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ANEXO I – DESCRIÇÃO DOS CARGOS 
 

A) CARGOS COM EXIGÊNCIA DE ENSINO FUNDAMENTAL I 
 

1.01 – AUXILIAR DE CONTROLE DE ESTAÇÕES 
Auxilia o Agente de Controle de Estações na operação das instalações de reservatórios de tratamento de água e na 
operação das estações de tratamento de esgoto. Auxilia na operação das instalações de reservatórios de tratamento de 
água e na operação das estações de tratamento de esgoto, processando o produto colhido da rede de esgoto, dentro dos 
limites toleráveis para sua emissão; auxilia no controle do funcionamento das instalações; auxilia na manutenção dos 
equipamentos, limpando depósitos e tanques de filtragem, lubrificando os elementos móveis das máquinas e executando 
pequenos reparos e regulagens para conservá-los em perfeito estado de funcionamento; auxiliar na constatação de 
anormalidades de funcionamento de equipamentos, comunicando a chefia imediata sobre as falhas que não tenha 
condições de resolver; executa serviços de conservação e manutenção dos equipamentos das estações; e, executa outras 
tarefas de mesma natureza e nível de complexidade associadas ao ambiente organizacional. 
 
1.02 – AGENTE CONDUTOR DE VEÍCULOS PESADOS (Motorista) 
Dirige veículos pesados e/ou articulados, próprios ou contratados, tais como: caminhões, carretas, ônibus, micro-ônibus, 
peruas, manipulando os comandos de marcha, direção e demais mecanismos, obedecendo ao Código Nacional de 
Trânsito; promove a manutenção do veículo sob a sua responsabilidade, verificando as condições de funcionamento, de 
combustível, água, bateria, pneus e outros, observando as normas do Código Nacional de Trânsito (CONTRAN); e, zela 
pela limpeza do veículo. Dirige veículos de médio e grande porte; transporta pessoas, materiais, equipamentos e 
documentos; verifica, diariamente, as condições de funcionamento do veículo, antes de sua utilização; comunica a chefia 
imediata por escrito sobre necessidade de reparos no veículo; zela pela segurança de passageiros e de terceiros; orienta e 
auxilia na carga e descarga de materiais; registra dados preestabelecidos, sobre a utilização diária do veículo; verifica troca 
ou completa, se necessário cotidianamente o óleo, a água e o combustível; efetua limpeza dos materiais que ficam 
encostados na caçamba; limpa placas, faróis e sinaleiros dos veículos utilizados; e, conduz o veículo até o local 
determinado após o final da jornada de trabalho; e, executa outras tarefas de mesma natureza e nível de complexidade 
associadas ao ambiente organizacional. 
 

B) CARGOS COM EXIGÊNCIA DE ENSINO MÉDIO/ E OU TÉCNICO COMPLETO 
 
2.01 – AGENTE DE APOIO ADMINISTRATIVO 
Executa e coordena tarefas específicas da unidade administrativa, participando na organização setorial, sugerindo e 
melhorando rotinas, valendo-se de sua experiência para atender as necessidades administrativas. 
Atende ao público em geral, averiguando suas necessidades para orientá-lo ou encaminhá-lo às pessoas ou setores 
competentes; efetua o preenchimento de fichas, cadastros, formulários, requisições de materiais, quadros e outros 
similares; efetua o lançamento em livros, consultando dados em tabelas, gráficos e demais demonstrativos, a fim de 
atender às necessidades do setor, sob a orientação do superior hierárquico; controla, manuseia, e atualiza arquivos e 
sistemas administrativos; elaborar, sob a orientação do superior hierárquico, planos iniciais de organização, gráficos, fichas, 
roteiros, manuais de serviços, boletins, formulários e relatórios em geral, nas áreas administrativas de pessoal, material, 
orçamento, organização e métodos e outras áreas; estuda e informa processos que tratem de assuntos relacionados ao 
setor de trabalho, preparando os expedientes que se fizerem necessários; efetua registros em documentos conforme 
legislação em vigor; efetuar contatos com pessoas de outras Secretarias; digitar e ou datilografa documentos diversos, 
conforme orientação; controla, organiza e atualiza arquivos administrativos, bibliográficos e de estoque, em ordem 
preestabelecida; efetua cálculos e conferências numéricas simples; auxiliar na realização de campanhas, programas e 
projetos, junto a usuários, quando necessário ou solicitado; desenvolve atividades administrativas rotineiras e eventuais 
que possuam orientação prévia; orientar e procede à tramitação de processos, orçamentos, contratos e demais assuntos 
administrativos rotineiros, consultando documentos em arquivos, fichários e sistemas, levantando dados, efetuando 
cálculos e prestando informações quando necessário; redigir correspondência interna, cartas, ofícios e outros expedientes, 
segundo padrões pré- estabelecidos; e, mantêm organizados, limpos e conservados os materiais, máquinas, equipamentos 
e local de trabalho, que estão sob sua responsabilidade; e, executa outras tarefas de mesma natureza e nível de 
complexidade associadas ao ambiente organizacional. 
 
