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ANEXO I – DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES 
 
1.01 -  Pedreiro 
 
Descrição do cargo - Executa os serviços de obras, seleciona e mistura o material adequado, assenta tijolos, 
pedras, ladrilhos e afins com uso da argamassa; faz revestimento de paredes; realiza trabalhos de manutenção 
corretiva reparando aparelhos sanitários; manilhas e outras peças; chumba bases; executa outras tarefas 
correlatas que lhe forem determinadas pelo superior imediato. 
 
Requisitos de Desempenho: 
Escolaridade: Ensino Fundamental (1a a 4a série).  
Experiência: mínima de um ano comprovada.  
Jornada de Trabalho: 44 h semanais 
 
1.02 - Encanador de Água 
 
Descrição do cargo - Compreende as tarefas referentes à montagem, ajuste, instalação, reparo de 
encanamentos, tubulações outros condutos e acessórios; efetua mergulho, executa ligações de fornecimento de 
água nas propriedades dos requerentes, faz cortes ou redução de fornecimento, conforme orientado, nos casos 
de falta de pagamento de contas, estuda o trabalho a ser executado, analisando desenhos, esquemas, 
especificações e outras informações, para programar o roteiro e operações; marca os pontos de colocação das 
tubulações, uniões e furos nas paredes, muros e escavações do solo; utiliza-se de instrumentos de traçagem ou 
marcação para orientar a instalação do sistema projetado; executa o corte, rosqueamento, curvatura e união de 
tubos: posiciona e fixa os tubos, baseando no projeto elaborado; instala louças sanitárias, condutores, caixa 
d`água, chuveiro elétrico ou a gás e outras partes componentes das instalações; monta e instala registros e 
outros acessórios da canalização, trechos de tubos; faz as conexões necessárias com os aparelhos, para 
completar a instalação do sistema; testa as canalizações; utiliza ar comprimido ou água sob pressão e observa 
manômetros, para assegurar-se da vedação de todo o sistema, ou repará-lo; executa o fechamento de furos e 
rasgos nos muros, paredes ou solo, renovação da pintura de equipamentos hidráulicos, efetua a substituição ou 
reparação de peças para mantê-las em bom funcionamento; elabora o orçamento de material hidráulico, 
baseando nos projetos e obras para aquisição dos materiais necessários; executa outras tarefas correlatas que 
lhe forem atribuídas pelo superior imediato. 
 
Requisitos de Desempenho: 
Escolaridade: Ensino Fundamental (1a a 4a série), com curso profissionalizante equivalente e/ou experiência 
mínima de um ano e curso de mergulho em entidade regulamentada oficialmente. 
Aptidão Física: Necessária para o bom desempenho das tarefas. 
Jornada de Trabalho: 44h semanais. 
(Redação dada pela Lei nº 5631/2020) 
 
1.03 - Telefonista 
 
Descrição do Cargo - Atende e efetua chamadas telefônicas distribuindo em ramais; registra a duração e o custo 
das ligações, fazendo anotações em formulários apropriados para permitir a cobrança e o controle de ligações; 
zela pelo equipamento telefônico, comunicando defeito ao superior imediato ou à unidade competente, solicitando 
conserto e manutenção para assegurar o perfeito funcionamento; mantém atualizadas e sob sua guarda as listas 
telefônicas internas, externas e de outras localidades para facilitar a consulta; atende com cortesia pedidos de 
informações telefônicas, anotando recados e registrando chamadas; atende chamadas para o 0800 ou outro 
sistema de atendimento, para registrar, dar encaminhamento e responder a reclamações, solicitações, elogios ou 
outras manifestações do público; executa outras tarefas correlatas que lhe forem atribuídas pelo superior 
imediato. 
 
Requisitos de Desempenho: 
Escolaridade: Ensino Fundamental (1a a 4a série). 
Experiência: 1 (um) ano comprovado. 
Jornada de Trabalho: 30h semanais 
 
1.04 - Operador de Máquinas Pesadas 
 
Descrição do cargo - Opera equipamentos rodoviários e outras máquinas destinadas a escavar, nivelar, aplainar 
terra e materiais similares, tais como retro-escavadeira, moto-niveladora, escavadeira, rolo compressor, 
carregadeira; atenta para regras de trânsito e normas de segurança; vistoria a máquina, verificando o estado dos 
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pneus, esteiras, o nível de combustível, água e óleo de cárter e testando freios, parte elétrica, parte hidráulica 
parte mecânica e demais condições para perfeita utilização do equipamento e certifica-se de suas condições de 
funcionamento, zelando pela sua manutenção; executa outras tarefas correlatas que lhes forem atribuídas pelo 
superior imediato. 
 
