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ANEXO I 

 

ATRIBUIÇÕES E REQUISITOS 

 

ESPECIALIDADES DO CARGO DE AGENTE DE SANEAMENTO 

 

 

Especialidade: Operador de Sistemas 
Salário Base (R$): 1.048,76 (mil, quarenta e oito reais e setenta e seis centavos) 
Jornada de Trabalho: 40 (quarenta) horas semanais, sujeitas à escala de revezamento ou plantão, com 
disponibilidade para viagens. 
Requisitos Exigidos: Certificado, devidamente registrado, de conclusão de curso de ensino fundamental 
completo (conclusão da 4ª série / 5º Ano), expedido por instituição de ensino reconhecida pelo órgão 
competente. 
Aptidões Específicas: Adaptabilidade, coordenação e destreza de membros superiores e inferiores, 
disciplina, disponibilidade, espírito de equipe, facilidade no relacionamento interpessoal, força e 
resistência física, resistência a variações de temperatura e luminosidade, versatilidade e iniciativa. O 
trabalho é realizado em ambientes sujeito a intempéries, ruídos, poeira, gases tóxicos, odor, barulho e 
contato com produtos químicos e esgoto sanitário. 
Atribuições: Executar, sob orientação, atividades de: captação, produção, operação, reservação e 
distribuição de água, manutenção em redes e ligações de água e/ou esgoto; execução de novas ligações de 
água e/ou esgoto; suspensão, tamponamento, supressão e religação de água e esgoto; acompanhar e 
fiscalizar obras e serviços; construção de poços de visitas e assentamento de poços luminares em ligações; 
desentupimento de ligações e redes; prolongamento de redes; recomposição de pavimentos e passeios; 
instalar e/ou substituir hidrômetros; operar compressor de ar; operar estação de tratamento de esgoto e 
água; executar serviços de abertura e fechamento de valas; carregar e descarregar material e 
equipamentos; executar serviços administrativos de atendimento ao cliente, leitura de hidrômetros, 
entrega de contas e faturas; executar outras tarefas inerentes à especialidade. 
 
 

Especialidade: Técnico em Química 
Salário Base (R$): 1.674,09 (mil, seiscentos e setenta e quatro reais e nove centavos) 
Jornada de Trabalho: 40 (quarenta) horas semanais, com disponibilidade para viagens. 
Requisitos Exigidos: Certificado, devidamente registrado, de conclusão de curso de ensino médio técnico 
em Química, expedido por instituição de ensino reconhecida pelo órgão competente, com registro no 
Conselho Regional da categoria profissional. Carteira Nacional de Habilitação categoria mínima B. 
Aptidões Específicas: Atenção concentrada, raciocínios lógico, numérico e mecânico; disciplina, espírito de 
equipe; disponibilidade; destreza manual; percepções cromáticas e de detalhes; prudência. 
Atribuições: Executar, sob orientação, atividades relacionadas à operação de estações de tratamento de 
água e esgoto e de unidades de tratamento de resíduos, análise e teste de coagulação, análise e coleta 
físico-química de amostras de água ou esgoto, inspeção de aparelhos e equipamentos das ETA’s e ETE’s, 
inspeção técnica em unidades de tratamento, acompanhar serviços de cadastro de redes interceptoras e 
coletoras de sistemas de tratamento de esgoto, serviços de recuperação de áreas erodidas ao longo de 
interceptores, margens de córrego e ribeirões, realizar serviços de atualização dos bancos informatizados 
de dados de caracterização de esgotos, acompanhar trabalhos para identificação e eliminação de 
lançamentos indevidos em redes coletoras de esgoto, efetuar controle de estoque de produtos químico; 
executar outras tarefas inerentes a especialidade. 
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Especialidade: Técnico em Obras e Serviços 
Salário Base (R$): 1.674,09 (mil, seiscentos e setenta e quatro reais e nove centavos) 
Jornada de Trabalho: 40 (quarenta) horas semanais, com disponibilidade para viagens. 
Requisitos Exigidos: Certificado, devidamente registrado, de conclusão de curso de ensino médio técnico 
em Edificações ou Técnico em Saneamento ou Técnico em Agrimensura ou Técnico em Estradas, expedido 
por instituição de ensino reconhecida pelo órgão competente, com registro no Conselho Regional da 
categoria profissional. Carteira Nacional de Habilitação categoria mínima B.  
Aptidões Específicas: Raciocínio lógico, disponibilidade, espírito de equipe, organização, adaptabilidade, 
domínio de sequência construtiva de obras, compreensão da linguagem física e da matemática, utilização 
de computadores e periféricos. 
Atribuições: Executar a fiscalização de obras de construção civil e de redes e ligações de água e esgoto, 
realizadas por equipes próprias e/ou empreiteiras, levantamento de dados para medições; bem como 
orientar e acompanhar a execução dos serviços de pedreiro, pintor, marceneiro, bombeiro hidráulico e de 
apoio a levantamentos topográficos; dirigir veículos para execução de suas atividades, visando atender as 
demandas da empresa, em toda área de atuação da COPANOR; executar outras tarefas inerentes à 
especialidade. 
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