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CONCURSO PÚBLICO EDITAL 001/2012 
ANEXO 1- CÓDIGOS, CARGOS, NÍVEIS, VAGAS, SALÁRIOS MENSAIS INICIAIS, PRÉ-REQUISITOS (ESCOLARIDADE MÍNIMA EXIGIDA 

E EXPERIÊNCIA MÍNIMA EXIGIDA) E DESCRIÇÃO SUMÁRIA DO CARGO. 
 

Cargos de Nível Superior 
 

Código - Cargo 
Nº de 
Vagas 

Salário 
Mensal 

Inicial em 
R$ (reais) 

Salário 
Mensal de 
Efetivação 

em R$ 
(reais) 

Escolaridade Mínima 
Experiência Mínima 

(em meses) 
Descrição Sumária do Cargo 

05.01 - ADVOGADO(A) RT** 4.673,00 4.906,65 

Ensino Superior em 
Direito com Registro no 
Conselho de Classe e 
CNH Categoria B. 

06 meses de 
experiência 

comprovada no efetivo 
exercício da atividade 

de advocacia. 

Representar legalmente a companhia, 
judicialmente e extrajudicialmente, bem como emitir 
pareceres sobre assuntos de natureza jurídica. 

04.15 - ANALISTA DE 
COMPRAS E 
LICITAÇÕES 

RT 3.853,00 4.045,65 

Ensino Superior em 
Administração, Ciências 
Econômicas, Ciências 
Contábeis, Direito, 
Gestão Pública e CNH 
categoria B. 

06 meses em 
elaboração de editais 
de licitação, contratos 

administrativos e 
comprovação da 
participação em 

comissão de licitação. 

Executar atividades inerentes aos processos 
licitatórios e administrativos de contratos ligados a 
suprimentos; Comprar materiais e contratar 
serviços; Realizar cotações de preços; Elaborar 
editais de licitações; Emitir ordens de compra e 
serviços; Participar de comissões de licitação, bem 
como atuar como Presidente ou Pregoeiro. 

04.04 - ANALISTA DE 
RECURSOS HUMANOS 

RT** 3.230,00 3.391,50 

Ensino Superior em 
Administração, Gestão de 
Pessoas, Psicologia ou 
outra formação superior 
compatível e CNH 
categoria B. 

06 meses em 
processamento de 

folha de pagamento, 
admissão e demissão, 

ponto e demais 
sistemas de gestão de 

pessoas. 

Executar controles, propor ações, gerir sistemas de 
gestão de pessoas. Elaborar e processar folha de 
pagamento; Supervisionar processos de 
admissão/demissão, férias e do ponto, entre outros. 

04.18 - ANALISTA DE 
RECURSOS HUMANOS 
– PSICÓLOGO(A) 

RT** 3.230,00 3.391,50 

Ensino Superior 

Psicologia, registro no 

Conselho de Classe e 

CNH categoria B. 

06 meses em 
aplicações de testes 

psicológicos, 
elaboração de laudos 

e gestão de 
programas na área de 

treinamento e 
desenvolvimento. 

Executar controles, propor ações, gerir sistemas de 
gestão de pessoas e elaborar e promover ações 
necessárias para o desenvolvimento sócio-
funcional dos empregados da Cia. Realizar 
avaliações psicológicas, aplicar testes psicológicos, 
emitir laudos e demais documentos compatíveis 
com o cargo. 
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Código - Cargo 
Nº de 
Vagas 

Salário 
Mensal 

Inicial em 
R$ (reais) 

Salário 
Mensal de 
Efetivação 

em R$ 
(reais) 

Escolaridade Mínima 
Experiência Mínima 

(em meses) 
Descrição Sumária do Cargo 

04.10 - ANALISTA DE 
SUPORTE 

RT** 3.230,00 3.391,50 

Ensino Superior em 
Ciência da Computação 
ou Sistemas de 
Informação e CNH 
categoria B. 

