
arquivos, conforme normas e procedimentos preestabelecidos. 

� Reproduzir e/ou atualizar desenho técnico de projetos e/ou anteprojetos de 
obras públicas e/ou particulares (arquitetônicos, urbanísticos, de engenharia, 
entre outros), através do esboço e especificação fornecida/coletada por 
profissionais habilitados da área, fazendo uso de ferramentas/equipamentos 
convencionais de desenho e/ou sistemas informatizados com software 
específico de desenho, de acordo com normas e procedimentos 
preestabelecidos. 

� Efetuar cálculos trigonométricos, geométricos, aritméticos, entre outros, 
utilizando tabelas e demais recursos disponíveis, a fim de determinar as 
dimensões, proporções e outras características de projetos. 

� Zelar pelos equipamentos e materiais postos sob sua guarda. 
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� Arquivar desenhos, mapas, gráficos, projetos e demais documentos, através 
de normas e procedimentos preestabelecidos, com o intuito de organizar sua 
área de trabalho. 

� Participar de grupos de trabalho e/ou reuniões com outras secretarias, outras 
entidades públicas e/ou particulares, realizando estudos, fazendo exposições 
sobre situações e problemas identificados, oferecendo sugestões, revisando e 
discutindo trabalhos. 

� Realizar outras atribuições compatíveis com sua formação profissional. 

 

ECONOMISTA 

 

� Analisar dados relativos às políticas públicas e privadas de natureza 
econômica, financeira, orçamentária, comercial, cambial, de crédito e outras, 
visando orientar a Administração em seus atos e em especial na aplicação do 
dinheiro público, de acordo com a legislação em vigor. 

� Analisar dados econômicos, estatísticos e sociais, interpretando seu 
significado e os fenômenos retratados, a fim de gerar dados que possam ser 
utilizados pelo superior imediato na busca de soluções de problemas ou nas 
políticas a serem adotadas. 

� Analisar projetos privados, instruindo processos de pedidos de incentivos 
econômicos e estímulos fiscais, gerando relatórios para análise específica de 
Conselhos Municipais e da Municipalidade. 

� Planejar, projetar e analisar a situação econômico-financeira de investimentos 
e financiamentos de qualquer natureza, como orçamentos e estimativas, fluxo 
de caixa, viabilidade econômica, entre outros, de modo a manter o superior 
imediato informado. 

� Realizar estudos, análises e pareceres pertinentes a macro e micro economia, 
tais como desenvolvimento e crescimento econômico social, políticas 
monetárias, tributárias, incentivos, investimentos, tarifas públicas, poupança 
entre outros, a fim de possibilitar tomada de decisão ao superior imediato. 

� Acompanhar o cumprimento das metas propostas dos projetos privados que 
foram contemplados com benefícios econômicos ou estímulos fiscais em 
conformidade com a Lei Complementar. 

� Participar do planejamento orçamentário, elaboração, acompanhamento e 
execução físico-financeira, efetuando comparações entre as metas 
programadas e os resultados atingidos, desenvolvendo e aplicando critérios, 
normas e instrumentos de avaliação. 
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� Levantar e coletar dados e informações indispensáveis à elaboração de 
justificativa econômica e à avaliação das obras e serviços públicos, de modo a 
manter o superior imediato informado. 

� Manter-se atualizado sobre as legislações tributária, econômica e financeira da 
União, do Estado e do Município. 

� Elaborar pareceres, informes técnicos e relatórios, realizando pesquisas, 
entrevistas, fazendo observações e propondo medidas para implantação, 
desenvolvimento e aperfeiçoamento de atividades em sua área de trabalho. 

� Propor e/ou ministrar treinamento, palestra e/ou aula de aperfeiçoamento do 
pessoal técnico e auxiliar, realizando-as em serviço, a fim de contribuir para o 
desenvolvimento qualitativo dos recursos humanos em sua área de atuação. 

� Participar de grupos de trabalho e/ou reuniões com outras secretarias, outras 
entidades públicas e/ou particulares, realizando estudos, emitindo pareceres 
e/ou fazendo exposições sobre situações e problemas identificados, 
oferecendo sugestões, revisando e discutindo trabalhos técnico-científicos, 
para fins de formulação de diretrizes, planos e programas de trabalho afetos 
ao Município. 

� Realizar outras atribuições compatíveis com sua formação profissional. 

 

ENGENHEIRO CIVIL 

 

� Realizar estudos de viabilidade técnica de projetos, investigando e definindo 
metodologias de execução, cronograma, desenvolvendo estudos ambientais, 
dimensionamento da obra, bem como especificando equipamentos, materiais 
e serviços a serem utilizados, de modo a assegurar a qualidade da obra 
dentro da legislação vigente. 

� Analisar projetos de construções, loteamentos, desmembramentos, pedidos 
de construção, reformas, paisagísticos, urbanísticos, sistemas de 
abastecimento de água, tratamento de esgotos, entre outros, com o intuito de 
aprovar os mesmos, esclarecendo e orientando sobre possíveis dúvidas com 
relação às obras públicas e particulares. 

� Fiscalizar dados técnicos e operacionais em obras, analisando materiais 
aplicados, medições, entre outros, bem como programando inspeções 
preventivas e corretivas, com o intuito de conferir a compatibilidade da obra 
com o projeto e/ou memorial descritivo. 

� Elaborar planos, programas e/ou projetos, identificando necessidades, 
coletando informações, analisando dados, elaborando e definindo 
metodologias, diagnósticos, técnicas, materiais, orçamentos, entre outros, de 
modo a buscar a aprovação junto aos superiores e órgãos competentes. 
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� Elaborar planilha de orçamento com especificação de serviços e/ou materiais 
utilizados, bem como suas respectivas quantidades, realizando levantamento 
de preços, a fim de subsidiar com informações pertinentes a área de compras 
em licitações e/ou concorrências públicas, observando as normas técnicas. 