REQUISITOS DE DESEMPENHO: 
Escolaridade: Ensino Fundamental (1a a 4a série), com Carteira Nacional de Habilitação, categoria "D". 
Experiência: mínima de três anos. 
Aptidão Física: Necessária para o bom desempenho das tarefas. 
Jornada de Trabalho: 44h semanais. 
(Redação acrescida pela Lei no 4261/2014) 
 
2.01 - Almoxarife 
 
Descrição do cargo - Executa, sob orientação do seu superior hierárquico, tarefas técnicas e administrativas de 
sua Divisão; Organiza, controla e desenvolve procedimentos para execução de serviços relativos aos 
suprimentos; elabora memorando e outros documentos internos e externos; Executa a administração de materiais 
da Autarquia; Supervisionar as atividades dos almoxarifados da Autarquia; Controlar os contratos de 
fornecimento de serviços ou compra de materiais, além de planejar e orientar sobre futuras aquisições de 
materiais e serviços a serem adquiridos em conjunto com as áreas envolvidas, de acordo com políticas 
preestabelecidas; Emitir ordens de Fornecimento de Materiais, Serviços e Obras; Estabelecer datas e volumes de 
licitações, observando critérios econômicos, financeiros e operacionais e submeter a Procuradoria Jurídica para 
possíveis pareceres; fornecer ao Contador o inventário mensal dos saldos dos materiais em estoque para 
contabilização; pesquisar e desenvolver procedimentos para contratação de novos fornecedores, a fim de garantir 
qualidade e evitar exclusividade nas compras diretas; executa outras tarefas correlatas que lhe forem atribuídas 
pelo superior imediato. 
 
Requisitos de Desempenho: 
Escolaridade: Ensino Médio Técnico Completo, compatível com a área de atuação. 
Conhecimentos básicos: noções de computação 
Jornada de Trabalho: 40h semanais.  
(Redação acrescida pela Lei no 5388/2019) 
 
2.02 - Mecânico de Manutenção 
 
Descrição do cargo - Executar a substituição de registros em geral nas estações de tratamento de água e esgoto 
e em estações elevatórias de água e esgoto. Executar a substituição de válvulas de retenção em geral nas 
estações de tratamento de água e esgoto e em elevatórias de água e esgoto; Executar a substituição de válvulas 
de pé em geral nas estações de tratamento de água, estações de tratamento de esgoto e em elevatórias de água 
e esgoto; Executar substituição de gaxetas em equipamento tipo moto bomba; Realizar as revisões preventivas 
de lubrificações em equipamentos tipo moto bomba; substituir selo mecânico, em equipamentos moto bomba; 
Realizar a manutenção em dosadoras e agitadores de produtos químicos, nas estações de tratamento de água. 
Executar a retirada e instalação de equipamentos recondicionados ou novos quando necessário; 
acompanhamento periódico dos equipamentos em todas as estações de tratamento de água, estações de 
tratamento de esgoto estações elevatórias de água e esgoto; Realizar o preenchimento de relatório diário e 
apresentação ao superior imediato, com relação ao estado de funcionamento dos equipamentos, acessórios com 
apontamento de possíveis avarias; executa outras tarefas correlatas que lhe forem atribuídas pelo superior 
imediato. 
 
Requisitos de Desempenho: 
Escolaridade: Ensino Médio Completo, com curso profissionalizante ou técnico, compatível com a área de 
atuação. 
Conhecimentos básicos: noções de torno e máquina de solda 
Jornada de Trabalho: 44h semanais.  
(Redação acrescida pela Lei no 5388/2019) 
 
2.03 - Operador de Estação de Tratamento de Água - ETA 
 
Descrição do cargo - Opera as instalações de um reservatório de tratamento de água, dirigindo o fluxo, 
misturando-lhe substâncias químicas e filtrando-a para purificá-la e tomá-la adequada aos usos domésticos e 
industriais; dirige a entrada da água, abrindo válvulas e regulando e acionando motores elétricos e bombas, 
adicionando-lhe quantidades determinadas de cloro, amoníaco, cal ou outros produtos, ou manipulando 
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dispositivos automáticos de admissão desses produtos, para depurá-la, desodorizá-la e clarificá-la; aciona os 
agitadores, para misturar os ingredientes, separar as impurezas e bombear a água para a sua distribuição; 
controla o funcionamento da instalação, lendo marcações dos contadores e indicadores do quadro de controle 
para determinar o consumo de água e outros fatores, executa outras tarefas correlatas que lhe forem atribuídas 
pelo superior imediato. 
 