06 meses atuando em 
ambiente de rede 

Microsoft e em 
atividades de 
especificação, 
planejamento, 
assistência e 

manutenção de 
softwares. 

Executar tarefas voltadas à especificação, 
planejamento, assistência à instalação, 
documentação e manutenção de softwares 
básicos, de apoio, de teleprocessamento e de 
comunicação de dados instalados na empresa, 
visando garantir o perfeito funcionamento do 
ambiente operacional e de comunicação de dados. 

04.06 - ANALISTA 
ECONOMICO 
FINANCEIRO(A) 

RT** 3.230,00 3.391,50 

Ensino Superior em 
Administração, Economia 
ou Contabilidade com  
registro no respectivo 
conselho e CNH 
categoria B. 

06 meses na 
elaboração de 

diagnósticos, estudos, 
pesquisas e 

levantamentos de 
informações 
econômico-
financeiras. 

Realizar diagnósticos, estudos, pesquisas e 
levantamentos de informações que forneçam 
subsídios à formulação de diretrizes, planos e 
ações à implantação, manutenção e funcionamento 
de atividades relacionadas à área econômico-
financeira. Executar as operações econômicas e 
financeiras da Cia. 

04.11 - ASSISTENTE 
SOCIAL 

RT** 2.721,00 2.857,05 

Ensino Superior em 
Serviço Social com 
registro no conselho de 
classe e CNH categoria 
B. 

06 meses em 
atividades de 

desenvolvimento e 
acompanhamento de 
programas sociais. 

Elaborar estudos de impacto social; Acompanhar 
os planos de ações sociais na execução de obras e 
desenvolver programas de cunho social para os 
empregados. 

04.01 - AUDITOR(A) 
INTERNO(A) 

RT** 4.673,00 4.906,65 

Ensino Superior em 
Contabilidade com 
registro no conselho de 
classe e CNH categoria 
B. 

06 meses em 
trabalhos de auditoria 
contábil, financeira, 

patrimonial e 
operacional em 

empresas. 

Planejar e executar trabalhos de auditoria de 
natureza contábil, financeira, orçamentária, 
patrimonial e operacional nas áreas, bem como 
verificar periodicamente se os procedimentos 
internos estão de acordo com as normas internas e 
legislação vigente. 

04.08 - BIÓLOGO(A) RT** 3.230,00 3391,50 

Ensino Superior em 
Biologia, com registro no 
conselho de classe e 
CNH categoria B. 

06 meses na 
realização de ensaios 

microbiológicos e 
análises laboratoriais. 

Definir procedimentos e realizar ensaios 
microbiológicos, além de análises físico-químicas. 
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Código - Cargo 
Nº de 
Vagas 

Salário 
Mensal 

Inicial em 
R$ (reais) 

Salário 
Mensal de 
Efetivação 

em R$ 
(reais) 

Escolaridade Mínima 
Experiência Mínima 

(em meses) 
Descrição Sumária do Cargo 

05.03 - ENGENHEIRO(A) 
AMBIENTAL 

RT** 
 

5.287,00* 
 

 
5.287,00* 

 

Ensino Superior em 
Engenharia Ambiental 
com registro no Conselho 
de Classe e CNH 
categoria B. 

06 meses em 
atividades de gestão 
ambiental e projetos 

ambientais e de apoio 
a áreas de operações, 

bem como 
inspecionando o 
cumprimento das 

normas e legislação 
vigentes. 

Elaborar relatórios técnicos ambientais sobre os 
sistemas de abastecimento de água e de esgoto, 
para fins de licenciamento ambiental e outros. 
Promover o controle da poluição nas atividades das 
áreas de atuação da Companhia Águas de 
Joinville. Planejar e executar ações de gestão 
ambiental.  
 

05.04 - ENGENHEIRO(A) 
CIVIL 

RT** 
 

5.287,00* 
 

 
5.287,00* 

 

Ensino Superior em 
Engenharia Civil com 
registro no Conselho de 
Classe e CNH categoria 
B. 