� Desenvolver projetos de pesquisa, realizando ou solicitando ensaios de 
produtos, métodos, equipamentos e procedimentos, a fim de implementar 
tecnologias. 

� Realizar estudos e análises de dados censitários e estudos demográficos, 
gerando informações a serem utilizadas no desenvolvimento de projetos. 

 

� Desenvolver cálculos e projetos hidráulicos, hidro-sanitários e de saneamento 
ambiental, utilizando ferramentas de apoio como sistemas CAD, SIG, 
Modelagem Matemática de Redes, entre outros. 

� Realizar laudos, informes e/ou pareceres técnicos e outros, efetuando 
levantamento em campo, inspecionando e coletando dados e fotos, conforme 
solicitação, de modo a avaliar riscos e sugerir medidas para implantação, 
desenvolvimento e aperfeiçoamento de atividades em sua área. 

� Acompanhar a execução de projetos, orientando as operações à medida que 
avançam as obras, visando assegurar o cumprimento dos prazos e padrões 
de qualidade e segurança preestabelecidos.Realizar medições, valendo-se de 
dados obtidos em campo e através de sistemas informatizados, para emitir 
parecer quanto a execução das obras realizadas. 

� Vistoriar e/ou inspecionar documentos de projetos, no que tange a legalidade, 
verificando o cumprimento das normas de licenciamento de atividades e 
construção e/ou das exigências processuais. 

� Analisar processos de licenciamento de estabelecimentos e atividades, de 
acordo com as posturas municipais e legislação de uso do solo, integrando, 
sempre que possível, as normas ambientais, tributárias e sanitárias. 

� Elaborar mapas temáticos relacionados ao planejamento e gestão urbanos, 
incluindo mapas de zoneamento urbanístico, uso do solo, evolução do 
parcelamento, equipamentos urbanos, redes de infra-estrutura, sistema viário, 
patrimônio público, áreas de risco e de interesse ambiental, social, econômico 
e turístico, de modo a atender a demanda solicitada, fazendo cumprir a 
legislação vigente. 

� Organizar e manter a base de dados atualizada, inserindo informações acerca 
de cadastros técnicos, imóveis, loteamentos, logradouros, estabelecimentos 
licenciados, obras públicas, equipamentos urbanos, entre outros. 

� Realizar levantamento e execução de projetos de organização e controle de 
circulação de ruas, rodovias e outras vias de trânsito, sinalizando-as 
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adequadamente, a fim de permitir perfeito fluxo de veículos e assegurar o 
máximo de segurança para motorista e pedestres. 

� Estudar os fenômenos causadores de engarrafamento de trânsito, observando 
a direção e o volume do mesmo nas diversas áreas da cidade e nas principais 
zonas de estrangulamento, de modo a propor medidas de controle da 
situação. 

� Participar de processos judiciais, representando o município através de 
informações e documentos levantados previamente. 

� Zelar pelos equipamentos e materiais postos sob sua guarda. 

� Realizar outras atribuições de acordo com sua formação profissional. 

 

 

ENGENHEIRO SANITARISTA 

 

� Realizar estudos de viabilidade técnica de projetos e das condições requeridas 
para o funcionamento das instalações de tratamento e distribuição de água 
potável, sistemas de esgoto, de drenagem e outras construções de 
saneamento, investigando e definindo metodologias de execução, esboços, 
cronograma, desenvolvendo estudos ambientais, dimensionamento da obra, 
bem como especificando equipamentos, materiais e serviços a serem 
utilizados, de modo a assegurar a qualidade da obra dentro da legislação 
vigente. 

� Contribuir com o bem-estar e saúde da população, verificando a necessidade 
de canais de drenagem e de obras de escoamento de esgotos sanitários, 
através da inspeção de poços, sistemas individuais e coletivos de tratamento, 
rios, drenos e águas estagnadas em geral, examinando a existência de focos 
de contaminação, controlando vetores biológicos transmissores de doenças e 
realizando o controle sanitário do ambiente, incluindo o controle de poluição 
ambiental. 

� Elaborar projetos de obras, construções, instalações e equipamentos para 
sistemas sanitários, preparando plantas e especificações da obra, indicando 
tipos e qualidades de materiais, bem como determinando dimensões, volume, 
forma e demais características. 

� Preparar previsões detalhadas das necessidades de fabricação, montagem, 
funcionamento, manutenção e reparo das instalações e equipamentos 
sanitários, determinando e calculando materiais, custos e mão-de-obra 
necessários. 

� Acompanhar a execução de projetos, construção, montagem, funcionamento, 
manutenção e reparo das instalações e equipamentos dos sistemas sanitários 
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orientando as operações à medida que avançam as obras, visando assegurar 
os padrões técnicos, de qualidade e segurança preestabelecidos. 

� Fiscalizar projetos de construção de sistemas de esgotos, sistemas de águas 
servidas, efluentes industriais e demais instalações sanitárias de edifícios 
industriais, comerciais, aquedutos e outras obras sanitárias, de modo a 
assegurar o atendimento dos requisitos técnicos e legais. 

� Prestar assessoramento com relação aos problemas ambientais, determinando 
o processo de eliminação de gases nocivos, substâncias químicas e outros 
detritos industriais, a fim de aconselhar quanto aos materiais e métodos mais 
indicados para as obras projetadas. 

� Desenvolver projetos de pesquisa, realizando ensaios de produtos, métodos, 
equipamentos e procedimentos, a fim de implementar tecnologias. 

� Realizar laudos, informes e/ou pareceres técnicos e outros, efetuando 
levantamento em campo, inspecionando e coletando dados e fotos, conforme 
solicitação, de modo a avaliar riscos e sugerir medidas para implantação, 
desenvolvimento e aperfeiçoamento de atividades em sua área. 

