
 
 
 
 
 
 

ANEXO V 
 

Atribuições dos empregos públicos da SANEBAVI 
 

DESCRITIVO RESUMIDO DAS ATRIBUIÇÕES 
I – QUADRO PERMANENTE: 
 
 
 
DENOMINAÇÃO: 
 

 
RESUMO DAS ATRIBUIÇÕES: 

 
Advogado 

 
Compreende o emprego público que se destina a prestar 
assistência em assuntos de natureza jurídica no ramo de 
Direito Público e Administrativo, Processual e Trabalhista, 
dentre outros, com enfoque jurídico para as áreas de 
licitações e contratos administrativos, execução fiscal e 
atuação junto ao Egrégio Tribunal de Contas do Estado de 
São Paulo, bem como representar judicial e 
extrajudicialmente o órgão público e demais atividades 
correlatas; 
 

 
Agente de Serviços Gerais 

 

Compreende a força de trabalho que se destina a executar 
as tarefas manuais de caráter simples que exijam esforços 
físicos, certos conhecimentos e habilidades elementares. 
Pode auxiliar nas atividades de pedreiro, encanador, 
eletricista, pintor, técnico em estação de tratamento de água 
e de esgoto e demais atribuições afins, com disponibilidade 
de realização de turnos; 

 

 
Almoxarife 

 
Compreende a força de trabalho que se destina a organizar 
e ou executar os trabalhos de almoxarifado, tais como, 
recebimento, estocagens, distribuição, registro e inventários 
de matérias-primas e mercadorias compradas, observando 
normas e instruções ou dando orientações a respeito do 
desenvolvimento desses trabalhos, para manter o estoque 
em condições de atender as unidades e demais atribuições 
correlatas; 
 

 
Analista Executivo de 

 

 
Compreende o emprego público destinado à execução das 
 
tarefas relativas à toda gestão administrativa, financeira, 



 
 
 
 
 
 
Departamento 

 

econômica, contábil e orçamentária, sobretudo no que se 
refere-se ao suporte à nível superior do Departamento onde 
esteja lotado, podendo atuar na área de licitações públicas, 
pregão, compras, patrimônio, finanças públicas, orientação, 
supervisão do Departamento ou Setor, elaboração de 
estudos, pesquisas, pareceres, despachos para seguimento 
dos Processos Administrativos, redação oficial, e demais 
atividades correlatas; 
 
 

 
Assistente Administrativo 

 
Compreende a força de trabalho que se destina a executar 
as tarefas de caráter administrativo em geral, à nível médio, 
junto ao Departamento onde esteja lotado, compreendendo, 
ainda, atendimento ao público, digitação de documentos, 
recebimento, conferência e tramitação de papéis e 
Processos Administrativos, controle de estoques, fichas, 
mapas, fotocópias, cálculos simples, operação de máquinas 
reprográficas, fac-símile, microcomputador, redação oficial, 
correspondências e demais atividades correlatas; 
 

 
Assistente Administrativo de 
Gestão de Pessoas 

 
Compreende a força de trabalho que se destina a executar 
as tarefas de caráter administrativo em geral, à nível médio, 
junto ao Departamento onde esteja lotado, compreendendo 
especialmente conhecimentos na área de Recursos 
Humanos e da Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT) e, 
ainda, atendimento ao público, digitação de documentos, 
recebimento, conferência e tramitação de papéis e 
Processos Administrativos, controle de estoques, fichas, 
mapas, fotocópias, cálculos simples, operação de máquinas 
reprográficas, fac-símile, microcomputador, redação oficial, 
correspondências e demais atividades correlatas; 
 

 
Assistente Social 
 

 
Compreende o emprego público que se destina a elaborar e 
executar programas de assistência e apoio a grupos 
específicos de pessoas, visando seu desenvolvimento e 
integração na comunidade e demais atividades correlatas; 
 

 
 
 
Atendente Administrativo 
 
 

Compreende a força de trabalho que se destina ao primeiro 
atendimento ao público em geral, excutar as tarefas de 
carater administrativo em geral, a nivel médio, junto ao 
departamento onde esteja lotado, compreendendo a 
digitação de documentos, recebimento, conferencia e 
tramitação de papeis e processo administrativos, cálculos 
simples e demais atividades correlatas. 