Requisitos de Desempenho: 
Escolaridade: Técnico em Química com registro no respectivo órgão de classe. 
Jornada de Trabalho: 44h semanais 
 
3.01 – Contador  
 
Descrição do Cargo - Executa operações contábeis, tais como: correção de escrituração, conciliações, exame de 
fluxo de caixa e organização de relatórios; elabora plano, programa de natureza contábil; planeja e conduz planos 
e programas de análise sobre o funcionamento correto dos controles financeiros e contábeis, transações, 
normas, rotinas e procedimentos no sentido de salvaguardar os interesses, bens e recursos da SAAE; corrige a 
escrituração dos livros contábeis, atentando para transcrição correta dos dados contidos nos documentos 
originais; elabora balancetes e balanços; aplica técnica apropriada, apresenta resultado parcial e total da situação 
patrimonial da SAERP; efetua conciliação de contas; detecta erros para assegurar a correção da operação 
contábil; examina o fluxo de caixa durante o exercício considerado; verifica documentos quanto a correção; 
organiza relatório contábil referente a situação global do órgão; transcreve dados estatísticos; orienta, 
supervisiona e efetua cálculo de reavaliação do ativo e de depreciação de veículos, máquinas, moveis e 
instalações, baseando-se por índices adequados a cada caso; coordena e participa da elaboração de programa 
contábil, calculando e especificando receitas e custos durante o período considerado; assessora os órgãos em 
assuntos de sua competência; realiza os controles financeiros, controla entradas e saídas de recursos em contas 
bancárias, assinar os cheques e contas a pagar juntamente com o Superintendente, cuida dos registros da 
Autarquia e responde juntamente com o superintendente junto aos órgãos públicos da Fazenda, emite parecer 
sobre assunto de sua especialidade; executa outras tarefas correlatas que lhe forem atribuídas pelo superior 
imediato. 
 
Requisitos de Desempenho 
Escolaridade: Curso Superior Completo em Ciências Contábeis com registro no respectivo órgão de classe 
competente. 
Conhecimentos básicos: computação, especialmente planilhas eletrônicas. 
Jornada de Trabalho: 40 h semanais. 
(Redação dada pela Lei no 5552/2020) 
 
3.02 - Controle Interno SAERP 
 
Descrição do cargo - Trabalhar no âmbito do controle interno através da verificação do cumprimento de contratos, 
convênios e acordos da gestão, realizar a avaliação dos resultados da gestão governamental e da aplicação de 
recursos públicos, além da orientação de gestores para a correta execução orçamentária; Promover o controle 
social através da transparência da gestão pública; Auxiliar acompanhando e propondo eventuais correções nos 
assuntos pertinentes às auditorias do Tribunal de Contas; realizar exame documental com a apuração da 
validade e autenticidade de documentos da administração financeira apurando se as especificações da Nota de 
Empenho coincidem com as informações possibilitadas pelo comprovante fiscal (nome do credor, histórico, valor, 
etc.); Realizar visitas aos setores para comprovar a existência, as características e as condições dos objetos em 
foco, observando frente aos registros analíticos a exatidão do estoque de Almoxarifado, Bens Permanentes e 
Tesouraria, se os pagamentos são compatíveis com a fase atual de eventual obra, se a subvencionada entidade 
revela adequado atendimento ao público-alvo, etc, Obter informações sobre a regularidade de atos financeiros de 
valor relevante, se preciso for, utilizando dados de fonte externa (emitente de nota fiscal, prestador de serviço, 
etc.); Verificar a exatidão das somas, deduções, produtos, divisões, sequencias numéricas, aplicação de taxas, 
mesmo quando os números são eletronicamente processados; Consultar junto a pessoas que atuam dentro ou 
fora da autarquia para aferir a eficácia, eficiência e efetividade dos serviços públicos; Auxiliar a Autarquia 
acompanhando e propondo eventuais correções nos assuntos pertinentes às auditorias do Tribunal de Contas; 
Manifestar-se nos processos administrativos em assuntos pertinentes a sua unidade administrativa e relativos a 
sua área de atuação; Operar equipamentos e sistemas de informática e comunicação, quando autorizado e 
necessário ao exercício de suas atividades; Dirigir veículos leves e motocicletas da frota da autarquia, caso 
possua carteira nacional de habilitação e mediante autorização prévia, quando necessário ao exercício de suas 
atividades; Manter organizados, limpos e conservados os materiais, máquinas, equipamentos e local de trabalho, 
que estão sob sua responsabilidade; Executar outras atividades pertinentes a sua área de atuação; executa 
outras tarefas correlatas que lhe forem atribuídas pelo superior imediato. 
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Requisitos de Desempenho: 
Escolaridade: Curso Superior Completo com registro no órgão competente, quando exigido, compatível com a 
área de atuação. 
Conhecimentos básicos: noções de computação, principalmente planilhas eletrônicas. 
Jornada de Trabalho: 40h semanais.  
(Redação acrescida pela Lei no 5388/2019) 
 