� Auxiliar na promoção da melhoria da qualidade de vida da população, 
coordenando e executando programas, projetos e serviços sociais 
desenvolvidos pela administração pública, direta, indireta, entidades e 
organizações populares dos municípios. 

� Preparar informes e documentos em assuntos de Engenharia Sanitária, a fim 
de possibilitar subsídios para elaboração de ordens de serviços, portarias, 
pareceres e outros. 

� Representar, quando designado, a Secretaria Municipal, Fundação ou 
Autarquia em que está lotado. 

� Realizar outras atribuições compatíveis com sua especialização profissional. 

� Elaborar pareceres, informes técnicos e relatórios, realizando pesquisas, 
entrevistas, fazendo observações e sugerindo medidas para implantação, 
desenvolvimento e aperfeiçoamento de atividades em sua área de atuação. 

� Ministrar treinamento, palestra e/ou aula de aperfeiçoamento do pessoal 
técnico e auxiliar, realizando-as em serviço, a fim de contribuir para o 
desenvolvimento qualitativo dos recursos humanos em sua área de atuação. 

� Participar de grupos de trabalho e/ou reuniões com outras secretarias, outras 
entidades públicas e/ou particulares, realizando estudos, emitindo pareceres 
e/ou fazendo exposições sobre situações e problemas identificados, 
oferecendo sugestões, revisando e discutindo trabalhos técnico-científicos, 
para fins de formulação de diretrizes, planos e programas de trabalho afetos 
ao Município. 
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LABORATORISTA DE ANÁLISE DE ÁGUA E ESGOTO 

 

� Orientar a equipe e a execução das diversas técnicas de tratamento, bem 
como realizar ou orientar a realização de coletas para análises microbiológicas, 
contribuir com o bom funcionamento das atividades nas estações de 
tratamento de água e esgoto. 

� Realizar análises físico-químicas, hidrobiológicas e bacteriológicas bem como 
testes diversos, como de floculação, entre outros, em amostras de água e 
esgoto sanitário coletadas em diversos pontos do Município, tais como 
estações elevatórias e de tratamento, reservatórios, redes de distribuição, 
ramais e instalações prediais e redes coletoras, entre outros, a fim de 
determinar diversos parâmetros de controle de qualidade e identificar 
quaisquer irregularidades existentes no sistema, de acordo com a Portaria do 
Ministério da Saúde. 

� Garantir condições adequadas e resultados fidedignos em testes e análises 
efetuando controle do funcionamento dos diversos instrumentos a serem 
utilizados nas atividades, preparando meios de cultura, esterilizando os 
materiais utilizados nas análises e zelando pela manutenção, limpeza e guarda 
dos mesmos. 

� Efetuar ajustes nos equipamentos de acordo com instruções de trabalho 
específicas a serem utilizadas nas atividades, a fim de garantir condições 
adequadas de trabalho e os resultados esperados. 

� Realizar testes de floculação com a utilização de Jar Teste e de novos 
produtos aplicados ao tratamento da água. 

� Possibilitar controles periódicos, registrando ou supervisionando o registro das 
amostras recebidas no laboratório para posterior análise, elaborando 
relatórios, analisando produtos químicos que serão utilizados na estação, entre 
outros. 

� Realizar análises de cloro residual livre, entre outros, na água coletada em 
diversos pontos do sistema, e na água distribuída do Município, utilizando 
instrumentação adequada. 

� Treinar o pessoal sob sua supervisão, orientando-os quanto ao manuseio 
correto dos equipamentos e do material químico utilizado nas tarefas do 
laboratório. 

� Corrigir e organizar dados técnicos e científicos para estudo. 

� Participar de grupos de trabalho e/ou reuniões com outras secretarias, outras 
entidades públicas e/ou particulares, realizando estudos, emitindo pareceres 
e/ou fazendo exposições sobre situações e problemas identificados, 
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oferecendo sugestões, para fins de formulação de diretrizes, planos e 
programas de trabalho afetos ao Município. 

� Elaborar informes e relatórios, realizando pesquisas, fazendo observações e 
sugerindo medidas para implantação, desenvolvimento e aperfeiçoamento de 
atividades em sua área de atuação. 

� Realizar outras atribuições compatíveis com sua formação profissional. 

 

MOTORISTA 

 

� Dirigir veículos, zelando pela segurança de passageiros, valores e/ou cargas, 
conduzindo-os até local de destino, respeitando as regras de trânsito, bem 
como adotando medidas cabíveis na solução e prevenção de qualquer 
incidente. 

� Auxiliar no embarque e/ou desembarque de passageiros, manuseando 
instrumentos e equipamentos, quando necessário, bem como abastecer o 
veículo com mercadorias e/ou outros materiais. 

� Vistoriar o veículo e realizar pequenos reparos, verificando o estado dos 
pneus, o nível de combustível, de água e óleo, testando o freio, a parte 
elétrica, detectando problemas mecânicos, identificando sinais sonoros, 
luminosos ou visuais, checando indicações dos instrumentos do painel, 
solicitando manutenção quando necessário, entre outros, visando contribuir na 
conservação e segurança do veículo. 

� Evitar acidentes, controlando e auxiliando na carga e descarga de 
mercadorias, orientando o seu acondicionamento no veículo, bem como 
garantir a correta entrega de mercadorias, verificando a localização dos 
depósitos e estabelecimentos onde se processarão carga e descarga e 
conferindo as mesmas com documentos de recebimento ou entrega. 

� Prestar socorro mecânico e/ou guinchar veículos, quando necessário, bem 
como operar comandos e/ou mecanismos do veículo, possibilitando a 
execução da tarefa necessária. 

� Preencher diariamente o mapa de controle individual de veículos, entregando-
o no prazo solicitado pela sua chefia imediata. 