06 meses em 
elaboração de projetos 

e fiscalização de 
obras. 

Executar, analisar e acompanhar projetos, obras e 
serviços, bem como a fiscalizar quanto à 
regularidade ante as normas e legislações 
vigentes. 

05.08 - ENGENHEIRO(A) 
DE SEGURANÇA DO 
TRABALHO 

RT** 
 

5.287,00* 
 

 
5.287,00* 

 

Ensino Superior em 
Engenharia, com 
Especialização em 
Segurança do Trabalho, 
registro no Conselho de 
Classe e CNH categoria 
B. 

06 meses de 
atividades em 
programas de 

Segurança e de 
Medicina do Trabalho 

em empresas e na 
implementação de 

normas, 
procedimentos e 

planos de 
contingência. 

Estudar as instalações existentes na Companhia 
para avaliar riscos funcionais; elaborar relatórios 
técnicos de vistorias realizadas e de medidas 
adotadas; Consolidar programas de prevenção de 
riscos e de medicina do trabalho; 
Elaborar/implementar normas, procedimentos de 
segurança e planos de contingência. Analisar, 
propor e inspecionar a utilização de EPI’s. 

05.06 - ENGENHEIRO(A) 
MECÂNICO 

RT** 
 

5.287,00* 
 

 
5.287,00* 

 

Ensino Superior em 
Engenharia Mecânica, 
registro no Conselho de 
Classe e CNH categoria 
B. 

06 meses em 
atividades de 

manutenção em 
equipamentos 

mecânicos, hidráulicos 
e pneumáticos. 

Orientar e executar serviços de manutenção em 
equipamentos mecânicos, hidráulicos e 
pneumáticos; Elaborar projetos e implantação de 
montagens na área de saneamento. 
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Código - Cargo 
Nº de 
Vagas 

Salário 
Mensal 

Inicial em 
R$ (reais) 

Salário 
Mensal de 
Efetivação 

em R$ 
(reais) 

Escolaridade Mínima 
Experiência Mínima 

(em meses) 
Descrição Sumária do Cargo 

04.17 - GEÓGRAFO(A) 01 2.721,00 2.857,05 

Ensino Superior em 
Geografia com registro no 
conselho de classe e 
CNH categoria B. 

Não. 

Elaborar levantamentos, estudos e pesquisas 
relacionadas ao âmbito da Geografia de interesse 
da empresa e, em especial, ao cadastro comercial 
e operacional da Companhia. Desenvolver 
atividades de geoprocessamento e sistemas de 
informações geográficas relacionadas a estes 
cadastros ou a projetos de expansão dos sistemas 
de água e esgoto. 

04.02 - JORNALISTA RT** 2.721,00 2.857,05 

Curso Superior em 
Comunicação Social – 
habilitação Jornalismo e 
CNH categoria B. 

Não.  

Realizar diagnóstico, estudos, pesquisas, 
entrevistas   e levantamentos que forneçam 
subsídios às atividades relacionadas com a 
comunicação social.  Interagir com a 
imprensa, órgãos de governo e público externo.  

04.16 - SECRETÁRIO(A) 
EXECUTIVO(A) 

01 2.721,00 2.857,05 

Ensino Superior em 
Secretariado Executivo, 
registro no conselho de 
classe e CNH categoria 
B. 

06 meses 
secretariando 
executivos em 
organizações. 

Prestar assessoria nas atividades administrativas 
da direção da empresa e Órgãos Deliberativos 
(Conselhos e Acionistas). 

 
 

 
Cargos de Nível Médio/Técnico 

 

Código - Cargo 
Nº de 
Vagas 

Salário 
Mensal 

Inicial em 
R$ (reais) 

Salário 
Mensal de 
Efetivação 

em R$ 
(reais) 

Escolaridade 
Mínima 

Experiência 
Mínima 

(em meses) 
Descrição Sumária do Cargo 

01.03 - AGENTE 
ADMINISTRATIVO(A) 

RT** 1.117,00 1.172,85 Ensino Médio  Não. 