 
 
 
 
 
 

Biólogo de Estação de 
Tratamento de Esgoto – ETE. 

Compreende o emprego público destinado à elaboração de 
estudos, projetos e pesquisas científicas, nos vários setores 
da biologia ou a ela ligados, bem como os que se relacionem 
à preservação, saneamento e melhoramento do meio 
ambiente e demais atribuições correlatas, destinadas ao 
Tratamento de Esgoto junto as Estações de Tratamento de 
Esgoto – ETE, com disponibilidade de realização de turnos; 
 

Contador 

Compreende o emprego público que se destina a organizar 
e dirigir os trabalhos ligados à contabilidade pública, 
planejamento, supervisionando, orientando sua execução e 
participando dos mesmos, de acordo com as exigências 
legais e administrativas, para apurar os elementos 
necessários à elaboração orçamentária e os controles da 
situação patrimonial e financeira do órgão público e demais 
atribuições correlatas; 

 

 
Desenhista Projetista 
 

 
Compreende a força de trabalho que se destina a executar 
desenhos e detalhamentos necessários, para projetos 
necessários, para projetos diversos e outros, interpretando 
esboços, para sua elaboração gráfica, bem como, trabalhos 
específicos em programa informatizado - AUTO CAD e 
demais atribuições correlatas; 
 

 
Eletricista 
 

 

Compreende a força de trabalho destinada a montagem, 
manutenção e reparação em geral de instalações elétricas e 
de aparelhos e equipamentos elétricos para assegurar 
condições de funcionamento regular e à aparelhagem 
elétrica das instalações, aparelhos e equipamentos voltados 
ao órgão público e demais atribuições correlatas, com 
disponibilidade de realização de turnos; 

 
 
 

 
Encanador 
 

 
Compreende a força de trabalho destinada a execução de 
serviços de instalação, reparos e manutenção de rede de 
água e esgotos, calhas e condutores de águas pluviais nos 
próprios públicos, de acordo com determinação de seu 
superior e demais atribuições correlatas, com disponibilidade 
de realização de turnos; 

 



 
 
 
 
 
 

 

 

 
Engenheiro Civil 
 

 
Compreende o emprego público que se destina a estudar, 
avaliar e elaborar projetos de engenharia, bem como 
coordenar e fiscalizar sua execução e demais atividades 
correlatas; 
 

 
Engenheiro Sanitarista 
 

 
Compreende o emprego público destinado à atuação no 
ramo da engenharia de controle sanitário do ambiente, 
tratamento de resíduos, controle de poluição e drenagem e 
demais atividades correlatas; 
 

Fiscal de Saneamento 
 

Compreende o emprego público destinado à fiscalização da 
extensão e derivações de redes de água e esgotos 
efetuando o levantamento de dados para execução de 
serviços diversos em saneamento, bem como, orientação 
aos usuários e autuação nos casos de violação de 
hidrômetro e inobservâncias às normas administrativas 
atinentes ao órgão público e demais atribuições correlatas 
com disponibilidade de realização de turnos; 
 

Leiturista de Hidrômetro 
 

Compreende a força de trabalho destinada a leitura e 
registro dos hidrômetros situados nas residências e imóveis 
municipais, utilizando-se de planilhas de registro e 
equipamentos eletrônicos de leitura, auferindo as médias de 
consumo para posterior faturamento, proceder vistorias e 
demais atividades afins; 

 

 
Motorista 
 

 

Compreende a força de trabalho que se destina à condução 
de veículos automotores, para o transporte de passageiro e 
de carga e conservação dos mesmos, protocolo de 
documentos e correspondências em órgãos públicos, busca 
e entrega de materiais em geral e demais atribuições afins, 
com disponibilidade de realização de turnos; 

 
 

