
 
PLANO DE CARREIRA DAS ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚ BLICA 

INDIRETA  
  

 
DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTOS 

  
  

•      Lei Municipal nº. 2.621, de 27 de abril de 1990. 
Estabelece o Plano de Carreira e dá outras providências. 

  
•       Lei Municipal nº. 4.699, de 19 de novembro de 2003.  

Altera o Quadro de Cargos Efetivos. 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  



    LEI         Nº  2.621,     DE       27     DE    ABRIL    DE   1990. 
Dispõe sobre os quadros de cargos 
e funções públicas dos Servidores 
do Departamento de Água e 
Esgotos; Estabelece o Plano de 
Carreira e dá outras providências. 

  
Retornar ao Sumário 

GLÊNIO LEMOS, PREFEITO MUNICIPAL DE SANT’ANA DO 
LIVRAMENTO. 

  
FAÇO  saber, em cumprimento ao disposto no art. 102, Inciso IV, da 

Lei Orgânica do Município, que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e 
promulgo a seguinte Lei: 

  
CAPÍTULO I 

  
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

  
Art.1º - O serviço público do Departamento de Água e Esgotos é 

integrado pelos seguintes Quadros: 
I  – Quadro dos cargos de Provimento Efetivo; 
II – Quadro dos cargos em Comissão e Funções Gratificadas. 
  
Art. 2º - Para efeitos desta Lei, considera-se: 
I – cargo, o conjunto de atribuições e responsabilidades cometidas a 

um servidor público, mantidas as características de criação por lei, denominação 
própria, número certo e retribuição pecuniária padronizada; 

II – categoria funcional, o agrupamento de cargos da mesma 
denominação, com iguais atribuições e responsabilidades, constituída de padrões e 
classes; 

III – carreira, o conjunto de cargos de provimento efetivo para os quais 
os servidores poderão ascender através das classes, mediante promoção; 

IV – padrão, a identificação numérica do valor do vencimento da 
categoria funcional; 

V – classe, a graduação de retribuição pecuniária dentro da categoria 
funcional, constituindo a linha de promoção; 

VI – promoção, a passagem do servidor de uma determinada classe 
para a imediatamente superior da mesma categoria funcional. 

  
  

CAPITULO II 
  



DO QUADRO DOS CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO 
SEÇÃO I 

DAS CATEGORIAS FUNCIONAIS 
  
  

Art. 3º - O Quadro dos cargos de Provimento Efetivo é integrado pelas 
categorias funcionais, com o respectivo número de cargos e padrões de vencimentos:  

  
DENOMINAÇÃO DA CATEGORIA FUNCIONAL               Nº DE  
                                                                                                  CARGOS     PADRÃO 
- Servente                                                                                03                     01 
- Contínuo                                                                               01                     01 
- Operário                                                                                08                     01 
- Operário Especializado                                                         82                     02 
- Leiturista                                                                               08                     03 
- Ferreiro                                                                                  01                     03 
- Fiscal de Instalações Prediais                                               06                     03 
- Carpinteiro                                                                            02                     03 
- Motorista                                                                               06                     03 
- Auxiliar de Mecânico                                                            01                     03 
- Instalador da Rede de Água                                                  01                     03 
- Instalador da Rede de Esgoto                                                01                     03 
- Auxiliar de Laboratório                                                        01                     03 
- Auxiliar de Almoxarife                                                        01                      04 
- Torneiro Mecânico                                                               01                      04 
- Pintor e Chapista                                                                 01                       04 
- Mecânico                                                                             01                       04 
- Eletricista                                                                            01                       04 
- Pedreiro                                                                               01                       04 
- Hidrometrista                                                                      02                       04 
- Auxiliar de Serviços Diversos                                             02                      05 
- Auxiliar de Rede de Água                                                   01                       05 
- Auxiliar de Escritório                                                          11                       05 
- Auxiliar de Rede de Esgoto                                                01                       05 
- Operador da Estação Tratamento Esgoto                            01                       05 
- Supervisor da Captação e Adução                                      01                       06 
- Almoxarife                                                                          02                       06 
- Desenhista                                                                           01                       06 
- Supervisor da Rede de Água                                               01                       06 
- Supervisor da Rede de Esgoto                                            01                       06 
- Auxiliar de Escriturário                                                      02                       06 



- Escriturário                                                                          06                       07 
- Supervisor dos Serviços de Água                                       01                       08 
- Supervisor dos Serviços de Esgoto                                     01                       08 
- Caixa Executivo                                                                  01                       08 
- Supervisor da Seção de Pessoal                                          02                       09 
- Contador                                                                             01                       09 
- Técnico em Contabilidade                                                 02                       09 
- Tesoureiro                                                                           01                       09 
- Secretária Executiva                                                           02                       10 
- Supervisor da Área Administrativa                                     01                       11 
- Supervisor da Área Financeira                                            01                       11 
- Programador do C.P.D.                                                       01                       11 
- Responsável Químico                                                         01                       11 
- Engenheiro                                                                          01                       12 

  
 
 

SEÇÃO II 
DAS ESPECIFICAÇÕES DAS CATEGORIAS FUNCIONAIS 

  
Art. 4º - Especificações de categorias funcionais, para efeitos desta 

Lei, é a diferenciação de cada uma relativamente às atribuições, responsabilidades e 
dificuldades de trabalho, bem como, às qualificações exigíveis para o provimento 
dos cargos que a integram. 

Art. 5º - A especificação de cada categoria funcional deverá conter: 
I – denominação da categoria funcional; 
II – padrão de vencimento; 
III – descrição sintética e analítica das atribuições; 
IV – condições de trabalho, incluindo o horário semanal e outras 

especificações; e 
V – requisitos para provimento, abrangendo o nível de instrução, a 

idade e outros de acordo com as atribuições do cargo; 
Parágrafo Único - As especificações das categorias funcionais criadas 

pela presente lei são as que constituem o anexo I, que é parte integrante desta Lei. 
  

 
 
 
 

SEÇÃO III 
DO RECRUTAMENTO DE SERVIDORES 

  



Art. 6º - O recrutamento para os cargos efetivos far-se-á para a classe 
inicial de cada categoria funcional, mediante concurso público, nos termos 
disciplinados no regime jurídico dos servidores do Município. 

  
Art. 7º - O servidor que for força de concurso público for promovido 

em cargo de outra categoria funcional, será enquadrado na classe “A” da respectiva 
categoria, iniciando nova contagem de tempo de exercício para fins de promoção. 

  
  
  
  

SEÇÃO IV 
DO TREINAMENTO 

  
Art. 8º - O Departamento de Água e Esgotos promoverá treinamentos 

para os seus servidores sempre que verificada a necessidade de melhor capacitá-los 
para o desempenho de suas funções, visando dinamizar a execução das atividades 
dos diversos órgãos.  

Parágrafo Único - O treinamento de que trata o “caput” do presente 
artigo será denominado interno quando desenvolvido pelo próprio D.A.E. e em 
atendendo as necessidades verificadas; externo, quando executado por órgão ou 
entidade especializada. 

  
SEÇÃO V 

DA PROMOÇÃO 
  
Art. 9º - A promoção será realizada dentro da mesma categoria 

funcional mediante a passagem do servidor de uma determinada classe para a 
imediatamente superior. 

  
§    1º - Cada categoria funcional terá quatro classes, designadas pelas 

letras A., B, C, e D, sendo esta última a final de carreira. 
  

§      2º - Cada cargo inicia pela classe A e a ela retorna quando vago. 
  

Art. 10 - As promoções obedecerão ao critério de tempo de exercício 
em cada classe e ao de merecimento. 

  
Art. 11 - O tempo de exercício na classe imediatamente anterior para 

fins de promoção para a seguinte será no mínimo de: 
I – quatro anos para a classe “B”; 
II – cinco anos para a classe “C”; e 
III – seis anos para a classe “D”. 



  
Art. 12 - Merecimento é a demonstração positiva do servidor no 

exercício do seu cargo e se evidencia pelo desempenho de forma eficiente, dedicado 
e leal das atribuições que lhe são cometidas, bem como, pela sua assiduidade, 
pontualidade e disciplina. 

§       1º - Em principio, todo servidor tem merecimento para ser 
promovido de classe.  

§       2º - Fica prejudicado o merecimento, acarretando a interrupção 
da contagem do tempo de exercício para fins de promoção, sempre que o servidor: 

I – somar duas penalidades de advertência; 
II – sofrer pena de suspensão disciplinar; 
III – completar três faltas injustificadas ao serviço; 
IV – somar dez atrasos de comparecimento ao serviço e/ou saídas 

antes do horário marcado para término da jornada. 
§       3º - Sempre que ocorrer qualquer das hipóteses previstas no 

parágrafo anterior, iniciar-se-á nova contagem para fins do tempo exigido para 
promoção. 

Art. 13 – Suspendem a contagem do tempo para fins de promoção: 
I – as licenças e afastamentos sem direito à remuneração; 
II – as licenças para tratamento de saúde no que excederem de cento e 

oitenta dias, mesmo quando em prorrogação, exceto as decorrentes de acidente em 
serviço; 

III – as licenças para tratamento de saúde em pessoa da família, 
quando excederem a trinta dias. 

  
Art. 14 – A promoção terá vigência a partir do mês seguinte àquele em 

que o servidor completar o tempo de exercício exigido e se dará o pedido do 
interessado. 