Receber e atender ordens de compra/serviços, 
operacionalizando-as no sistema; Atender e intermediar 
contatos telefônicos; Recepcionar e prestar serviços de apoio 
a clientes, fornecedores e visitantes; Classificar documentos, 
distribuir e/ou efetuar o respectivo arquivamento; Executar 
trabalhos de digitação de documentos, textos, ofícios e 
memorandos; Prestar serviços aos clientes externos, tais 
como abertura de religações, fornecimento de segundas vias, 
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Código - Cargo 
Nº de 
Vagas 

Salário 
Mensal 

Inicial em 
R$ (reais) 

Salário 
Mensal de 
Efetivação 

em R$ 
(reais) 

Escolaridade 
Mínima 

Experiência 
Mínima 

(em meses) 
Descrição Sumária do Cargo 

alterações cadastrais entre outros; Controlar material de 
expediente e limpeza; Efetuar orçamentos; Participar na 
elaboração de termos de referência; Executar outra s 
atividades correlatas. 

01.04 - AGENTE 
COMERCIAL DE 
CAMPO 

RT 1.117,00 1.172,85 
Ensino Médio e CNH 
categoria AB. 

Não. 

Efetuar a leitura de hidrômetros, emitir e entregar 
simultaneamente faturas de água e esgoto, seguindo roteiro 
pré-estabelecido; desenvolver atividades para interrupção e 
religação no abastecimento de águas; atualizar dados do 
cadastro comercial. Realizar trabalhos em campo a pé, 
utilizando transporte coletivo, dirigindo automóvel e/ou moto 
quando solicitado, para execução das atividades. Instalar 
lacres nas caixas de proteção. Executar outras atividades 
correlatas. 

01.05 - AGENTE 
COMERCIAL DE 
MEDIÇÃO 

RT 1.288,00 1.352,40 
Ensino Médio e CNH 
categoria AB. 

Não. 

Analisar e aferir o funcionamento adequado de hidrômetros 
em campo ou em laboratório através de testes em bancada; 
Substituir hidrômetros danificados ou reprovados nas 
aferições, recuperando-os quando possível; Emitir laudos 
técnicos das aferições efetuadas; Orientar clientes sobre 
dúvidas referentes à consumo e/ou vazamentos; Efetuar 
correção de dados cadastrais quando necessário; Receber e 
inspecionar hidrômetros novos e já utilizados;. 

03.11 - DESENHISTA 
CADISTA 

RT 1.758,00 1.845,90 
Ensino Médio e 
Curso 
Profissionalizante. 

06 meses em 
atividades de 
execução de 
desenhos de 

projetos, 
envolvendo 

detalhamentos de 
arquitetura e 

engenharia civil. 

Executar desenhos de projetos de sistemas de água e esgoto 
em AutoCAD; Atualizar, implementar, ampliar e corrigir 
cadastro da rede de abastecimento de água e coleta de 
esgoto; atuar na manutenção do cadastro comercial. 

02.02 - ENCANADOR(A) RT 1.288,00 1.352,40 

Ensino Médio e 
Curso 
Profissionalizante, 
com CNH categoria 
C. 

06 meses em 
atividades de 
instalação e 

manutenção de 
redes hidráulicas. 

Executar instalações, reparos e manutenção das redes de 
água e esgoto. Instalar e substituir hidrômetros e demais 
serviços de encanamento. 
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Código - Cargo 
Nº de 
Vagas 

Salário 
Mensal 

Inicial em 
R$ (reais) 

Salário 
Mensal de 
Efetivação 

em R$ 
(reais) 

Escolaridade 
Mínima 

Experiência 
Mínima 

(em meses) 
Descrição Sumária do Cargo 

03.02 - FISCAL DE 
SERVIÇOS 

RT 1.758,00 1.845,90 
Ensino Médio e CNH 
categoria AB. 