� Participar de grupos de trabalho e/ou reuniões com outras secretarias, outras 
entidades públicas e/ou particulares, fazendo exposições sobre situações e 
problemas identificados, oferecendo sugestões, revisando e discutindo 
trabalhos, para fins de formulação de diretrizes, planos e programas de 
trabalho afetos ao Município. 
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� Obedecer, na íntegra, a legislação de trânsito vigente. 

� Zelar pelos equipamentos e materiais sob sua guarda. 

� Estar comprometido com o zelo e bem-estar de seu ambiente de trabalho, 
inclusive em eventuais períodos de ociosidade. 

� Realizar outras atribuições compatíveis com as acima descritas, conforme 
demanda e a critério de seu superior imediato.  

� Realizar outras atribuições compatíveis com sua formação profissional. 

 

OPERADOR DE ETA/ETE 

 

� Operar as instalações de estação de tratamento de água esgoto, zelando pelo 
abastecimento adequado dos reservatórios, dirigindo a entrada da mesma, 
abrindo válvulas e regulando e acionando conjunto motobombas, de acordo 
com as normas preestabelecidas. 

� Controlar a qualidade da água a ser oferecida à população, efetuando o 
tratamento da mesma, realizando testes diversos, como floculação, análises de 
ph, cloro, turbidez e cor, adicionando-lhe quantidades determinadas de cloro, 
cal ou outros produtos químicos, ou manipulando dispositivos automáticos de 
admissão desses produtos, acionando agitadores, separando impurezas, 
fazendo a água circular pelas instalações de filtragem, visando a depuração, 
desodorização e clarificação da água, visando contribuir com a saúde pública. 

� Contribuir com a correta distribuição de água à população permitindo sua 
passagem às tubulações principais através do bombeamento da água 
depurada e acionamento dos registros e válvulas. 

� Controlar o correto funcionamento das instalações de ETA ou ETE, lendo as 
marcações dos indicadores e marcadores do quadro/painel de controle, 
verificando o funcionamento de equipamentos eletromecânicos do sistema de 
tratamento de esgoto, lendo pressão, vazão, temperatura, tensão e outros, 
para tomar providências se necessário e registrar os valores encontrados, 
permitindo a determinação de vários fatores. 

� Efetuar a manutenção dos equipamentos, limpando depósitos e tanques da 
ETA ou ETE, cisternas, bombas, de acordo com as programações 
preestabelecidas e ou necessidades decorrentes de chuvas, vazamentos, 
avarias no sistema de captação, bem como substituindo mangueiras, limpando 
peneiras, filtros de areia, entre outros, lubrificando os elementos das 
máquinas, executando pequenos reparos e regulagens, visando garantir os 
padrões de limpeza e pureza da água captada e emitida, bem como o correto 
estado de funcionamento das estações. 
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� Controlar os estoques de produtos químicos, reagentes e outros materiais de 
uso na unidade, solicitando sua reposição quando necessário, para evitar 
interrupção no tratamento. 

� Preparar e aplicar soluções químicas, observando pontos de aplicação, 
dosagens e os parâmetros preestabelecidos, para manter padrões físicos, 
químicos e biológicos, coletando amostras quando necessário, bem como 
verificando descargas de resíduos, sua procedência e destino, para aplicar o 
tratamento adequado, contribuindo com o bem estar da população. 

� Operar o sistema de Draga ou Bomba Flutuante quando existente. 

� Preparar informes e documentos em assuntos de Tratamento de Água e 
Esgoto Sanitário, a fim de possibilitar subsídios para elaboração de ordens de 
serviços, portarias, pareceres e outros. 

� Elaborar pareceres, informes e relatórios, realizando pesquisas, fazendo 
observações e sugerindo medidas para implantação, desenvolvimento e 
aperfeiçoamento de atividades em sua área de atuação. 

� Ministrar palestras, realizando-as em serviço, a fim de contribuir para o 
desenvolvimento qualitativo dos recursos humanos em sua área de atuação. 

� Participar de grupos de trabalho e/ou reuniões com outras secretarias, outras 
entidades públicas e/ou particulares, realizando estudos, fazendo exposições 
sobre situações e problemas identificados, oferecendo sugestões para fins de 
formulação de diretrizes, planos e programas de trabalho afetos ao Município. 

� Realizar outras atribuições compatíveis com sua formação profissional. 

 

QUÍMICO 

 

� Auxiliar na promoção da melhoria da qualidade de vida da população, 
coordenando e executando programas, projetos e políticas sociais e 
ambientais desenvolvidos pela administração pública, direta, indireta, 
entidades e organizações populares dos municípios, em conformidade com o 
Conselho Profissional do Químico. 

� Realizar pesquisas e experiências relativas à purificação da água e do esgoto, 
desenvolvendo processos novos ou aprimorados, por meio de testes de 
laboratório, físicos, físico-químicos e outros para determinar normas, métodos 
e procedimentos para o tratamento de águas impuras e controlar a qualidade 
do manancial disponível ao tratamento. 
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� Realizar experiências diversas, efetuando análises qualitativas e quantitativas 
para determinar o grau de pureza dos produtos químicos utilizados no 
tratamento de águas in natura. 

� Realizar estudos, ensaios e experiências relacionadas à química, melhorando 
os processos aplicados ou estabelecendo novos processos baseados em 
resultados experimentais ou de outro tipo, para desenvolver e aplicar em 
sistemas, quer tecnologicamente, quer sob aspectos econômicos. 

� Controlar todo o processo de tratamento de água in natura das diversas fases 
do processo (coagulação, decantação, filtração, cloração, correção de Ph e 
fluoretação), analisando suas características físico-químicas e bacteriológicas, 
determinando o grau de contaminação para decidir a forma de tratamento mais 
adequado a ser aplicado.  

� Determinar proporções de cloro e de outras substâncias químicas a serem 
utilizadas em determinadas quantidades de água para eliminar bactérias e 
outros microorganismos nocivos, impurezas, sólidos suspensos e produtos 
químicos oriundos de lançamentos industriais e domésticos. 