  
CAPITULO III 

         DO QUADRO DOS CARGOS EM COMISSÃO E FUNÇÕES 
GRATIFICADAS 

                   
Art. 15 – É o seguinte o Quadro dos Cargos em Comissão e Funções 

Gratificadas do Departamento de Água e Esgotos: 
  
Nº DE CARGOS E FUNÇÕES                     DENOMINAÇÃO                        
CÓDIGO 
01                                          Diretor Geral do D.A.E.                       CC-1 
01                                          Consultor Jurídico                                CC-2 
01                                          Diretor Administrativo                         CC-3 
01                                          Diretor Financeiro                                CC-3 
01                                          Diretor Industrial                                  CC-3 



01                                          Programador de C P D                          CC-4 
01                 Secretário do Gabinete do 
  Diretor Geral                                         FG-1 
01                                         Chefe da Seção de Protocolo                FG-1 
01                                         Chefe da Seção de Pessoal                    FG-1 
01                                         Chefe da Seção de Almoxarifado         FG-1 
01                                         Chefe da Seção de Contas e Cadastro   FG-1 
01                                                                            Chefe do Setor de Patrimônio, 
                                             Controle e Licitações                             FG-2 
01                                                                            Chefe do Setor Captação e 

                       Adução de Água                                    FG-2 
01                                         Chefe do Setor de Rede e Esgoto          FG-2 
01                                                                            Chefe do Setor de Rede de 

                       Distribuição de Água                             FG-2 
01                                         Encarregado de Obras Civis                  FG-3 
01                                                                            Encarregado do Setor de Leitura 

                      de Hidrômetro                                         FG-3 
01                                                                          Encarregado da Fiscalização de 

                       Instalações Prediais                                FG-3 
01                                        Encarregado do Corte de Água              FG-3 
01                                        Encarregado do Setor de Transporte      FG-3 
01                                                                           Encarregado do Esgotamento de 

                          Fossas Sépticas                                      FG-3 
01                                                                           Encarregado da Estação de 

                       Tratamento de Esgotos                          FG-3 
01                                        Encarregado do Setor Hidrômetros       FG-3 
01                                        Encarregado do Setor de Arquivo         FG-3 

  
Art. 16 – O código de identificação estabelecido para o Quadro dos 

cargos em comissão e funções gratificadas tem a seguinte interpretação: 
I – O primeiro elemento indica que o provimento processar-se-á sob a 

forma de cargo em comissão – “CC” – ou de função gratificada – “FG”; 
II – O segundo elemento indica o nível de vencimento do cargo em 

comissão ou do valor da função gratificada. 
§       1º - O provimento das funções gratificadas é privativo de 

servidor do D.A.E. ou posto à sua disposição, sem prejuízo de seus vencimentos no 
órgão de origem, 

§       2º - As atribuições dos titulares dos cargos de provimento em 
comissão e funções gratificadas são as correspondentes à condução dos serviços das 
respectivas unidades. 

  
 
 



CAPÍTULO IV 
DAS TABELAS DE PAGAMENTO DOS CARGOS E FUNÇÕES      

GRATIFICADAS 
  

Art. 17 – Os vencimentos dos cargos e o valor das funções gratificadas 
serão obtidos através da multiplicação dos coeficientes respectivos pelo valor 
atribuído ao padrão referencial fixado no artigo 21 conforme segue: 

 
I – cargos de provimento efetivo: 
  

PADRÃO                                              COEFICIENTES SEGUNDO A 
            CLASSE               
                                                                       A              B              C             D 
  
     01                                                           8,50            9,35       10,28       11,31 
     02                                                         10,40          11,44       12,58       13,84 
      03                                                         11,30          12,43       13,67       15,04 
      04                                                         12,70          13,97       15,37       16,91 
      05                                                         14,00          15,40       16,94       18,63 
      06                                                         15,60          17,16       18,88       20,77 
      07                                                         17,00          18,70       20,57       22,63 
      08                                                         21,30          23,43       25,77       28,35 
      09                                                         25,50          28,05       30,86       33,95 
     10                                                          28,50          31,35       34,49       37,94 
     11                                                         34,10          37,51       41,26       45,39 
     12                                                         57,70          63,47       69,82       76,80 
  

II – cargos de provimento em comissão: 
PADRÃO                                                                         COEFICIENTES 

01 01                        99,60 
02 02                        60,00 
03 03                        57,74 
04 04                        35,40 
  

III – das funções gratificadas. 
PADRÃO                                                                         COEFICIENTES 

01 01                                                                                            12,00 
02 02                                                                                              9,00 
03 03                                                                                              6,00 
  



Parágrafo Único – Os valores decorrentes da multiplicação do 
coeficiente pelo valor do padrão referencial serão arredondados para a unidade de 
cruzeiro seguinte. 

                                                                             
CAPITULO V 

DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS 
  

Art. 18 – Ficam extintos todos os cargos, empregos públicos e funções 
gratificadas existentes do Departamento de Água e Esgotos, anteriores à vigência 
desta Lei. 

§       1º - Excetuam-se no disposto neste artigo os cargos relacionados 
no artigo 19 desta lei. 

§       2º - Os servidores celetistas, não concursados e estabilizados nos 
termos do art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da 
Constituição Federal, e os não estáveis, existentes na data da vigência desta Lei, 
formarão um Quadro Especial em Extinção, sempre nesta condição, com 
remuneração e vantagens estabelecidas em Lei específica, até o seu ingresso em 
cargo sob o regime estatutário. 

  
Art. 19 – São declarados excedentes e ficarão automaticamente 

extintos, no momento em que vagarem, os seguintes cargos de provimento efetivo: 
- Secretário –Executivo                                            Padrão 10 
- Ferreiro                                                                   Padrão  3 
- Auxiliar de Rede d’água                                         Padrão  5 
- Auxiliar de Rede de Esgotos                                  Padrão  5 
  
Parágrafo Único – Fica assegurado aos ocupantes destes cargos o 

direito à promoção nos termos desta Lei. 
  
Art. 20 – Os atuais servidores efetivos do DAE, ocupantes dos cargos 

ou empregos públicos extintos pelo art. 19, serão enquadrados em cargos das 
categorias funcionais criadas por esta Lei, observados as seguintes normas: 

I – correspondência entre o cargo ou emprego exercido e a nova 
categoria funcional, conforme previsto nos artigo 3º e 15 desta lei; 

II – enquadramento em uma das classes da categoria funcional 
segundo o tempo de serviço prestado ao Município até a data de vigência desta Lei, 
conforme segue: 

a – na classe A, os que contem até sete anos; 
b – na classe B, os que contem mais de sete até doze anos;  
c – na classe C, os que contem de doze até dezoito anos; 
d – na classe D, os que contem mais de dezoito anos; 
  



Art. 21 – O valor do padrão de referência é fixado em Unidade de 
Referência Municipal (URM). 

  
Art. 22 – As despesas decorrentes da aplicação desta Lei, ocorrerão 

por conta das dotações orçamentárias próprias. 
  
Art. 26 - Revogam-se as disposições em contrário. 
  
Art. 27 - Esta Lei entrará em vigor no dia primeiro do mês de Janeiro 

de 1991. 
                       Sant’Ana do Livramento, 27 de  abril  de 1990.      
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                                                                                   GLENIO LEMOS 
                                         Prefeito Municipal 
  
Registre-se e Publique-se:   
                                                                                SYLVIO MIGUEL C. MENDINA 
                                                                         Secretária Municipal de Administração 
  
  
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANEXO I 
  
CATEGORIA FUNCIONAL: SERVENTE 
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PADRÃO DE VENCIMENTO: 1 
  
ATRIBUIÇÕES: 
  
a) Descrição Sintética: Executar trabalhos rotineiros de limpeza em geral, 
ajudar na remoção ou arrumação de móveis e utensílios; 
  
b) Descrição Analítica: Fazer o serviço de faxina em geral; remover o pó de móveis, 
paredes, tetos, portas, janelas e equipamentos; limpar escadas, pisos, passadeiras, tapetes, 
banheiros, toaletes, e utensílios; auxiliar na arrumação e troca de roupa de cama, lavar e 
encerar assoalhos; lavar e passar vestuários e roupas de cama e mesa, coletar lixo dos 
depósitos colocando-os nos recipientes apropriados; lavar vidros, espelhos e persianas, 
varrer pátios, abrir ou fechar portas, janelas, e vias de acesso, astear ou arriar bandeiras, 
fazer café, e eventualmente, servi-lo; executar outras tarefas afins. 
  
CONDIÇÕES DE TRABALHO: 
  
a) GERAL: carga horária semanal de 44 horas;  
b) ESPECIAL: sujeito a uso de uniforme e equipamentos de proteção individual; 
  
REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 
  
a) Idade: entre 18 e 45   
b) Instrução: Sem exigências de nível. 
  

  
 

 
CATEGORIA FUNCIONAL: CONTÍNUO 
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PADRÃO DE VENCIMENTO: 1 (um) 
  
ATRIBUIÇÕES: 
  
a) Descrição Sintética: executar trabalhos internos e externos, de coleta e de 
entrega de correspondências, documentos, encomendas e outros afins; 
  
b) Descrição Analítica: executar serviços internos e externos; entregar documentos, 
mensagens e encomendas ou pequenos volumes; efetuar pequenas compras e pagamento de 
contas para atender as necessidades dos funcionários do órgão; auxiliar nos serviços 



simples de escritório; controlar entregas e recebimentos, assinando ou solicitando protocolo 
para comprovar a execução dos serviços, coletas, assinaturas em documentos diversos, 
servir café e, eventualmente, fazê-lo; eventualmente efetuar limpezas. Executar tarefas 
afins. 
  