Não. 
Executar a fiscalização em campo de serviços planejados, 
bem com vistorias nas ligações de água e esgoto e demais 
serviços determinados pelo superior imediato. 

02.03 – OPERADOR(A) 
DE ESTAÇÃO  

RT 2.006,00 2.106,30 

Ensino Técnico em 
Saneamento, 
Química ou Meio 
Ambiente, com 
Registro no 
Respectivo Conselho 
de Classe e CNH 
Categoria B. 

Não. 

Operar estação de tratamento de água e esgoto; Realizar 
analise laboratorial padrão de água e esgoto, dosagem de 
produtos químicos e controle de funcionamento de bombas de 
recalque; e demais atividades correlatas. 

03.06 - TÉCNICO(A) 
QUIMICO(A) 

RT** 2.321,00 2.437,05 

Ensino Técnico em 
Química com 
Registro no 
Conselho de Classe 
e CNH categoria B. 

06 meses em 
atividades de 

análises 
laboratoriais. 

Efetuar coletas em campo e as análises bacteriológicas, físico-
químicas e hidrobiológicas da água e esgoto, preparando 
soluções reagentes e emitindo laudos técnicos; Analisar 
qualidade de insumos. 

03.10 - TÉCNICO(A) EM 
INFORMÁTICA 

RT** 2.006,00 2.106,30 
Ensino Técnico em 
Informática e CNH 
categoria B. 

06 meses em 
manutenção de 

equipamentos de 
microinformática 

e de rede de 
teleinformática 

em ambiente de 
rede Microsoft. 

Executar tarefas voltadas à manutenção de equipamentos e 
instalação de softwares de microinformática e de rede de 
teleinformática, responsabilizando-se pela assistência técnica, 
manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos. Instalar 
e testar equipamentos adquiridos; controlar estoque de peças 
de reposição. 

03.14 - TÉCNICO(A) EM 
LOGÍSTICA  

RT 2.321,00 2.437,05 
Ensino Técnico em 
Logística e CNH 
Categoria B. 

06 meses em 
atividades de 

análise, 
programação e 
identificação de 

necessidades de 
suprimentos. 

Efetuar análise crítica do relatório de necessidade das áreas e 
identificar necessidades prévias de suprimentos; Elaborar 
levantamento de estoques e pendências de entrega por 
fornecedores; Planejar semanalmente a programação e 
reprogramação, conforme alterações da programação da 
solicitações de materiais efetuadas pelas áreas; Analisar 
estoque diário e controlar o nível de itens faltantes; Realizar a 
programação de materiais de maior valor agregado e/ou 
complexidade técnica, avaliar média de consumo, níveis de 
estoque, tempo de ressuprimento e condições dos 
fornecedores. 
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Código - Cargo 
Nº de 
Vagas 

Salário 
Mensal 

Inicial em 
R$ (reais) 

Salário 
Mensal de 
Efetivação 

em R$ 
(reais) 

Escolaridade 
Mínima 

Experiência 
Mínima 

(em meses) 
Descrição Sumária do Cargo 

03.16 - TÉCNICO(A) EM 
EDIFICAÇÕES  

01 2.321,00 2.437,05 

Ensino Técnico em 
Edificações, com 
Registro no 
Conselho de Classe 
e CNH categoria B. 

06 meses em 
atividades de 

fiscalização de 
construções, 

reformas e outras 
obras civis e no 

desenvolvimento 
de planos de 
manutenção 
preventiva e 
corretiva em 

obras. 

