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CÓDIGOS/ESPECIALIDADES DO CARGO DE 

AGENTE DE SANEAMENTO 

 

 

Código: 01 

Especialidade: Operador de Sistemas  

Faixa Salarial: 02 

Salário Base (R$): 555,86 

Jornada de Trabalho: 40 horas semanais, sujeitas à escala de revezamento ou plantão. 

Requisitos Exigidos: 4ª série do Ensino Fundamental completo (antigo Primário).  

Aptidões Específicas: Adaptabilidade, coordenação e destreza de membros superiores e 
inferiores, disciplina, disponibilidade, espírito de equipe, facilidade no relacionamento 
interpessoal, força e resistência física, resistência a variações de temperatura e 
luminosidade, versatilidade e iniciativa. O trabalho é realizado em ambientes sujeito a 
intempéries, ruídos, poeira, gases tóxicos, odor, barulho e contato com produtos químicos e 
esgoto sanitário. 

Atribuições: Executar, sob orientação, atividades de: captação, produção, operação, 
reservação e distribuição de água, manutenção em redes e ligações de água e/ou esgoto; 
execução de novas ligações de água e/ou esgoto; suspensão, tamponamento, supressão e 
religação de água e esgoto; acompanhamento e fiscalização de obras e serviços; 
construção de poços de visitas e assentamento de poços luminares em ligações; 
desentupimento de ligações e redes; prolongamento de redes; recomposição de pavimentos 
e passeios; instalação e/ou substituição de hidrômetros; operar compressor de ar; operar 
estação de tratamento de esgoto e água; executar serviços de abertura e fechamento de 
valas; carregar e descarregar materiais e equipamentos; executar serviços administrativos 
de atendimento ao cliente, leitura de hidrômetros, entrega de contas e faturas; executar 
outras tarefas inerentes a especialidade. 
 
 

Código: 02  

Especialidade: Oficial de Eletromecânica 

Faixa salarial: 6 

Salário Base (R$): 730,45 

Jornada de Trabalho: 40 horas semanais sujeitas à escala ou plantão de acordo com 
normas da Empresa. 

Requisitos Exigidos: Ensino Fundamental completo (antigo 1º Grau). Experiência 
comprovada de 6 (seis) meses em atividades relacionadas à manutenção eletromecânica 
de equipamentos: manutenção e acionamento de painéis elétricos (chave de partidas 
diretas, estrela-triângulo, compensadoras, circuitos de força e comando, automatizações) 
e de motores elétricos e/ou manutenção de subestação elétrica (transformadores ou 
chaves seccionadoras); manutenção mecânica de bombas, aeradores, motores, válvulas, 
redutores, misturadores. 

Aptidões Específicas: Atenção concentrada, coordenação audio-viso-motora, destreza 
manual, disponibilidade, disciplina, prudência, resistência e força física.  

Atividades: Executar serviços de manutenção preventiva e corretiva em equipamentos 
eletromecânicos, tais como: motores elétricos, quadros de comando e de distribuição de 
energia, transformadores, disjuntores, chaves e compactadores elétricos, máquinas 
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operatrizes, grupos geradores, bombas, aeradores, motores, válvulas, redutores, 
misturadores; executar outras tarefas inerentes a especialidade. 
 
 

Código: 03  

Especialidade: Motorista 

Faixa salarial: 5 

Salário Base (R$): 682,23 

Jornada de Trabalho: 40 horas semanais sujeitas à escala ou plantão de acordo com 
normas da Empresa. 

Requisitos Exigidos: Ensino Fundamental completo (antigo 1º grau). Carteira Nacional 
de Habilitação, categoria “D”. Curso de Direção Defensiva. Experiência comprovada de 6 
(seis) meses em atividades de transporte de cargas que exigem CNH categoria “D”. 

Aptidões Específicas: Atenção concentrada, auto-controle, coordenação audio-viso-
motora, destreza física, disponibilidade, dinamismo.  

Atribuições: Dirigir veículos leves e pesados; vistoriar os veículos para verificar as 
condições de conservação e documentação; auxiliar nas atividades de carga, descarga e 
lonagem de materiais e equipamentos; manter limpos os veículos; levar e buscar os 
veículos em oficinas e acompanhar os serviços de reparo e manutenção; auxiliar no 
controle da frota; executar outras tarefas inerentes a especialidade. 
 
 

Código: 04 

Especialidade: Técnico em Química 

Faixa Salarial: 07 

Salário Base (R$): 1.097,28 

Jornada de Trabalho: 40 horas semanais, com disponibilidade para viagens. 

Requisitos Exigidos: Curso de nível médio completo de Técnico em Química, com registro 
no Conselho Regional da categoria profissional.  

Aptidões Específicas: Atenção concentrada, raciocínios lógico, numérico e mecânico; 
disciplina, espírito de equipe; disponibilidade; destreza manual; percepções cromáticas e de 
detalhes; prudência. 

Atribuições: Executar, sob orientação, atividades relacionadas à operação de estações de 
tratamento de água e esgoto e de unidades de tratamento de resíduos, análise e teste de 
coagulação, análise e coleta físico-química de amostras de água ou esgoto, inspeção de 
aparelhos e equipamentos das ETA’s e ETE’s, inspeção técnica em unidades de tratamento, 
acompanhar serviços de cadastro de redes interceptoras e coletoras de sistemas de 
tratamento de esgoto, serviços de recuperação de áreas erodidas ao longo de interceptores, 
margens de córrego e ribeirões, realizar serviços de atualização dos bancos informatizados 
de dados de caracterização de esgotos, acompanhar trabalhos para identificação e 
eliminação de lançamentos indevidos em redes coletoras de esgoto, efetuar controle de 
estoque de produtos químico; executar outras tarefas inerentes a especialidade. 
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