CONDIÇÕES DE TRABALHO: 
  
a) GERAL: carga horária semanal de 30 horas;  
b) ESPECIAL: sujeito a trabalho externo, atendimento ao público e uso de uniforme 
  
REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 
  
a) Instrução: 4ª série do 1º grau  
b) Idade: de 18 a 45 
  
  
CATEGORIA FUNCIONAL: OPERÁRIO 
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PADRÃO DE VENCIMENTO: 1 
  
ATRIBUIÇÕES: 
  
a) Descrição Sintética: realizar trabalhos braçais em geral; 
  
b) Descrição Analítica: carregar e descarregar veículos em geral; transportar, arrumar e 
elevar mercadorias, materiais de construção e outros, fazer mudanças; proceder a abertura 
de valas; efetuar serviços de capina em geral; varrer, escovar, lavar e remover lixos e 
detritos de vias públicas e próprios municipais, zelar pela conservação e limpeza dos 
sanitários; auxiliar em tarefas de construção calçamentos e pavimentação em geral; auxiliar 
no recebimento, entrega, e contagem de materiais, auxiliar nos serviços de abastecimento 
de veículos; manejar instrumentos agrícolas; aplicar inseticidas e fungicidas; cuidar de 
terrenos baldios; proceder a lavagem de máquinas e veículos de qualquer natureza, bem 
como, a limpeza de peças e oficinas; ligar e desligar máquinas ou motores elétricos; limpar 
fossas sépticas e filtros; auxiliar na instalação de bombas, máquinas, motores, colocação de 
tubos e manilhas em valas; auxiliar na inspeção e desobstrução de poços de visita, 
emissários e coletores de esgotos, operar tanques de sedimentação, filtros e decantação, 
remoção de lama seca de tanques de secagem; executar tarefas afins. 
  
CONDIÇÕES DE TRABALHO: 
  
a) GERAL: carga horária semanal de 44 horas;  
b) ESPECIAL: sujeito a uso de uniforme e equipamentos de proteção individual; 
  
REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 
  
a) Idade: entre 18 e 45 anos;  



b) Instrução: sem exigências específicas. 
  
  
 CATEGORIA FUNCIONAL: OPERÁRIO ESPECIALIZADO 
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PADRÃO DE VENCIMENTO: 2 
  
ATRIBUIÇÕES: 
  
a) Descrição Sintética: realizar trabalhos braçais que exijam alguma 
especialização; 
  
b) Descrição Analítica: conduzir ao local de trabalho equipamentos técnico; executar 
tarefas auxiliares, tais como: fabricação e colocação de cabos em ferramentas, montagem, e 
desmontagem de motores, máquinas e bombas; confecção e conserto de capas e 
estofamentos; operar, entre outras, máquinas de pequeno porte, serras, cortador de grama, 
ascender forjas; auxiliar serviços de jardinagem; cuidar de árvores frutíferas; lavar, 
lubrificar e abastecer veículos e motores, limpar estátuas e monumentos, vulcanizar e 
recauchutar pneus e câmaras, abastecer máquinas, auxiliar na preparação de asfalto; 
manejar instrumentos agrícolas; aplicar inseticidas e fungicidas; zelar pelo funcionamento e 
limpeza de equipamentos utilizados ou em uso; operar registros de poços e reservatórios; 
zelar e controlar o funcionamento de chaves elétricas, das bombas de captação de água, 
bem como vigiar o Setor de Trabalho. Executar outras tarefas afins. 
  
CONDIÇÕES DE TRABALHO: 
  
a) GERAL: carga horária semanal de 44 horas;  
b) ESPECIAL: sujeito a uso de uniforme e equipamentos de proteção individual; 
  
REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 
  
a) Idade: entre 18 e 45 anos  
b) Instrução: 1ª série do 1º grau 
  
  
 CATEGORIA FUNCIONAL: LEITURISTA 
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PADRÃO DE VENCIMENTO: 3 
  
ATRIBUIÇÕES: 
  
a) Descrição Sintética: proceder o controle dos hidrômetros, informando a 
leitura para posterior emissão das contas de água. 
  



b) Descrição Analítica: proceder a leitura mensal dos hidrômetros, determinando em 
boletim específico o consumo dos usuários; confrontar as leituras realizadas com as 
anteriores a fim de evitar discordâncias; remeter os boletins mensais de leitura ao serviço de 
processamento de dados, para emissão das contas para cobrança; registrar as irregularidades 
verificadas durante os serviços externos, relativo a avarias de hidrômetros e vazamentos de 
água, comunicando o fato aos setores competentes; receber, conferir e proceder a entrega 
das contas de taxas de água e esgotos, de serviços complementares, dívida ativa, etc...; 
prestar informações e esclarecimentos aos usuários com relação ao consumo de água. 
Leitura dos hidrômetros, ou entrega das contas; e executar outras tarefas afins. 
  
CONDIÇÕES DE TRABALHO: 
a) GERAL: carga horária semanal de 44 horas 
b) ESPECIAL: sujeito a uso de uniforme e sempre que convocado. 
  
REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 
  
a) Idade: mínima de 18 anos  
b) Instrução: 1º grau completo. 
  
  
 CATEGORIA FUNCIONAL: FISCAL DE INSTALAÇÕES PREDIAIS  
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PADRÃO DE VENCIMENTO: 3 
  
ATRIBUIÇÕES: 
  
a) Descrição Sintética: efetuar a fiscalização geral de instalações hidro-
sanitárias, ramais domiciliares e hidrômetros. 
  
b) Descrição Analítica: fiscalizar instalações prediais de água e esgotos, ramais 
domiciliares e no quadro dos hidrômetros em geral; comunicar ao chefe dos serviços 
qualquer irregularidade constatada, vazamentos, intervenção indevida de usuários nos 
ramais ou hidrômetros; orientar os usuários no cumprimento das determinações legais no 
que se refere à instalações hidro-sanitárias; informar aos usuários sobre possíveis 
racionamentos no abastecimento, suspensão ou restabelecimentos do fornecimento de água; 
executar outras tarefas afins. 
  
CONDIÇÕES DE TRABALHO: 
a) GERAL: carga horária semanal de 44 horas 
b) ESPECIAL: sujeito a trabalho externo e sempre que convocado ou necessário. 
  
REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 
  
a) Idade: mínima 18 anos;  
b) Instrução: 5ª série do 1º grau no mínimo. 



  
  
CATEGORIA FUNCIONAL: CARPINTEIRO 

Retornar ao Sumário 

PADRÃO DE VENCIMENTO: 3 
  
ATRIBUIÇÕES: 
  
a) Descrição Sintética: construir, montar e preparar estruturas e objetos de 
madeira e assemelhados; 
  
b) Descrição Analítica: preparar e assentar assoalhos e madeiramento para paredes, tetos e 
telhados, fazer e montar esquadrias, preparar e montar portas e janelas, cortar e colocar 
vidros, fazer reparos em diferentes objetos de madeira, consertar caixilhos de janelas, 
colocar fechaduras; construir e montar andaimes, construir coretos e palanques; construir e 
reparar madeiramentos de veículos; construir formas de madeira para aplicação de 
concreto; assentar marcos de portas e janelas, colocar cabos e afiar ferramentas; organizar 
pedidos de suprimentos de material e equipamentos para a carpintaria; operar com 
máquinas de carpintaria; tais como: serra circular, serra de fita, furadeira, desempenadeira e 
outras; zelar e responsabilizar-se pela limpeza, conservação e funcionamento da maquinaria 
e do equipamento de trabalho; calcular orçamentos de trabalhos de carpintaria; orientar 
trabalhos de auxiliares; executar tarefas afins; 
  
CONDIÇÕES DE TRABALHO: 
  
a) GERAL: carga horária semanal de 44 horas  
b) ESPECIAL: uso de uniforme e equipamentos de proteção individual fornecidos pelo 
Município. 
  
REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 
  
a) Idade: entre 18 e 45 anos;  
b) Instrução: 2ª série do 1º grau 
  
  
  
 CATEGORIA FUNCIONAL: MOTORISTA 

Retornar ao Sumário 

PADRÃO DE VENCIMENTO: 3 (três) 
  
ATRIBUIÇÕES: 
  
a) Descrição Sintética: conduzir e zelar pela conservação de veículos 
automotores em geral; 



  
b) Descrição Analítica: conduzir veículos automotores destinados ao transporte de 
passageiros e cargas; recolher o veículo à garagem ou local destinado quando concluída a 
jornada do dia, comunicando qualquer defeito por ventura existente; manter os veículos em 
perfeitas condições de funcionamento; fazer reparos de emergência; zelar pela conservação 
do veículo que lhe for entregue; encarregar-se do transporte e entrega da correspondência 
ou de carga que lhe for confiada; promover o abastecimento de combustíveis, água e óleo; 
verificar o funcionamento do sistema elétrico; lâmpadas, faróis, sinaleiras, buzinas e 
indicadores de direção; providenciar a lubrificação quando indicada; verificar o grau de 
densidade e nível de água na bateria, bem como a calibração dos pneus, auxiliar no 
racionamento de água, quando necessário. Executar tarefas afins. 
  
CONDIÇÕES DE TRABALHO: 
  
a) GERAL: carga horária semanal de 44 horas;  
b) ESPECIAL: uso de uniforme e sujeito a plantões, viagens e atendimento ao público; 
  
REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 
  
a) Carteira Nacional de Habilitação;  
b) Idade: entre 18 e 45 anos;  
c) Instrução: 4ª série do 1º grau 
  
  
CATEGORIA FUNCIONAL: AUXILIAR DE MECÂNICO 

Retornar ao Sumário 

PADRÃO DE VENCIMENTO: 3 
  
ATRIBUIÇÕES: 
  
a) Descrição Sintética: executar tarefas auxiliares ao serviço de mecânica.  
  
b) Descrição Analítica: auxiliar o mecânico, alcançar chaves, lavar peças, desmontar, 
buscar as peças mecânicas para troca; lavar, lubrificar e abastecer os veículos da Autarquia, 
efetuar pequenos consertos em veículos, máquinas, etc...; fazer a limpeza da oficina; 
limpar, organizar e guardar as ferramentas de uso; executar tarefas afins. 
  
CONDIÇÕES DE TRABALHO: 
  
a) GERAL: carga horária semanal de 44 horas  
b) ESPECIAL: sujeito ao uso de uniforme e equipamentos de proteção individual. 
  
REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 
  
a) Idade: mínima 18 anos.  



b) Instrução: 4º série do 1º grau.  
  