� Testar amostras extraídas de tanques, bombas, escoadouros e demais 
instalações existentes numa estação de tratamento de água, para detectar 
possíveis focos de contaminação e assegurar que os índices de impureza da 
água se mantenham abaixo dos limites tolerados. 

� Emitir e assinar laudos físicos-químicos, bacteriológicos e hidrobiológicos. 

� Prestar assessoria técnica-química, no tratamento de água para fins potáveis, 
com laboratório físico-químico de controle, bem como dimensionar e quantificar 
material para as unidades de tratamento de água e esgoto. 

� Atender e investigar denúncias relacionadas à poluição do meio ambiente, 
verificando a procedência das mesmas, emitindo laudos, pareceres técnicos, 
acionando fiscais, Vigilância Sanitária e demais órgãos competentes, a fim de 
assegurar a  recuperação e preservação do meio ambiente. 

� Colaborar com a disseminação do conhecimento, realizando pesquisas de 
campo da química orgânica, inorgânica, física, analítica, e ambiental, 
efetuando estudos, experiências e ensaios, criando ou aprimorado processos 
de transformação de materiais. 

� Estudar a estrutura das substâncias, empregando princípios, métodos e 
técnicas conhecidas, para determinar a composição, propriedades e interações 
das substâncias e suas reações diante de transformações de temperatura, luz, 
pressão e outros fatores físicos. 

� Possibilitar o controle de qualidade dos produtos e processos de fabricação 
que envolvam transformação de materiais, determinando métodos de análise, 
baseando-se em estudos, ensaios e experiências efetuadas em todos os 
campos da Química. 
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� Contribuir com a proteção do meio ambiente e a manutenção e melhoria da 
qualidade de vida da população, inspecionando empresas, veículos, 
residências, e outros estabelecimentos que possam causar ou estejam 
causando poluição ambiental, para deferimento ou não de alvará de 
localização ou de renovação, bem como de licenças ambientais, em 
conformidade com a legislação municipal e ambiental vigente, aplicando 
sanções quando necessário. 

� Elaborar e supervisionar o planejamento e execução de projetos de 
licenciamento ambiental, avaliando impactos, riscos de contaminações, entre 
outros. 

� Promover a melhoria e aperfeiçoamento das equipes profissionais e 
multiprofissionais, subsidiando decisões e ações bem como, participando 
efetivamente dos processos de planejamento e avaliação das mesmas.       

� Articular informações, juntamente com profissionais de outras áreas e 
instituições, públicas ou privadas, preparando informes, laudos, pareceres e 
demais documentos, a fim de possibilitar o entendimento global das ações 
referentes a suas descobertas científicas, estudos de acordo com sua 
atribuição técnica.        

� Prestar informações e orientações à população, visando proporcionar troca de 
conhecimentos, divulgar fatores de riscos e outros, participando dos grupos 
e/ou reuniões comunitárias. 

� Zelar pelo cumprimento dos princípios de ética profissional, em conformidade 
com suas atribuições técnicas. 

� Colaborar com a formação e no aprimoramento de outros profissionais de 
saúde, supervisionando e orientando ações, estágios e participando de 
programas de treinamento em serviço. 

� Participar de grupos de trabalho e/ou reuniões com outras entidades públicas 
e/ou particulares, realizando estudos, exposições, palestras, seminários, sobre 
situações e problemas identificados, oferecendo sugestões, revisando, 
discutindo, trabalhos técnicos-científicos, para fins de informação, educação, 
formulação de diretrizes, planos e programas de trabalho afetos ao Município. 

� Atender às diversas unidades do município sobre assuntos e exigências 
técnicas representando, quando designado, a Secretaria Municipal, Fundação 
ou Autarquia em que está lotado, bem como constituir comissões,  diretorias 
de associações e entidades de classe. 

� Realizar outras atribuições compatíveis com sua formação profissional. 

 

TÉCNICO ELETRICISTA 
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� Planejar as atividades de trabalho, detalhando tarefas, definindo recursos 
humanos e materiais, analisando a viabilidade econômica e financeira, bem 
como condições técnicas, econômicas e ambientais, elaborando 
procedimentos, interpretando normas, realizando testes, aplicando ferramentas 
de qualidade, visando garantir a qualidade do trabalho/serviço e/ou produto. 

� Elaborar estudos e projetos de instalações elétricas, instalações telefônicas, 
porteiro eletrônico, alarme, sinalização, entre outros, determinando escopo do 
projeto, coletando dados, aplicando normas técnicas, analisando dificuldades, 
execução esboços e desenhos, dimensionando circuitos eletroeletrônicos, 
aplicando tecnologias adequadas ao projeto, dimensionando componentes, 
elaborando especificações técnicas, participando do desenvolvimento de 
produtos, fazendo levantamento de custos, utilizando técnicas estatísticas na 
previsão de falhas e elaborando documentação técnica.  

� Executar trabalhos técnicos em instrumentos utilizados nos processos do 
Município, bem como atuar na atividade de manutenção e programação de 
equipamentos utilizados nos sistemas de automação e controle, realizando 
testes e reparos. 

� Orientar, supervisionar, executar, inspecionar e controlar planos e serviços de 
manutenção eletroeletrônica de máquinas e equipamentos e em sistemas 
automatizados de controle de processos, considerando a relação custo-
benefício, visando garantir o bom funcionamento dos mesmos.  

� Fornecer suporte técnico e realizar acompanhamento no start-up de sistemas e 
na fiscalização de obras para implantação de sistemas automatizados e de 
instrumentação bem como em sistemas supervisórios e manutenção de 
sistemas existentes. 

� Gerar especificações técnicas e prestar assistência na aquisição de materiais 
para reposição e estoque de componentes e equipamentos elétricos. 