 
Operador de Máquinas 
Rodoviárias 

 
Compreende a força de trabalho destinada a executar 
diversas tarefas na unidade em que trabalha, operando 
retroescavadeira, auxiliar no transporte ou empilhamento de 
terra ou materiais, auxiliar na construção ou reparo de 
adutoras e demais atividades correlatas, com disponibilidade 



 
 
 
 
 
 

de realização de turnos; 
 

 
Pedreiro 
 

 
Compreende a força de trabalho destinada a executar, sob 
supervisão direta, trabalhos de alvenarias, concretos e 
outros materiais, guiando-se por desenhos, esquemas e 
especificações, utilizando processos e instrumentos 
pertinentes ao ofício, muros, paredes e outras obras e 
demais atividades correlatas, com disponibilidade de 
realização de turnos; 
 
 

 
Pintor Letrista 
 

 
Compreende a força de trabalho que se destina a executar 
trabalhos de pintura de letras ou motivos decorativos e 
demais atividades afins; 
 

 
Químico de Estação de 
Tratamento de Água-ETA 

 
Compreende o emprego público destinado a preparação de 
reagentes, realizar análises físico-química, efetuar controle 
de qualidade das análises físico-química e demais atividades 
correlatas, destinadas ao Tratamento de Água junto as 
Estações de Tratamento de Água – ETA, com 
disponibilidade de realização de turnos; 
 

 
Químico de Estação de 
Tratamento de Esgoto-ETE 

 
Compreende o emprego público destinado a preparação de 
reagentes, realizar análises físico-química, efetuar controle 
de qualidade das análises físico-química e demais atividades 
correlatas, destinadas ao Tratamento de Esgoto junto as 
Estações de Tratamento de Esgoto – ETE, com 
disponibilidade de realização de turnos; 
 

 
 
Servente 

 
 
Compreende o emprego público destinado à execução de 
limpeza e arrumação das dependências do ente público e 
outros próprios municipais, serviços que visem o bom 
funcionamento dos prédios públicos, preparar e servir café à 
chefia, visitantes e servidores do setor, lavar copos, xícaras, 
cafeteira, coador e demais utensílios de cozinha, verificar a 
existência de material de limpeza e outros itens relacionados 
com o seu trabalho, comunicando ao seu superior imediato a 
necessidade de reposição, quando for o caso, manter 
arrumado o material sob sua guarda, realizar eventualmente 
serviços externos para atender as necessidades do setor e 
outras atribuições afins, com disponibilidade de realização 



 
 
 
 
 
 

de turnos; 
 

 
 
Técnico de Informática e Suporte 
 

 
 
Compreende a força de trabalho responsável pelo 
desenvolvimento, implantação, orientação, conservação e 
manutenção de sistemas informatizados em geral de 
computadores (sofware/hardware) e demais periféricos e 
demais atividades afins; 
 

 
 
Técnico de Segurança do 
Trabalho 

 
 
Compreende a força de trabalho voltada à execução, 
orientação e coordenação dos serviços de segurança do 
trabalho, investigando risco e causa de acidentes e 
analisando esquemas de prevenção para garantir a 
integridade dos  empregados e bens públicos, bem como, 
atuação e composição junto a CIPA e demais atividades 
afins; 
 

Técnico de Estação de 
Tratamento de Água – ETA e 
Esgoto – ETE 
 

Compreende a força de trabalho voltada à execução de 
atividades destinadas ao Tratamento de Água junto as 
Estações de Tratamento de Água – ETA, incluindo-se o 
tratamento de lodo, assim como junto as Estações de 
Tratamento de Esgoto – ETE, bem como, operação de 
bombas e equipamentos para esse fim, empregando 
conhecimentos técnicos voltados aos processos físico-
químicos ligados ao Tratamento de Água e ao Tratamento 
de Esgoto e demais atividades afins, com disponibilidade de 
realização de turnos; 

 
Telefonista 

 
Compreende a força de trabalho que se destina à realização 
de operações de comunicação telefônicas internas e 
externas, operação de fac-símile, microcomputador e demais 
equipamentos de comunicação em geral, fornecendo 
informações quanto ao expediente, além de realizar 
controles das ligações realizadas e recebidas e demais 
atribuições afins. 
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