  
CATEGORIA FUNCIONAL: INSTALADOR DA REDE DE ÁGUA 

Retornar ao Sumário 

PADRÃO DE VENCIMENTO: 3 
  
ATRIBUIÇÕES: 
  
a) Descrição Sintética: Executar instalações hidráulicas e consertos em 
encanamentos em geral; 
  
b) Descrição Analítica: serviços de ligações hidráulicas, religações, colocação de 
hidrômetros e outros; corrigir vazamentos, construir pequenos ramais de água; instalar 
registros, hidrantes, válvulas, etc...; operar os registros da rede distribuidora; efetuar 
consertos em prédios públicos, quando autorizados pelo superior; zelar pelas ferramentas 
utilizadas no serviço; efetuar a abertura, limpeza, nivelamento e fechamento de valas; 
operar bombas de sucção; executar outras tarefas afins. 
  
CONDIÇÕES DE TRABALHO: 
  
a) GERAL: carga horária semanal de 44 horas;  
b) ESPECIAL: sempre que convocado ou necessário. 
  
REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 
  
a) Idade: mínimo 18 anos  
b) Instrução: 2ª série do 1º grau.  
 CATEGORIA FUNCIONAL: INSTALADOR DA REDE DE ESGOTOS 

Retornar ao Sumário 

PADRÃO DE VENCIMENTO: 3 
  
ATRIBUIÇÕES: 
  
a) Descrição Sintética: Executar instalações sanitárias e consertos em geral; 
  
b) Descrição Analítica: executar instalações de aparelhos sanitários, tubos, registros; 
assentar manilhas; desobstruir coletores e ramais; inspecionar poços de visita da rede de 
esgotos; zelar pelas ferramentas utilizadas no serviço; operar bombas de sucção; efetuar 
reparos em prédios públicos quando autorizados pelo superior; executar outras tarefas afins. 
  
CONDIÇÕES DE TRABALHO: 
  
a) GERAL: carga horária semanal de 44 horas;  



b) ESPECIAL: sempre que convocado ou necessário. 
  
REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 
  
a) Idade: mínimo 18 anos  
b) Instrução: 2ª série do 1º grau.  
  
 
CATEGORIA FUNCIONAL: AUXILIAR DE LABORATÓRIO 

Retornar ao Sumário 

PADRÃO DE VENCIMENTO: 3 (três) 
  
ATRIBUIÇÕES: 
  
a) Descrição Sintética: auxiliar de maneira geral em todas as atividades 
desenvolvidas no laboratório. 
  
b) Descrição Analítica: realizar coletas diárias; efetuar limpeza diária no recinto do 
laboratório; efetuar limpeza e esterilização de todo material usado no laboratório; auxiliar 
na realização dos exames laboratoriais executados diariamente; zelar pela conservação do 
local e dos equipamentos existentes no laboratório; executar diariamente o registro no livro 
dos resultados dos exames laboratoriais; realizar diariamente as dosagens de Cloro e Flúor 
nas águas de consumo; executar outras tarefas correlatas. 
  
CONDIÇÕES DE TRABALHO: 
  
a) GERAL: carga horária semanal de 30 horas;  
b) ESPECIAL: sujeito ao uso de uniforme e equipamentos de proteção individual. 
  
REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 
  
a) Idade: entre 18 e 45 anos.  
b) Instrução: 1º grau completo.  
  
  
 CATEGORIA FUNCIONAL: AUXILIAR DE ALMOXARIFE 

Retornar ao Sumário 

PADRÃO DE VENCIMENTO: 4 
  
ATRIBUIÇÕES: 
  
a) Descrição Sintética: executar os serviços de guarda, estocagem e 
distribuição dos materiais de uso do D.A.E.. 
  



b) Descrição Analítica: promover a conservação e recuperação do material bem como seu 
recolhimento, proceder ao abastecimento das repartições e setores, controlar o consumo do 
material apresentando relatório semanal ao seu superior; comunicar ao Almoxarife para 
efeito de carga, a distribuição do material em estoque; elaborar o catálogo de materiais; 
manter em perfeita ordem os fichários de estoque de material, realizar coleta de preços 
sempre que houver compra de material no comércio e indústria local, recolher o material 
adquirido no comércio local sempre que necessário; executar outras tarefas afins. 
  
CONDIÇÕES DE TRABALHO: 
  
a) GERAL: carga horária semanal de 44 horas  
a) ESPECIAL: sempre que necessário ou convocado 
  
REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 
  
a) Idade: mínima de 18 anos.  
b) Instrução: 1º grau completo. 
  
  
CATEGORIA FUNCIONAL: TORNEIRO MECÂNICO 

Retornar ao Sumário 

PADRÃO DE VENCIMENTO: 4 
  
ATRIBUIÇÕES: 
  
a) Descrição Sintética: efetuar serviços gerais de torneiro e mecânica em geral. 
  
b) Descrição Analítica: tornear peças de máquinas, bombas, equipamentos, motores; 
manufaturar e consertar acessórios para máquinas e equipamentos; reparar, caminhões, 
automóveis, tratores, compressores, bombas, etc...; efetuar serviços de solda à oxigênio e 
elétrica; consertar ou adaptar peças mecânicas; reparar máquinas a óleo diesel, gasolina, o’ 
querosene; socorrer veículos acidentados ou estragados, desarranjo mecânico; executar 
outras tarefas afins. 
  
CONDIÇÕES DE TRABALHO: 
a) GERAL: carga horária semanal de 44 horas. 
b) ESPECIAL: sujeito a uso de uniforme e equipamentos de proteção individual. 
  
REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 
  
a) Idade: mínima 18 anos.  
b) Instrução: 1º grau completo e, especialização em tornearia e mecânica.  
  
  
CATEGORIA FUNCIONAL: PINTOR E CHAPISTA 



Retornar ao Sumário 

PADRÃO DE VENCIMENTO: 4 
  
ATRIBUIÇÕES: 
  
a) Descrição Sintética: executar trabalhos de pintura em interiores e exteriores, 
pintar e chapear veículos; 
  
b) Descrição Analítica: preparar tintas e vernizes em geral; combinar tintas de diferentes 
cores; preparar superfícies para pintura; remover e retocar pinturas, pintar, laquear e 
esmaltar objetos de madeira, metal, portas, janelas, paredes, estruturas, objetos de 
sinalização, meios-fios, etc; pintar veículos e fazer chapas, lixar e fazer tratamento 
anticorrosivo, abrir lustro com polidores; executar molde a mão livre e aplicar, com o uso 
de modelo, letreiros, emblemas, dísticos, placas etc., calcular orçamentos e organizar 
pedidos de material, responsabilizar-se pelo material utilizado; responsabilizar-se por 
equipes auxiliares necessárias à execução das atividades próprias do cargo; executar tarefas 
afins. 
  
CONDIÇÕES DE TRABALHO: 
  
a) GERAL: carga horária semanal de 44 horas;  
b) ESPECIAL: sujeito a uso de uniforme e equipamentos de proteção individual; 
  
REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 
  
a) Idade: entre 18 e 45 anos.  
b) Instrução: 2ª série do 1º grau. 
 CATEGORIA FUNCIONAL: MECÂNICO 

Retornar ao Sumário 

PADRÃO DE VENCIMENTO: 4 
  
ATRIBUIÇÕES: 
  
a) Descrição Sintética: reparar, substituir e ajustar peças mecânicas 
defeituosas ou desgastadas de veículos, máquinas, motores, sistemas 
hidráulicos e ar comprimido e outros; fazer vistoria mecânica em veículos 
automotores; 
  
b) Descrição Analítica: reparar, substituir e ajustar peças mecânicas de veículos, máquinas 
e motores movidos a gasolina, a óleo diesel, ou qualquer outro tipo de combustível; efetuar 
a regulagem de motor, revisar, ajustar, desmontar e montar motores; reparar, consertar e 
reformar sistemas de comando de freios, de transmissão, de ar comprimido, hidráulico, de 
refrigeração e outros; reparar sistemas elétricos de qualquer veículo; operar equipamentos 
de soldagem, recondicionar, substituir e adaptar peças; vistoriar veículos, prestar socorro 



mecânico a veículos acidentados ou com defeito mecânico; lubrificar máquinas e motores; 
responsabilizar-se por equipes auxiliares necessárias á execução das atividades próprias do 
cargo; executar tarefas afins. 
  
CONDIÇÕES DE TRABALHO: 
  
a) GERAL: carga horária semanal de 44 horas;  
b) ESPECIAL: sujeito ao uso de uniforme e equipamentos de proteção individual. 
  
REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 
  
a) Idade: entre 18 e 45 anos.  
b) Instrução: 4ª série do 1º grau. 
  
  
 CATEGORIA FUNCIONAL: ELETRICISTA 

Retornar ao Sumário 

PADRÃO DE VENCIMENTO: 4 
  
ATRIBUIÇÕES: 
  
a) Descrição Sintética: Executar serviços atinentes à instalação de redes 
elétricas de baixa tensão, nas ligações gerais dos equipamentos de captação, 
recalque de água e das redes elétricas próprias do D.A.E. 
  
b) Descrição Analítica: Instalar e recuperar chaves compensadoras automáticas e manuais; 
abrir motores e bombas para revisão; executar, reparar e fiscalizar redes elétricas em geral; 
consertar aparelhos elétricos em geral; realizar pequenos consertos em aparelhos de ar 
condicionado, de som e eletro-doméstico; realizar e consertar instalações elétricas em 
veículos automotores; trocar lâmpadas e tomadas; providenciar o suprimento de materiais e 
peças necessárias à execução dos serviços. Executar tarefas afins. 
  
CONDIÇÕES DE TRABALHO: 
  
a) GERAL: carga horária semanal de 44 horas;  
b) ESPECIAL: sujeito ao uso de uniforme e equipamentos de proteção individual. 
  
REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 
  
a) Idade: entre 18 e 45 anos.  
b) Instrução: 4ª série do 1º grau. 
  
  
 CATEGORIA FUNCIONAL: PEDREIRO 

Retornar ao Sumário 



PADRÃO DE VENCIMENTO: 4 
  
ATRIBUIÇÕES: 
  
a) Descrição Sintética: Executar trabalhos de alvenaria, concreto e outros 
materiais para construção e reconstrução de obras e edifícios públicos. 
  
b) Descrição Analítica: Trabalhar com instrumentos de nivelamento e prumo; construir e 
reparar alicerces, paredes, muros, pisos e similares; preparar argamassa, ou orientar para 
que seja feita, fazer rebocos; preparar e aplicar caiações; fazer blocos de cimento; construir 
formas e armações de ferro para concreto; colocar telhas, azulejos e ladrilhos; armar 
andaimes; assentar e recolocar aparelhos sanitários; tijolos, telhas e outros; trabalhar com 
qualquer tipo de massa à base de cal, cimento e outros materiais de construção; cortar 
pedras, armar formas para fabricação de tubos, poços de visita de esgoto; remover materiais 
de construção, responsabilizar-se pelo material utilizado; calcular orçamentos e organizar 
pedidos de material; responsabilizar-se por equipes auxiliares necessárias à execução das 
atividades próprias do cargo; executar tarefas afins. 
  
CONDIÇÕES DE TRABALHO: 
  
a) GERAL: carga horária semanal de 44 horas;  
b) ESPECIAL: sujeito a uso de uniforme e equipamentos de proteção individual. 
  
REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 
  
a) Idade: entre 18 e 45 anos;  
b) Instrução: 2ª série do 1º grau. 
  
  
  
 CATEGORIA FUNCIONAL: HIDROMETRISTA 

Retornar ao Sumário 

PADRÃO DE VENCIMENTO: 4 
  
ATRIBUIÇÕES: 
  
a) Descrição Sintética: coordena a fiscaliza todas as tarefas referentes à 
hidrômetros. 
  
b) Descrição Analítica: coordena a execução das tarefas técnicas de colocação, 
mapeamento, aferição e troca da rede de hidrômetros; executar consertos nos hidrômetros; 
informar ao Setor de fiscalização toda substituição ou alteração ocorrida nos hidrômetros da 
rede. 
  



CONDIÇÕES DE TRABALHO: 
  
a) GERAL: carga horária semanal de 44 horas.  
b) ESPECIAL: sempre que convocado. 
  
REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 
  
a) Idade: mínima de 18 anos.  
b) Instrução: 1º graus completo e experiência mínima de três anos no ramo.  
  
  
 CATEGORIA FUNCIONAL: AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS 

Retornar ao Sumário 

PADRÃO DE VENCIMENTO: 5 
  
ATRIBUIÇÕES: 
  
a) Descrição Sintética: Auxiliar nos serviços simples de escritório, executar 
trabalhos internos e externos, de coleta de correspondências, documentos, 
encomendas e outros afins; 
  
b) Descrição Analítica: executa serviços internos e externos; entregar documentos, 
mensagens, e encomendas ou pequenos volumes; efetuar pequenas compras e pagamento 
de contas para atender as necessidades dos funcionários do órgão; auxilia nos serviços 
simples de escritório, arquivando, abrindo pastas, plastificando folhas e preparando 
etiquetas; encaminha visitantes aos diversos setores, acompanhando-os e prestando-lhes 
informações necessárias, anota recados e telefones; controla entregas e recebimentos, 
assinando ou solicitando protocolos para comprovar a execução dos serviços, coletas, 
assinaturas em documentos diversos; auxilia no recebimento  e distribuição de materiais e 
suprimentos em geral; realiza tarefas auxiliares em oficinas gráficas, tais como: intercalar, 
vincar, dobrar, picotar, contar e empacotar impressos, guilhotinar papéis, operar 
mimeógrafo, copiadora eletrostática e máquinas heliográficas; serve café e, eventualmente, 
fazê-lo; executa tarefas afins. 
  
CONDIÇÕES DE TRABALHO: 
a) GERAL: carga horária semanal de 44 horas;  
b) ESPECIAL: Sujeito a trabalho externo, atendimento ao público. 
  
REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 
  
a) Idade: de 18 a 45 anos.  
b) Instrução: 6ª série do 1º grau. 
  
  



 CATEGORIA FUNCIONAL: AUXILIAR DE ESCRITÓRIO 
Retornar ao Sumário 

PADRÃO DE VENCIMENTO: 5 
  
ATRIBUIÇÕES: 
  
a) Descrição Sintética: Executar trabalhos rotineiros de escritório; 
  
b) Descrição Analítica: datilografar informações simples, memorandos, cartas, ofícios, 
telegramas; fazer registros em livros ou fichas; efetuar cálculos; extrair recibos e contas; 
elaborar e conferir folhas de pagamento; classificar expedientes e documentos; conferir 
materiais e suprimentos em geral; fazer o controle de movimentação de processos ou 
papéis, e levantar freqüência de servidores; fazer expedição de faturas e guias para 
cobrança; prestar esclarecimentos e informações aos usuários; executar tarefas afins. 
  
CONDIÇÕES DE TRABALHO: 
  
a) GERAL: carga horária semanal de 30 horas;  
b) ESPECIAL: sempre que convocado ou necessário.  
  
REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 
  
a) Idade: mínimo de 18 anos  
b) Instrução: 1º grau completo. 
  
 CATEGORIA FUNCIONAL: OPERADOR DA ESTAÇÃO DE 
TRATAMENTO DE ESGOTOS 

Retornar ao Sumário 

PADRÃO DE VENCIMENTO: 5 
  
ATRIBUIÇÕES: 
  
a) Descrição Sintética: Operar a estação de tratamento de esgoto sanitário 
dentro das normas e procedimentos estabelecidos; 
  
b) Descrição Analítica: coordenar a operação e manutenção da estação de tratamento de 
esgotos; controlar os materiais de consumo utilizados na limpeza, conservação e reparação 
das instalações, máquinas e aparelhos; propor e fornecer ao Supervisor dos Serviços de 
Esgoto, sugestões e elementos necessários à segurança e funcionamento da E.T.E.; 
coordenar os trabalhos de operação de tanques de sedimentação, filtros, decantadores, 
remoção de lama seca de tanques de secagem, capina em geral, limpeza e conservação da 
área da estação; tarefas de construções, remoção e transporte de resíduos e outros materiais; 
efetuar relatório mensal das atividades ao Supervisor dos Serviços de Esgoto; executar 
outras tarefas afins. 



  
CONDIÇÕES DE TRABALHO: 
  
a) GERAL: carga horária semanal de 44 horas;  
b) ESPECIAL: uso de uniforme e equipamento de proteção individual.  
  
REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 
  
a) Idade: 18 anos a 45 anos.  
b) Instrução: 4ª série do 1º grau. 
  
  
 CATEGORIA FUNCIONAL: SUPERVISOR DA CAPTAÇÃO E ADUÇÃO 

Retornar ao Sumário 

PADRÃO DE VENCIMENTO: 6 
  
ATRIBUIÇÕES: 
  
a) Descrição Sintética: Supervisionar e controlar as tarefas necessárias à 
captação, adução, tratamento, bombeamento e armazenamento de água; 
  
b) Descrição Analítica: coordenar a manutenção periódica preventiva de máquinas, motores 
e aparelhos; manter e reparar as instalações, registros, válvulas, reservatórios e 
encanamentos das estações de bombeamento destinadas ao abastecimento de água; aferir os 
aparelhos, motores e  bombas utilizadas nas operações de captação; comunicar de imediato, 
ao responsável pelo Serviço de Água, qualquer ocorrência que torne insuficiente o 
fornecimento de água à população ou afete sua normalidade; comunicar ao setor de 
manutenção da rede adutora a ocorrência de vazamento ou ruptura que prejudique o 
abastecimento; propor e conservar obras de segurança contra erosões de arroios, muros de 
sustentação, e passagens; zelar pelos equipamentos utilizados nas operações de captação e 
adução, inclusive os prédios e oficinas; adotar medidas para a segurança e bom 
funcionamento das redes adutoras, registros, ventosas, válvulas e pontos sobre os quais 
passem as referidas redes; providenciar o suprimento de materiais e peças necessárias à 
execução dos serviços; registrar a energia consumida em cada estação de tratamento ou 
poço de captação; apresentar relatórios mensais ao Supervisor dos Serviços de Água; 
efetuar outras tarefas correlatas. 
  
CONDIÇÕES DE TRABALHO: 
  
a) GERAL: carga horária semanal de 44 horas;  
b) ESPECIAL: sempre que necessário.  
  
REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 
  
a) Idade: entre 21 e 45 anos  



b) Instrução: 1º grau completo. 
  
  
  
 CATEGORIA FUNCIONAL: ALMOXARIFE 

Retornar ao Sumário 

PADRÃO DE VENCIMENTO: 6 
  
ATRIBUIÇÕES: 
  
a) Descrição Sintética: executar e fiscalizar tarefas de controle físico dos 
materiais existentes no almoxarifado e atender requisitos dos diferentes 
setores. 
  
b) Descrição Analítica: executar os serviços de guarda, estocagem e distribuição dos 
materiais de uso do D.A.E.; receber os materiais, faturas, notas de entrega de fornecedores 
conferindo os bens recebidos contra os documentos apresentados; realizar levantamentos 
dos consumos de materiais, por espécie e por área de uso para fins de previsão de estoques 
para compra; realizar a manutenção do cadastro de itens no estoque, promovendo a 
identificação atualizada do mesmo; fornecer relatório mensal ao Diretor Administrativo; 
elaborar notas de controle de entrada, saída de materiais e notificações para empenho 
prévio; receber o material dos fornecedores e conferir as quantidades e espécies com os 
documentos de entrega, bem como seus valores unitários e globais; manter escrituração 
atualizada referente ao movimento de entrada e saída de materiais, bem como do estoque 
existente; preparar e expedir autorização de compra de material e equipamentos; receber as 
faturas e notas de entrega de fornecimento e encaminhá-las ao setor de contabilidade 
acompanhadas dos comprovantes de recolhimento e aceitação do material. 
  