3.03 - Engenheiro Civil 
 
Descrição do cargo - Elabora, executa e dirige projetos de engenharia civil relativos a rodovias, vias férreas, 
sistemas de água, esgoto e outros; estuda e prepara planos, métodos de trabalho e demais dados requeridos, 
assegurando-se dos padrões técnicos exigidos. Avalia as condições requeridas, determina o local apropriado, 
calcula esforços e condições físicas como pressões de água, resistência aos ventos e mudanças de 
temperaturas, definindo assim a natureza do material a ser empregado na obra; efetua a fiscalização de obras 
que estão sendo executadas por empreiteiras ou pessoal próprio da Autarquia, verificando se estão sendo 
realizadas em conformidade com o projetado; efetua medições de obras, verificando os serviços que foram 
executados, visando realização de pagamentos; consulta outros especialistas trocando informações referentes a 
construção, prepara plantas, indica materiais e mão de obra adequada, prepara o programa de trabalho, 
cronogramas e outros subsídios, que orienta a fiscalização e execução dos projetos, assegurando assim o 
cumprimento dos prazos e padrões de qualidade e segurança recomendados; executa outras tarefas correlatas 
que lhe forem atribuídas pelo superior imediato. 
 
Requisitos de Desempenho: 
Escolaridade: Curso Superior Completo em Engenharia Civil, com registro no respectivo órgão de classe. 
Conhecimentos básicos: noções de computação e de programa de computador específico da área. 
Jornada de Trabalho: 30 h semanais.  
(Redação acrescida pela Lei no 5388/2019) 
 
3.04 - Engenheiro Sanitarista 
 
Descrição do cargo - Elabora, executa e dirige projetos de engenharia civil, relativos às obras e instalações 
destinadas ao saneamento básico, estudando características e especificações e preparando orçamentos de 
custo, recursos necessários, técnicas de execução e outros dados, para assegurar a construção, funcionamento, 
manutenção e reparo dos sistemas de abastecimento de água e sistemas de esgotos, dentro dos padrões 
técnicos exigidos; estuda as condições requeridas para o funcionamento das instalações de filtragem e 
distribuição de água potável; sistemas de esgotos, de drenagem e outras construções; prepara o programa de 
trabalho, elaborando esboços, plantas, especificações, cronogramas e outros subsídios técnicos que se fizerem 
necessários, para permitir a orientação e fiscalização do Ddesenvolvimento da obra; prepara previsões 
detalhadas das necessidades de fabricação, montagem, funcionamento, manutenção e reparo das instalações e 
equipamentos sanitários, determinando e calculando materiais, seus respectivos custos e mão-de-obra, para 
estabelecer os recursos indispensáveis à execução do projeto; executa outras tarefas correlatas que lhe forem 
atribuídas pelo superior imediato. 
 
Requisitos de Desempenho: 
Escolaridade: Curso Superior Completo em Engenharia, com especialização em Sanitarismo, com registro no 
órgão competente. 
Jornada de Trabalho: 30h semanais 