� Realizar, solicitar, acompanhar e interpretar os resultados de medições, 
ensaios, testes e controles em sistemas elétricos, bem como estudar e avaliar 
defeitos, diagnosticando suas causas, tomando as providências necessárias 
para sua correção. 

� Orientar atividades de utilização e conservação de energia elétrica, propondo a 
racionalização de uso de fontes alternativas, bem como elaborar estudos para 
redução dos gastos com energia elétrica. 

� Instalar quadros de distribuição, caixas de fusível, tomadas, interruptores e 
fiação elétrica, bem como substituir lâmpadas, fusíveis e outros instrumentos 
de sistemas elétricos, contribuindo com as condições adequadas de utilização 
de energia. 

� Controlar a qualidade de máquinas e equipamentos elétricos e de automação 
industrial, verificando se atendem às normas preestabelecidas, bem como 
realizar medições elétricas e afins, com o objetivo de gerar relatórios técnicos. 
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� Realizar inspeções em equipamentos e instalações elétricas de alta e baixa 
tensão e sistemas de comando pela rede pública. 

� Seguir procedimentos e normas de segurança, utilizar os equipamentos de 
proteção individual bem como manter em ótimas condições de uso e asseio o 
ambiente de trabalho, ferramentas, vestuário, entre outros. 

� Elaborar pareceres, informes técnicos e relatórios, realizando pesquisas, 
fazendo observações e sugerindo medidas para implantação, desenvolvimento 
e aperfeiçoamento de atividades em sua área de atuação. 

� Ministrar treinamento, palestra e/ou aula de aperfeiçoamento, a fim de 
contribuir para o desenvolvimento qualitativo dos recursos humanos em sua 
área de atuação. 

� Participar de grupos de trabalho e/ou reuniões com outras secretarias, outras 
entidades públicas e/ou particulares, realizando estudos, emitindo pareceres 
e/ou fazendo exposições sobre situações e problemas identificados, 
oferecendo sugestões, revisando e discutindo trabalhos técnicos, para fins de 
formulação de diretrizes, planos e programas de trabalho afetos ao Município. 

� Realizar outras atribuições compatíveis com sua formação profissional. 

 

TÉCNICO EM AGRIMENSURA 

 

� Executar atividades técnicas relativas a levantamentos topográficos, efetuando 
medições com auxilio de instrumentos de agrimensura, para fornecer dados 
necessários a construção de obras e/ou exploração de minas. 

� Efetuar cálculos de agrimensura, utilizando dados coletados em levantamentos 
topográficos, de modo a elaborar mapas topográficos, cartográficos e/ou 
outros trabalhos afins. 

� Preparar e examinar mapas terrestres, interpretando fotografias aéreas e 
empregando técnicas fotométricas para identificar, localizar e desenhar, em 
escala adequada, linhas, aéreas, relevos e/ou outros acidentes topográficos. 

� Realizar levantamentos e nivelamentos topográficos, geométricos, 
taqueométricos, altimétricos, planimétricos e/ou planialtimétricos, posicionando 
e manejando teodolitos, níveis, trenas, bússolas, telêmetros GPS e/ou outros 
aparelhos de medição, para determinar altitudes, distâncias, ângulos, 
coordenadas de níveis e outras características da superfície terrestre. 

� Efetuar levantamentos cadastrais para construção civil, construção de 
estradas, projetos ambientais, desapropriação e/ou outros de interesse do 
Município. 
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� Identificar superfícies e sistemas de referência, projeções cartográficas e/ou 
sistemas de coordenadas. 

� Planejar serviços de aquisições, tratamento, análise e conversão de dados 
georreferenciados. 

� Realizar outras atribuições compatíveis com sua formação profissional. 

 

TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES 

 

� Realizar estudos em obras, efetuando medições, cálculos e análises de solo, 
segundo orientação do engenheiro responsável. 

� Auxiliar na preparação de programas de trabalho, bem como no 
acompanhamento e na fiscalização de obras, visando o cumprimento das 
normas e padrões preestabelecidos, bem como a observância das 
especificações de qualidade e segurança. 

� Preparar estimativas de quantidade de materiais e mão-de-obra, bem como 
calcular os respectivos custos, a fim de fornecer dados necessários à 
elaboração de propostas de execução de obras. 

� Participar na elaboração de estudos e projetos de engenharia, na pré-analise 
de projetos de construção civil, na elaboração de desenhos técnicos e 
orçamentos, baseando-se em plantas e especificações, a fim de orientar os 
trabalhos de execução e manutenção de obras. 

� Orientar e instruir equipes de trabalho na execução de projetos de campo, 
visando cumprir exigências predeterminadas.  

� Controlar a qualidade do material empregado e os traços utilizados, a fim de 
verificar se estão dentro das especificações técnicas requeridas.    

� Preparar registros e relatórios periódicos, indicando os trabalhos realizados e 
as ocorrências relevantes. 

� Zelar pelos materiais e equipamentos postos sob sua guarda. 

� Elaborar pareceres, informes técnicos e relatórios realizando pesquisas, 
entrevistas, fazendo observações e sugerindo medidas para implantação, 
desenvolvimento e aperfeiçoamento de atividades em sua área de atuação. 

� Realizar outras atribuições compatíveis com sua formação profissional. 

 

TÉCNICO EM INFORMÁTICA  
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� Instalar, configurar e prestar manutenção lógica e/ou suporte aos 
equipamentos de comunicação de dados (ativos de rede), de toda a rede de 
dados do município, de acordo com as políticas de segurança, obedecendo a 
topologia estabelecida para a rede, visando sua estabilidade funcional e 
eficiência. 

� Elaborar procedimentos de cópia de segurança e recuperação de informações, 
executando rotinas, definindo normas, perfil de usuários, padronizando códigos 
de usuários e tipos de autenticações, bem como monitorando o uso do 
ambiente computacional, com o intuito de resguardar a confidencialidade e 
segurança das informações/dados no ambiente de rede da Prefeitura. 