CONDIÇÕES DE TRABALHO: 
  
a) GERAL: carga horária semanal de 44 horas  
b) ESPECIAL: sempre que convocado ou necessário. 
  
  
REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 
  
a) Idade: mínimo de 18 anos  
b) Instrução: 2º grau completo. 
  
  
 CATEGORIA FUNCIONAL: DESENHISTA 

Retornar ao Sumário 

PADRÃO DE VENCIMENTO: 6 
  



ATRIBUIÇÕES: 
  
a) Descrição Sintética: elaborar desenhos técnicos, artísticos e mapeamentos 
em geral; 
  
b) Descrição Analítica: desenhar plantas, gráficos, cortes, fachadas, e detalhes de prédios, 
fazer desenhos de reservatórios, filtros, decantadores, redes de água e esgotos, elaborar 
desenhos em perspectiva, passar o “croquis” para escala, executar desenhos arquitetônicos 
e projetos de obras, fazer desenhos cartográficos, cálculos e coordenadas geográficas, bem 
como desenhar letreiros, desenhar organogramas, fluxogramas; fazer desenhos para clichês, 
cartazes e levantamentos hidrográficos; executar outras tarefas afins. 
  
CONDIÇÕES DE TRABALHO: 
  
a) GERAL: carga horária semanal de 30 horas;  
b) ESPECIAL: sempre que necessário. 
  
  
REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 
  
a) Idade: mínima de 18 anos.  
b) Instrução: segundo grau completo com formação especial. 
  
  
  
  
 CATEGORIA FUNCIONAL: SUPERVISOR DA REDE DE ÁGUA 

Retornar ao Sumário 

PADRÃO DE VENCIMENTO: 6 
  
ATRIBUIÇÕES: 
  
a) Descrição Sintética: Supervisionar e coordenar as tarefas necessárias a 
operação de conservação de redes distribuidoras e de ramais domiciliares 
externos. 
  
b) Descrição Analítica: orientar, supervisionar e fiscalizar as operações de abastecimento da 
rede distribuidora de água; coordenar e fiscalizar a descarga no terminais de rede, bem 
como, o remanejamento de registros visando o bom funcionamento da rede distribuidora; 
coordenar o serviço de substituição de bitolas e execução de novas redes; manter eficiente 
controle no serviço de localização de vazamentos, ordenando a execução do conserto com 
eficiência e rapidez; fiscalizar e informar ao superior o recebimento de redes de 
loteamentos, ou núcleos residenciais; fazer o controle de ferramentas e equipamentos 
utilizados pelo pessoal no serviço da rede distribuidora; efetuar o controle do 



comparecimento de pessoal sob sua orientação; orientar os serviços de abertura ou 
fechamento de valas, colocação de tubos, registros, válvulas etc...; autorizar o conserto de 
torneiras, caixas de água, instalações hidráulicas em prédios públicos, quando houver 
determinação superior; coordenar a prioridade no atendimento de reclamações quanto a 
defeitos na rede de água; controlar os veículos em serviço nas turmas encarregadas de 
trabalhos externos; fazer relatório mensal ao Supervisor do Serviço de Água, dos trabalhos 
realizados no setor; coordenar as ligações de redes de água domiciliares; exercer outras 
atividades correlatas. 
  
CONDIÇÕES DE TRABALHO: 
  
a) GERAL: carga horária semanal de 44 horas.  
b) ESPECIAL: Sempre que convocado ou necessário.  
  
REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 
  
a) Idade: mínima 18 anos  
b) Instrução: 1º grau completo, com experiência mínima de dois anos no ramo. 
  
  
  
  
  
  
  
  
 CATEGORIA FUNCIONAL: SUPERVISOR DA REDE DE ESGOTO 

Retornar ao Sumário 

PADRÃO DE VENCIMENTO: 6 
  
ATRIBUIÇÕES: 
  
a) Descrição Sintética: Exercer a direção geral e supervisionar os serviços da 
rede de esgotos. 
  
b) Descrição Analítica: apresentar mensalmente ao Supervisor dos Serviços de Esgotos 
relatório de todas as suas atividades; baixar sempre que necessário instruções para boa 
execução dos trabalhos sob sua direção, supervisionar todas os trabalhos de operação e 
manutenção da rede de esgotos, fiscalizar a manutenção e reparação de todos os aparelhos e 
máquinas da rede de esgotos, propor planos e melhorias nas condições de serviço de esgoto, 
registrar todos os gastos relativos à rede de esgoto; atender as reclamações dos usuários e 
consumidores, resolvendo quando possível de imediato; coletar e fornecer dados 
estatísticos de interesse para projetos futuros de construção, operação, manutenção e 
custeio; proceder estudos para melhorar o serviço procurando minimizar o custo; manter 



cadastro atualizado das redes de esgoto, informar ao seu superior toda e qualquer novidade, 
ou alteração que ocorra na rede; coordenar e supervisionar todos os serviços inerentes à 
rede de esgotos; coordenar a manutenção e reparação das estações e sub-estações de 
tratamento de esgoto. 
  
CONDIÇÕES DE TRABALHO: 
  
a) GERAL: carga horária semanal de 44 horas.  
b) ESPECIAL: Sempre que convocado ou necessário.  
  
REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 
  
a) Idade: mínima 21 anos.  
b) Instrução: 2º grau completo e experiência mínima de 5 anos no ramo. 
  
 
CATEGORIA FUNCIONAL: AUXILIAR DE ESCRITURÁRIO 

Retornar ao Sumário 

PADRÃO DE VENCIMENTO: 6 
  
ATRIBUIÇÕES: 
  
a) Descrição Sintética: organizar, catalogar e arquivar processos e demais 
documentos encaminhados ao arquivo geral. 
  
b) Descrição Analítica: arquivar os processos e documentos sob sua guarda, organizados e 
conservados; elaborar um índice de controle dos documentos e expedientes arquivados; 
fornecer informações sobre documentos e processos arquivados, mediante autorização 
superior; recuperar mediante processo específico documentos necessários memória 
administrativa da Autarquia, zelar pela conservação e guarda dos documentos e processos, 
promover a incineração dos papéis que possam ser descarregados conforme normas 
estabelecidas pela legislação; executar outras tarefas afins. 
  
CONDIÇÕES DE TRABALHO: 
  
a) GERAL: carga horária semanal de 30 horas.  
b) ESPECIAL: sempre que necessário.  
  
REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 
  
a) Idade: mínima de 18 anos.  
b) Instrução: 1º grau completo. 
  
  
CATEGORIA FUNCIONAL: ESCRITURÁRIO 



Retornar ao Sumário 

PADRÃO DE VENCIMENTO: 7 
  
ATRIBUIÇÕES: 
  
a) Descrição Sintética: executar trabalhos administrativos e datilográficos, 
aplicando a legislação pertinente aos serviços municipais; 
  
b) Descrição Analítica: redigir e datilografar expedientes administrativos, tais como: 
memorandos, ofícios, informações, relatórios e outros, secretariar reuniões e lavrar atas; 
efetuar registros e cálculos relativos às áreas tributárias, patrimonial, financeira, de pessoal 
e outras; elaborar e manter atualizados fichários e arquivos manuais; consultar e atualizar 
arquivos magnéticos de dados cadastrais através de terminais eletrônicos; operar com 
máquinas calculadoras, leitora de microfilmes, registradora e de contabilidade; auxiliar na 
escrituração de livros contábeis; elaborar documentos referentes e assentamentos 
funcionais; proceder à classificação, separação e distribuição de expedientes; obter 
informações e fornecê-las aos interessados; auxiliar no trabalho de aperfeiçoamento e 
implantação de rotinas; proceder à conferência dos serviços executados na área de sua 
competência; executar tarefas afins; 
  
CONDIÇÕES DE TRABALHO: 
  
a) GERAL: carga horária semanal de 30 horas;  
b) ESPECIAL: o exercício do cargo poderá exigir atendimento ao público. 
  
REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 
  
a) Idade: entre 18 e 45 anos.  
b) Instrução: 2º grau completo 
  
  
  
 CATEGORIA FUNCIONAL: SUPERVISOR DOS SERVIÇOS DE ÁGUA 

Retornar ao Sumário 

PADRÃO DE VENCIMENTO: 8 
  
ATRIBUIÇÕES: 
  
a) Descrição Sintética: exercer a direção geral dos serviços de distribuição, 
captação e adução. 
  
b) Descrição Analítica: apresentar mensalmente ao Diretor Industrial do D.A.E., relatório 
de todas as suas atividades; baixar, sempre que necessário instruções para a boa execução 
dos trabalhos sob sua direção; supervisionar todos os trabalhos de operação e manutenção 



da rede de água; fiscalizar a manutenção periódica preventiva de todas as máquinas e 
aparelhos, incluindo os de precisão; zelar pela manutenção e reparação da aparelhagem de 
tratamento, reservatórios e outras instalações destinadas ao abastecimento de água à cidade; 
determinar cortes no fornecimento de água a consumidores ou usuários, por motivos 
técnicos ou por falta de pagamento das taxas, quando devidamente autorizado; propor 
planos e medidas relativas a melhoria das condições dos serviços de captação e adução de 
água, inclusive ao aproveitamento do pessoal; controlar e registrar a energia consumida 
para os mapas de controle de custos; proferir despachos decisórios em assuntos de sua 
competência e interlocutórios daqueles cuja decisão caiba ao Diretor Industrial; atender as 
reclamações dos usuários e consumidores sobre o mau funcionamento dos serviços, bem 
como, tomar as providências cabíveis quando de sua alçada; coletar e fornecer elementos 
informativos e dados estatísticos de interesse para futuros projetos de construção ou 
operação, manutenção e custeio dos serviços de água; proceder estudos e pesquisas para 
eliminar os vazamentos e determinar o regime de consumo, mantendo cadastro atualizado 
das redes distribuidoras; informar ao superior hierárquico o recebimento de redes de 
loteamentos ou núcleos residenciais; manter registro atualizado de dados técnico sobre 
equipamentos elétricos, mecânicos e hidráulicos; autorizar a reparação de instalações 
hidráulicas em prédios públicos; coordenar, orientar e fiscalizar os serviços do Setor de 
Captação e adução; executar outras tarefas afins. 
  