Fiscalizar construções de reservatórios de água, estações de 
tratamento de água e esgoto, estações elevatórias e de 
recalque, reformas e outras obras civis executadas pela 
Companhia Águas de Joinville. Desenvolver plano de 
manutenção preventiva e corretiva das edificações. Realizar 
estudos de melhoria na infraestrutura dos sistemas de 
abastecimento de água e coleta de esgoto. Elaborar termos de 
referência e orçamento das obras civis a serem executadas. 
Auxiliar na elaboração de projetos de engenharia. Executar 
programas, acompanhar a operação e fiscalizar os serviços e 
obras dos sistemas de saneamento, em todas as fases. Dirigir 
veículo e operar máquinas e equipamentos relacionados com 
a atividade, quando necessário. 

03.07 - TÉCNICO(A) EM 
SANEAMENTO 

07 2.321,00 2.437,05 

Ensino Técnico em 
Saneamento com 
Registro no 
Respectivo Conselho 
de Classe e CNH 
Categoria B. 

Não. 

Executar programas, acompanhar a operação e fiscalizar os 
serviços e obras dos sistemas de saneamento, em todas as 
fases. Diagnosticar o desempenho do abastecimento de água, 
esgotamento sanitário e processos laboratoriais, emitindo 
relatórios técnicos. Recomendar dosagens de produtos 
químicos. Acompanhar / realizar a instalação e montagem de 
novos equipamentos. Realizar estudos para controle de águas 
não contabilizadas, bem como pesquisar vazamentos. 
Executar serviços de aferição em macro medidores. Efetuar e 
coordenar manobras de abertura e fechamento de válvulas e 
comportas, rodízio de funcionamento de equipamentos, de 
acordo com orientação recebida. Elaborar procedimentos 
operacionais, instruções de trabalho e manuais de 
equipamentos junto com as demais equipes envolvidas, 
quando necessário. Dirigir veículo e operar máquinas e 
equipamentos relacionados com a sua atividade, quando 
necessário. 
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Cargos de Nível Fundamental 
 

Código - Cargo 
Nº de 
Vagas 

Salário 
Mensal 

Inicial em 
R$ (reais) 

Salário 
Mensal de 
Efetivação 

em R$ 
(reais) 

Escolaridade Mínima 
Experiência Mínima 

(em meses) 
Descrição Sumária do Cargo 

01.07 - AUXILIAR 
TÉCNICO 
OPERACIONAL 

02 1.117,00 1.172,85 

Ensino Fundamental e 
curso profissionalizante 
ou de especialização em 
instalações hidráulicas e 
CNH categoria B. 

Não. 

Auxiliar/executar a instalação e 
remanejamento de ramais de ligação de 
água e esgoto; Auxiliar/executar a 
intervenção de cavalete e instalação e 
substituição de hidrômetros; Executar 
serviços de ampliação de rede incluindo a 
escavação manual de valas; Realizar 
vistorias; Efetuar a limpeza em 
reservatórios, decantadores e barragens; 
Desenvolver atividades auxiliares de 
operação nas unidades operacionais de 
sistemas de água ou esgoto; Efetuar 
manobras e descargas de redes; Executar 
pesquisas de vazamentos e vistorias em 
ligações de água e esgoto; Desenvolver 
atividades de operação de conjuntos moto-
bombas em estações elevatórias; Efetuar 
limpeza dos equipamentos e do local de 
trabalho, incluindo pátios e demais 
instalações; Carregar/descarregar materiais 
e equipamentos; Executar a limpeza de 
grades e vertedouros e controlar o nível 
dos reservatórios; Auxiliar na execução de 
serviços de manutenção em redes e 
equipamentos; Realizar coleta de amostras; 
Registrar dados operacionais em sistemas 
informatizados; Executar outras atividades 
correlatas. Dirigir veículos.  

 
Legenda: 
RT = Reserva Técnica (Formação de Cadastro Reserva).   
*Conforme Lei Federal 4.950-A de 1966, é garantida a remuneração equivalente a 8,5 salários mínimos para a categoria. 
** Observado o Cadastro Reserva, referente ao Concurso Público 001/2008 válido até 24/06/2012 e para o cargo de Operador de Estação, o Concurso 
Público 002/2010, válido até 12/12/2012. 