� Diagnosticar problemas, atender e orientar usuários, registrar 
solicitações/ocorrências de problemas e/ou soluções e eliminar falhas, 
provenientes das Secretarias, fornecendo informações e suporte, bem como 
acompanhando a solução, a fim de manter o fluxo das atividades no que tange 
aos serviços informatizados. 

� Pesquisar e apresentar propostas de aquisição de equipamentos de 
informática, visando prever e/ou solucionar problemas, bem como maximizar 
os resultados da área e/ou auxiliar tecnicamente nos procedimentos licitatórios 
necessários. 

� Definir parâmetros de desempenho e disponibilidade de ambiente 
computacional, coletando indicadores de utilização, analisando parâmetros de 
disponibilidade, indicadores de capacidade e desempenho, entre outros, de 
modo a prevenir falhas. 

� Controlar e documentar níveis de serviços, tanto internos quanto de 
fornecedores, automatizando rotinas, definindo procedimentos de migração, a 
fim de assegurar atualizações na área, conforme demanda e indicação dos 
superiores. 

� Instalar e manter os softwares necessários para o correto funcionamento de 
servidores, tais como: Banco de Dados, correio eletrônico, web, aplicações, 
autenticação, entre outros. 

� Montar e prestar manutenção a equipamentos, bem como instalar os sistemas 
utilizados pelas unidades de serviços do Município, de acordo com normas e 
procedimentos preestabelecidos pelos superiores. 

� Treinar os usuários nos aplicativos de informática, dando suporte na solução 
de pequenos problemas em equipamentos e sistemas de informação e 
comunicação. 

� Preparar inventário do hardware existente, controlando notas fiscais de 
aquisição, contratos de manutenção e prazos de garantia. 
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� Preparar relatórios de acompanhamento do trabalho técnico realizado. 

� Representar, quando designado a Secretaria Municipal, Fundação ou 
Autarquia em que está lotado. 

� Realizar outras atribuições compatíveis com sua formação profissional. 

 

 

TÉCNICO EM SANEAMENTO 

 

� Orientar e controlar a execução técnica dos projetos de saneamento, 
acompanhando os trabalhos de tratamento e abastecimento de água, rede e 
estações de tratamento de esgoto, coleta, tratamento e destino final de 
resíduos sólidos, garantindo a observância dos prazos, normas e 
especificações técnicas estabelecidas. 

� Executar esboços e desenhos técnicos atinentes a sua especialização, 
baseando-se em plantas e especificações técnicas, utilizando instrumentos 
adequados de desenho, visando orientar os trabalhos de execução e 
manutenção das obras de saneamento. 

� Realizar análises físico-químicas, hidrobiológicas e bacteriológicas em 
amostras de água e esgotos coletadas em diversos pontos do Município, tais 
como estações elevatórias e de tratamento, reservatórios, redes de 
distribuição, ramais e instalações prediais, redes coletoras, entre outros, a fim 
de determinar diversos parâmetros de controle de qualidade e identificar 
quaisquer irregularidades existentes no sistema. 

� Estudar os sistemas de geoprocessamento e outros instrumentos de apoio 
para conhecimento do sistema de abastecimento de água, a fim de identificar 
os problemas operacionais e funcionais.  

� Preparar estimativas de quantidades de materiais e mão-de-obra, bem como 
calcular os respectivos custos, a fim de fornecer dados necessários à 
elaboração de propostas de execução de obras, utilizando planilhas 
eletrônicas. 

� Fornecer dados realizando pesquisas hidráulicas em escritório e em campo, 
cálculos de vazões e pressões em planilhas eletrônicas e medições de 
parâmetros hidráulicos e caracterização de perfis de consumo com análise de 
indicadores de pesquisa para controle de vazamentos ocultos ou consumos 
irregulares, por meio de instrumentação eletrônica ou mecânica específica, 
auxiliando na elaboração de gráficos representativos dos resultados das 
medições obtidas em campo. 

� Realizar pesquisas no sistema de abastecimento de água e coleta de esgotos 
necessários ao desenvolvimento de projetos de engenharia, bem como manter 
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atualizados e analisados os dados e informações que compõem a pesquisa de 
controle de perdas. 

� Supervisionar ou instalar equipamentos necessários para os testes hidráulicos 
em redes de água e coleta de esgoto, bem como realizar ou supervisionar a 
realização de coletas de água e esgoto para exames bacteriológicos. 

� Orientar a execução das diversas técnicas de tratamento de água e esgoto 
bem como acompanhar e fiscalizar obras executadas por terceiros, verificando 
a observância das especificações de qualidade e segurança. 

� Contribuir com o bem estar da população participando de ações de 
saneamento comunitário e de controle de poluição ambiental. 

� Implementar, sob supervisão, sistemas de drenagem, distribuição de água e 
redes coletoras de esgoto, bem como preparar registros e relatórios periódicos, 
indicando os trabalhos realizados e as ocorrências relevantes. 

� Ministrar treinamento e/ou palestra quanto ao manuseio correto dos 
equipamentos e do material químico utilizado nas tarefas, a fim de contribuir 
para o desenvolvimento qualitativo dos recursos humanos em sua área de 
atuação. 

� Zelar pela manutenção, limpeza e guarda dos equipamentos e materiais que 
utiliza. 

� Seguir procedimentos e normas de segurança, utilizar os equipamentos de 
proteção individual bem como manter em ótimas condições de uso e asseio o 
ambiente de trabalho, ferramentas, vestuário, entre outros. 

� Elaborar pareceres, informes técnicos e relatórios, realizando pesquisas, 
fazendo observações e sugerindo medidas para implantação, desenvolvimento 
e aperfeiçoamento de atividades em sua área de atuação. 