CONDIÇÕES DE TRABALHO: 
  
a) GERAL: carga horária semanal de 44 horas.  
b) ESPECIAL: sempre que convocado ou  necessário. 
  
REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 
  
a) Idade: mínima 21 anos  
b) Instrução: 2º grau completo e experiência mínima de cinco anos no ramo. 
  
  
CATEGORIA FUNCIONAL: SUPERVISOR DOS SERVIÇOS DE ESGOTO 

Retornar ao Sumário 

PADRÃO DE VENCIMENTO: 8 
  
ATRIBUIÇÕES: 
  
a) Descrição Sintética: exercer a direção dos serviços gerais de esgoto. 
  
b) Descrição Analítica: apresentar mensalmente ao Diretor Industrial do D.A.E., relatório 
de todas as suas atividades; baixar, sempre que necessário, instruções para a boa execução 
dos trabalhos sob sua direção; supervisionar todos os trabalhos de operação e manutenção 
na rede de esgotos, fossas sépticas, estações e sub-estações de tratamento de esgotos e 
veículos apropriados ao serviço de esgoto; fiscalizar a manutenção periódica preventiva de 
todas as máquinas e aparelhos; zelar pela conservação e reparação da aparelhagem de 



tratamento, estações e outras instalações destinadas ao serviço de esgotos; propor planos e 
medidas relativas a melhoria das condições de serviço e, condições dos trabalhadores; 
tratamento dos serviços de esgoto; controlar e registrar a energia consumida para os mapas 
de controle de custos; proferir despachos decisórios em assuntos de sua competência e 
interlocutórios daqueles cuja decisão caiba ao Diretor Industrial; coligir e fornecer 
elementos informativos e dados estatísticos de interesse para projetos de construção, 
operação, manutenção e custeio dos serviços de esgotos sanitários, bem como fossas 
sépticas, emitir parecer técnico sobre questões relativas de esgotos sanitários e fossas 
sépticas, atender as reclamações dos usuários sobre o mau funcionamento dos serviços, 
examinar os projetos hidro-sanitários, emitir opinião e encaminhar ao chefe industrial e ao 
engenheiro, bem como o parecer referente à prova final hidro-sanitário de prédios e 
edifícios; coordenar e controlar os serviços gerais da estação de tratamento de esgotos; 
executar outras tarefas afins. 
  
CONDIÇÕES DE TRABALHO: 
  
a) GERAL: carga horária semanal de 44 horas.  
b) ESPECIAL: sujeito a uso de uniforme e equipamentos de proteção individual e, sempre 
que necessário; 
  
REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 
  
a) Idade: mínima 21 anos  
b) Instrução: 2º grau completo e experiência mínima de dois anos no ramo. 
  
  
 CATEGORIA FUNCIONAL: CAIXA EXECUTIVO 

Retornar ao Sumário 

PADRÃO DE VENCIMENTO: 8 
  
ATRIBUIÇÕES: 
  
a) Descrição Sintética: receber e efetuar pagamentos; 
  
b) Descrição Analítica: receber e efetuar pagamentos em moeda corrente, executar 
fechamento do caixa, elaborar o boletim diário, efetuar selagem e autenticação mecânica; 
substituir o Tesoureiro quando necessário; efetuar nos prazos legais os recolhimentos 
devidos; movimentar fundos; assinar cheques bancários em substituição ao Tesoureiro; 
conferir e rubricar fichas ou livros; assinar documentos relativos ao movimento de valores; 
ser responsável por valores entregues a sua guarda; preparar e efetuar pagamentos de 
pessoal; executar outras tarefas afins. 
  
CONDIÇÕES DE TRABALHO: 
  
a) GERAL: carga horária semanal de 30 horas;  



b) ESPECIAL: sempre que convocado ou necessário. 
  
  
REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 
  
a) Idade: entre 18 e 45 anos  
b) Instrução: 2º grau completo 
  
  
 CATEGORIA FUNCIONAL: SUPERVISOR DA SEÇÃO DE PESSOAL 
PADRÃO DE VENCIMENTO: 09 

Retornar ao Sumário 

ATRIBUIÇÕES: 
  
a) Descrição Sintética: Dirigir a seção de pessoal do Departamento de Água e 
Esgotos. 
  
b) Descrição Analítica: manter rigorosamente em dia o assentamento da vida funcional e 
outros dados pessoais e profissionais dos servidores, que possam interessar ao DAE; 
organizar e manter rigorosamente atualizado o fichário de pessoal, nele registrando: 
classificação por categoria funcional, lotação do pessoal por órgão, servidores ocupantes 
dos cargos de chefia, servidores desligados por qualquer motivo, inclusive aposentados; 
providenciar a elaboração da ficha financeira individual dos empregados; proceder o 
levantamento de dados necessários à apuração do merecimento dos servidores para efeito 
de promoção; proceder a apuração do tempo de serviço do pessoal; providenciar as folhas 
de pagamento e as relações dos descontos obrigatórios e autorizados; escriturar as carteiras 
profissionais dos servidores regidos pela CLT e proceder os descontos em favor das 
instituições legais; fornecer informações relativas à seção às entidades previdenciárias, 
quando solicitadas, bem como aos servidores, concernentes a direitos, vantagens e 
obrigações; expedir guias e memorandos para inspeção de saúde; promover visitas 
domiciliares a servidores do DAE para constatação de doenças, assim como assistência 
médico-hospitalar, quando necessário; organizar e manter rigorosamente atualizado fichário 
de Leis e outros atos disciplinares da vida funcional; controlar a entrada e saída do pessoal, 
pelos relógios e livros-pontos e outras atribuições que lhe forem conferidas pelo Diretor 
Administrativo. 
  
CONDIÇÕES DE TRABALHO: 
  
a) GERAL: carga horária semanal de 30 horas;  
b) ESPECIAL: sempre que convocado ou necessário. 
  
REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 
  
a) Idade: entre 21 e 45 anos  
b) Instrução: 2º grau completo. 



  
  
 CATEGORIA FUNCIONAL: CONTADOR 

Retornar ao Sumário 

PADRÃO DE VENCIMENTO: 9 
  
ATRIBUIÇÕES: 
  
a) Descrição Sintética: Executar funções contábeis complexas, reunindo 
informações para tomada de decisões; 
  
b) Descrição Analítica: proceder a escrituração contábil de acordo com a legislação vigente 
e demais normas; fazer levantamentos e organizar balanços e balancetes patrimoniais e 
financeiros; participar de trabalhos de tomadas de contas dos responsáveis por bens e 
valores; preparar relatórios informativos; manter o registro e controle das contas e depósitos 
bancários, e do pagamento dos serviços executados por terceiros; visar os documentos 
elaborados ou fornecidos pela contabilidade; proceder periodicamente, ou segundo 
instruções superiores a verificação dos valores contábeis e dos bens escriturados e 
existentes; comunicar imediatamente aos superiores a existência de qualquer diferença nas 
prestações de contas que não tenham sido cobertas; proceder ao registro contábil dos bens 
patrimoniais, móveis e imóveis, acompanhando as variações havidas; controlar a execução 
orçamentária, mantendo registro de todas as dotações relativas à Autarquia, e informar 
imediatamente aos setores interessados a insuficiência de dotações orçamentárias e 
créditos; exercer outras atividades correlatas; 
  
CONDIÇÕES DE TRABALHO: 
  
a) GERAL: carga horária de 30 horas;  
b) ESPECIAL: sempre que convocado. 
  
  
REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 
  
a) Idade: mínimo 21 anos  
b) Instrução: superior completo de Ciências Contábeis. 
  
  
  
CATEGORIA FUNCIONAL: TÉCNICO EM CONTABILIDADE 

Retornar ao Sumário 

PADRÃO DE VENCIMENTO: 9 
  
ATRIBUIÇÕES: 
  



a) Descrição Sintética: Coordenar e controlar os serviços de contas e cadastro; 
coordenar e controlar os serviços de controle patrimonial, e licitações em 
geral. 
  
b) Descrição Analítica: organizar e manter rigorosamente atualizado o cadastro de usuários 
do DAE; entrosar-se com o cadastro imobiliário da Prefeitura, na coleta e processamento de 
dados para a contemplação do cadastro predial e de terrenos baldios do DAE, assim como 
para inclusão de novas economias que não constem dos registros cadastrais da Autarquia; 
promover a emissão de contas de água e esgoto; emitir guias de recolhimento das taxas 
diversas e de dívida ativa; proceder a reemissão de contas no caso de alterações; fazer 
creditar aos usuários pelos pagamentos efetuados, mantendo rigorosamente em dia as 
baixas de pagamento; efetuar notificações pela expedição de avisos de corte e fornecimento 
de água, segundo modelos adotados; efetuar inventários, mapas de controle e registro de 
entrada e baixas de bens patrimoniais; executar serviços de contabilidade, como 
escrituração analítica de atos ou fatos administrativos, escriturar contas correntes, livros ou 
fichas, slips; conferir guias; examinar empenhos; operar máquinas de contabilidade; 
preparar e divulgar as licitações para compras de materiais ou contratação de obras ou 
serviços; elaborar editais e coordenar a atividade de abertura das propostas recebidas 
apresentando e coordenando as atividades da Comissão de Julgamento; efetuar as 
encomendas dos materiais após o resultado da Comissão de Recebimento e Julgamento das 
Licitações; outras tarefas afins. 
  
CONDIÇÕES DE TRABALHO: 
  
a) GERAL: carga horária semanal de 30 horas;  
b) ESPECIAL: sempre que convocado. 
  
  
REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 
  
a) Idade: mínimo 18 anos  
b) Instrução: 2º grau completo de curso técnico em contabilidade. 
  
  
CATEGORIA FUNCIONAL: TESOUREIRO 

Retornar ao Sumário 

PADRÃO DE VENCIMENTO: 9 
  
ATRIBUIÇÕES: 
  
a) Descrição Sintética: receber e guardar valores, efetuar pagamentos; 
  
b) Descrição Analítica: Receber e pagar em moeda corrente; receber, guardar e entregar 
valores; efetuar, nos prazos legais os recolhimentos devidos, prestando contas; efetuar 
selagem e autenticação mecânica; elaborar balancetes e demonstrativos do trabalho 



realizado e importâncias recebidas e pagas; movimentar fundos; conferir e rubricar livros, 
informar, dar pareceres e encaminhar processos relativos à competência da Tesouraria, 
endossar cheques e assinar conhecimentos e demais documentos relativos ao movimento de 
valores; preencher e assinar cheques bancários; executar tarefas afins. 
  
CONDIÇÕES DE TRABALHO: 
  
a) GERAL: carga horária semanal de 30 horas;  
b) ESPECIAL: Atendimento ao público.  
  
REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 
  
a) Idade: Entre 18 e 45 anos;  
b) Instrução: 2º grau completo  
c) Outros: Declaração de bens e valores que constituem o seu patrimônio por ocasião da 
posse.  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 CATEGORIA FUNCIONAL: SUPERVISOR DA ÁREA ADMINISTRATIVA 

Retornar ao Sumário 

PADRÃO DE VENCIMENTO: 11 
  
ATRIBUIÇÕES: 
  
a) Descrição Sintética: supervisionar os setores pertencentes ao serviço 
administrativo, orientando e coordenando as rotinas de trabalho; 
  
b) Descrição Analítica: coordenar, orientar e racionalizar as atividades nos setores que 
pertencem à área administrativa; informar, encaminhar e controlar processos e outros 
expedientes que tramitam pelo Setor, submetendo à decisão do Diretor Administrativo; 
colaborar na preparação e orientação de servidores; apresentar ao Diretor Administrativo 
relatórios mensais e anuais das atividades do serviço da área; opinar na aplicação de leis e 
regulamentos da Autarquia; auxiliar na elaboração de projetos de leis submetendo à 
apreciação do Diretor Administrativo; exercer outras tarefas afins. 
  
CONDIÇÕES DE TRABALHO: 
  



a) GERAL: carga horária semanal de 30 horas.  
b) ESPECIAL: sempre que convocado ou necessário. 
  
REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 
  
a) Idade: mínima 21 anos.  
b) Instrução: superior completo.  
  
  
 CATEGORIA FUNCIONAL: SUPERVISOR DA ÁREA FINANCEIRA 

Retornar ao Sumário 

PADRÃO DE VENCIMENTO: 11 
  
ATRIBUIÇÕES: 
  
a) Descrição Sintética: supervisionar os setores pertencentes ao Serviço 
Financeiro orientando e coordenando as rotinas de trabalho; 
  
b) Descrição Analítica: coordenar, orientar e racionalizar todas as atividades 
administrativas  do Serviço Financeiro; preparar e apresentar relatórios mensais e anuais 
dos serviços executados, acompanhados de mapas, demonstrativos, balancetes e balanços; 
programar, controlar, estudar e analisar os compromissos de pagamentos propondo 
sugestões de propriedade ao Diretor Financeiro; organizar e orientar nos termos da 
legislação vigente, a contabilização do movimento financeiro, orçamentário, patrimonial e 
de custos do Departamento; informar, encaminhar e controlar processos e outros 
expedientes que tramitam pelo Serviço Financeiro, submetendo à decisão do Diretor 
Financeiro; elaborar a proposta orçamentária e os créditos adicionais da Autarquia, com a 
respectiva justificativa de acordo com orientação recebida do Diretor Financeiro ou do 
Diretor Geral; assinar cheques bancários na falta do Diretor Financeiro; executar outras 
tarefas afins. 
  
CONDIÇÕES DE TRABALHO: 
  
a) GERAL: carga horária de 30 horas;  
b) ESPECIAL: sempre que convocado. 
  
REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 
  
a) Idade: mínimo 21 anos.  
b) Instrução: superior completo de Ciências Contábeis.  
  
  
 
 



 CATEGORIA FUNCIONAL: PROGRAMADOR DO C.P.D. 
Retornar ao Sumário 

PADRÃO DE VENCIMENTO: 11 
  
ATRIBUIÇÕES: 
  
a) Descrição Sintética: elaborar e executar programas, supervisionar e 
controlar as tarefas de Processamento de dados. 
  
b) Descrição Analítica: coordenar a manutenção periódica preventiva do computador e 
aparelhos; aperfeiçoar e implantar sistemas de processamento de dados; orientar os serviços 
de operação, digitação e consistência dos sistemas existentes; determinar a necessidade de 
material, pessoal e equipamentos; elaborar programas; adotar medidas para segurança e 
bom funcionamento dos equipamentos; zelar pelo equipamento de serviço; executar outras 
tarefas afins. 
  
CONDIÇÕES DE TRABALHO: 
  
a) GERAL: carga horária semanal de 30 horas.  
b) ESPECIAL: sempre que convocado ou necessário. 
  
  
REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 
  
a) Idade: mínima 21 anos.   
b) Instrução: 2º grau completo com formação específica, e experiência mínima de 3 anos no 
ramo. 
  
 CATEGORIA FUNCIONAL: RESPONSÁVEL QUIMICO 

Retornar ao Sumário 

PADRÃO DE VENCIMENTO: 11 
  
ATRIBUIÇÕES: 
  
a) Descrição Sintética: dirigir, efetuar, fiscalizar e se responsabilizar por todas 
as análises, tratamentos e controle afetos ao setor. 
  
b) Descrição Analítica: efetuar exames físico químico, bacteriológico e análises de rotinas 
diárias e mensais; realizar pesquisas destinadas ao abastecimento público desde sua origem 
até a entrega ao consumo. Inspecionar as dosagens automáticas ou manuais do tratamento 
químico da água, bem como a qualidade do material empregado nas mesmas; fiscalizar os 
trabalhos de limpeza e de desinfecção das linhas de adução e distribuição de água, nos 
reservatórios e canalizações que tenham sofrido reparações; orientar e controlar a execução 
dos exames biológicos necessários ao controle do tratamento de esgoto e de sua disposição 



final; efetuar estudos e pesquisas sobre o emprego dos padrões de potabilidade, índice de 
poluição, métodos de ensaio e de análises de especificações e de normas de trabalho; suprir 
o laboratório de materiais de consumo necessário à estação de tratamento; zelar pela 
conservação e manutenção das instalações, máquinas e aparelhos; providenciar o registro 
diário das operações de máquinas, aparelhos medidores e de observações diretas, referentes 
ao controle e funcionamento da estação de tratamento; estudar e propor à Diretoria 
Industrial sugestões para a elaboração de projetos, ou medidas de melhoria e segurança de 
funcionamento dos serviços; emitir tecnicamente parecer sobre a potabilidade das águas de 
cada novo poço. Executar outras tarefas afins. 
  
CONDIÇÕES DE TRABALHO: 
a) GERAL: horário normal de expediente administrativo; 
b) ESPECIAL: sempre que convocado ou necessário. 
  
REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 
  
a) Idade: mínima de 22 anos 
b) Instrução: Curso superior completo de faculdade afins na área, com experiência mínima 
de 5 anos no ramo.  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 CATEGORIA FUNCIONAL: ENGENHEIRO 

Retornar ao Sumário 

PADRÃO DE VENCIMENTO: 12 
  
ATRIBUIÇÕES: 
  
a) Descrição Sintética: exercer a tarefa de fiscalização técnica nas áreas dos 
serviços de Água, Esgoto, Laboratório e Obras. 
  
b) Descrição Analítica: fiscalizar as atividades necessárias as operações de captação, 
adução, tratamento e distribuição de água, bem como as de manutenção, conservação e 
ampliação da rede de esgotos sanitários; é responsável pela fiscalização do programa anual 
de obras da Autarquia; aprovar os projetos hidrosanitários de imóveis residenciais, 
comerciais, públicos e industriais; elaborar e propor normas e especificações técnicas a 
serem observadas na execução de projetos de obras de água e esgotos; estudar os projetos e 
orçamentos de obras de água e esgotos; estudar os projetos e orçamentos de obras 



apresentados por construtores ou empreiteiros, emitindo parecer ou propondo modificações 
dos projetos, por motivo de ordem técnica ou econômica; fiscaliza as obras e expansão da 
rede de água e esgotos, quando for o caso e, quando executadas por empreitadas, 
acompanhar, verificar e atestar as medições dos serviços para fins de pagamento, despachar 
pessoalmente com o Diretor Industrial quando convocado. 
  
CONDIÇÕES DE TRABALHO: 
  
a) GERAL: período normal de 30 horas semanais.  
b) ESPECIAL: sujeito a prestação de serviços externos, à noite, domingos e feriados. 
  
REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 
  
a) Idade: mínimo 22 anos   
b) Instrução: superior completo de Engenharia. 
  
  
  
 
 
 
 
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  

 
  
 