� Participar de grupos de trabalho e/ou reuniões com outras secretarias, outras 
entidades públicas e/ou particulares, realizando estudos, emitindo pareceres 
e/ou fazendo exposições sobre situações e problemas identificados, 
oferecendo sugestões, revisando e discutindo trabalhos técnicos, para fins de 
formulação de diretrizes, planos e programas de trabalho afetos ao Município. 

� Realizar outras atribuições compatíveis com sua formação profissional. 

 

 

TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO 
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� Coordenar e executar programas, projetos e serviços sociais desenvolvidos 
pela administração pública, direta, indireta, entidades e organizações 
populares dos municípios, em conformidade com Conselhos Profissionais. 

� Garantir a integridade da população e dos bens do Município, investigando, 
examinando as causas e prevenindo acidentes, através de inspeções locais, 
instalações, equipamentos, postos de combate a incêndios e outros, 
observando as condições de trabalho, recomendando e controlando a 
distribuição e utilização dos equipamentos de proteção individual, instruindo os 
servidores sobre todas as medidas de prevenção de acidentes. 

� Difundir a importância da prevenção de acidentes, divulgando normas de 
segurança e higiene no trabalho, promovendo palestras, debates, campanhas 
e outros. 

� Estabelecer normas e medidas de segurança, sugerindo modificações nos 
equipamentos e instalações, propondo a reparação ou renovação destes. 

� Facilitar o atendimento aos acidentados, utilizando meios de comunicação 
oficiais entre profissionais da área de saúde. 

� Propiciar a plena atenção prestada aos usuários, integrando a equipe 
multiprofissional de saúde, sempre que necessário, bem como encaminhando, 
requerendo pareceres técnicos e ou exames complementares, de outros 
profissionais. 

� Contribuir com a melhoria e aperfeiçoamento das equipes multiprofissionais, 
subsidiando decisões e ações bem como, participando efetivamente dos 
processos de planejamento e avaliação das mesmas. 

� Realizar inspeções nos locais de trabalho para determinar fatores de risco de 
acidentes e de doenças ocupacionais. 

� Adotar e cumprir procedimentos e/ou instruções elaboradas pelos profissionais 
da equipe técnica da Secretaria Municipal, Fundação ou Autarquia em que 
está lotado, referente à sua área de atuação, fornecendo subsídios para o 
planejamento e execução das Políticas de Administração. 

� Preparar informes e documentos referentes à sua formação técnica, a fim de 
possibilitar subsídios para elaboração de ordens de serviços, portarias, 
pareceres e outros. 

� Realizar outras atribuições compatíveis com sua formação profissional. 

 

 

TÉCNICO MECÂNICO 
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� Elaborar projetos de sistemas eletromecânicos, interpretando características 
técnicas de sistemas elétricos, analisando necessidades dos clientes, relação 
custo benefício, desenvolvendo projetos de automação, utilizando normas 
técnicas, elaborando desenhos técnicos, especificando materiais e 
equipamentos, acompanhando a execução do projeto, entre outros. 

� Montar e instalar máquinas e equipamentos e sistemas mecânicos, 
interpretando manuais e desenhos, realizando ajustes dimensionais e de 
posição, ajustando elementos eletromecânicos, conferindo materiais, utilizando 
ferramentas adequadas, detectando falhas no projeto, propondo alterações e 
realizando testes de funcionamento. 

�  Planejar e executar a manutenção, inspecionando equipamentos para definir 
tipo de manutenção, levantando dados de controle de manutenção, elaborando 
cronograma e plano de manutenção, estimando custos, providenciando peças 
e materiais para reposição, detectando falhas em máquinas e sistemas e 
identificando causas, substituindo peças e componentes, fazendo ajustes, 
visando colocar máquinas e equipamentos em condições de funcionamento 
produtivo. 

� Elaborar documentação técnica, redigindo relatórios, elaborando manuais e 
procedimentos, folhas de processo e orientações. 

� Promover a inspeção dos equipamentos mecânicos e hidráulicos, 
estabelecendo os testes a serem realizados, de acordo com a espécie e 
emprego de cada equipamento, para controlar a qualidade e observância de 
suas características técnicas. 

� Seguir procedimentos e normas de segurança, bem como utilizar 
equipamentos de proteção e segurança pessoal. 

� Desenvolver circuitos e dimensionar equipamentos pneumáticos e hidráulicos, 
bem como produzir peças mecânicas ou vistoriar as produzidas por empresas 
específicas. 

� Executar serviços de torno, solda, montagem de estruturas, bem como instalar 
bombas e barriletes, realizando manutenção, quando necessário. 

� Zelar pelos materiais e equipamentos postos sob sua guarda. 

� Elaborar pareceres, informes técnicos e relatórios realizando pesquisas, 
entrevistas, fazendo observações e sugerindo medidas para implantação, 
desenvolvimento e aperfeiçoamento de atividades em sua área de atuação. 

� Realizar outras atribuições compatíveis com sua formação profissional. 
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ANEXO III 

MODELO DE RECURSO 

EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO N. 001/2008 

 

FORMULÁRIO DE RECURSO 

 

Nome do Candidato:  

N.º de Inscrição:  Cargo:  

Modalidade do Recurso  
(     ) Isenção da taxa de Inscrição 
(     ) Indeferimento do pedido de Isenção 
da taxa de inscrição 
(     ) Resultado da Avaliação da equipe 
multidisciplinar  
(     ) Homologação da Inscrição 
(     ) Gabarito da Prova Objetiva  
(     ) Divulgação das notas da Prova  

Número da 
Questão 

Resposta no Gabarito 
Oficial 

Resposta Anotada pelo 
Candidato 

 

JUSTIFICATIVA DO CANDIDATO 

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 

 

Blumenau, ______ de _________________ de 2008. 

 

______________________________________ 

   Assinatura do Candidato 
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ATENÇÃO: Preencher um formulário para cada questão.  

 