2.02 – AGENTE DE SECRETARIA 
Planeja, organiza, executa e supervisiona as atividades da área com base nas determinações de seu superior, fazendo 
cumprir as normas e instruções de serviços, com eficácia, o desenvolvimento das rotinas de trabalho. Examina toda 
correspondência recebida, analisando-a e coletando dados referentes a informações solicitadas, para elaborar respostas e 
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posterior encaminhamento; executar serviços inerentes a unidade jurídica, digitando requerimentos e acompanha os 
processos em andamento, visando manter o controle de sua tramitação; elabora estatísticas e cálculos para levantar dados 
necessários à elaboração do orçamento anual, computando gastos com pessoal, material de consumo e permanente, 
equipamento e instalações, efetuando levantamentos, compilando dados em tabelas ou mapas demonstrativos, a fim de 
fornecer a posição financeira, contábil e outros a diversas áreas da Autarquia; examina a exatidão do documento, 
conferindo, efetuando registros, observando prazos, datas e posições financeiras, informando sobre o andamento do 
assunto pendentes, para adotar providências de interesse da Autarquia; executa o controle de emissão e pagamento de 
impostos em geral, taxas e licenças comunicando todas as alterações ocorridas para atender as necessidades 
administrativas; auxilia na execução da conciliação de contas bancárias, acompanhando o movimento através de registros 
de depósitos, cheques emitidos, e outros lançamentos, para a elaboração de relatórios diários possibilitando informar a 
posição financeira; despacha com a direção; colhe assinatura; administra pendências; atende e recepciona pessoas; 
atende pedidos, solicitações e chamadas telefônica; orienta e encaminha pessoas; gerencia e levanta informações; 
consulta outros departamentos; cria e mantém atualizado banco de dados; controla cronogramas e prazos; direciona 
informações; acompanha processos; reproduz documentos; confecciona clippings; elabora documentos e relatórios; digita e 
formata documentos; recebe, controla, tria, destina, registra e protocola correspondência e correspondência eletrônica (e-
mail); controla malote; arquiva documentos; identifica o assunto e a natureza do documento; determina a forma de arquivo; 
classifica, ordena, cadastra e cataloga documentos; arquiva correspondência; administra e atualiza arquivos, domina 
informática; e, executa outras tarefas de mesma natureza e nível de complexidade associadas ao ambiente organizacional. 
 
2.03 – TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO  
Informar o empregador, através de parecer técnico, sobre os riscos existentes nos ambientes de trabalho, bem como 
orientá-los sobre as medidas de eliminação e neutralização; Informar os trabalhadores sobre os riscos de suas atividades, 
bem como as medidas de eliminação ou neutralização; Analisar os métodos e os processos de trabalho e identificar os 
fatores de risco de acidente de trabalho, doenças profissionais e do trabalho e a presença de agentes ambientais 
agressivos ao trabalhador, propondo sua eliminação ou seu controle; Executar os procedimentos de segurança e higiene 
do trabalho e avaliar os resultados alcançados, adequando às estratégias utilizadas de maneira a integrar o processo 
prevencionista em uma planificação, beneficiando o trabalhador; Executar programas de prevenção de acidentes do 
trabalho, doenças profissionais nos ambientes de trabalho, com a participação dos trabalhadores, acompanhando e 
avaliando os seus resultados, bem como sugerindo constantes atualizações dos mesmos e estabelecendo procedimentos a 
serem seguidos; Promover debates, encontros, campanhas, seminários, palestras, reuniões, treinamentos e utilizar outros 
recursos de ordem didática e pedagógica com objetivo de divulgar as normas de segurança e higiene do trabalho, assuntos 
técnicos, administrativos e prevencionista, visando evitar acidentes do trabalho, doenças profissionais e do trabalho. 
 

C) CARGO COM EXIGÊNCIA DE ENSINO SUPERIOR COMPLETO 
 
3.01 – ENGENHEIRO CIVIL  
Desenvolve projetos de engenharia civil; planeja, orça e executa obras, coordenando a manutenção e controlando a 
qualidade dos suprimentos e serviços contratado; elabora normas e documentação técnica relacionadas a área de atuação. 
Elabora planos e projetos, coordena e fiscaliza a execução de obras públicas nas áreas de construção civil, terraplanagem, 
drenagem, pavimentação, saneamento, manutenção, circulação viária, entre outros; planeja, elabora, supervisiona e 
analisa projetos, emitindo pareceres técnicos na sua área de execução; executa trabalhos especializados referente às 
regiões, zonas, obras, estruturas, e conservação de recursos naturais de acordo com a legislação vigente, normas e 
especificações; participa em intervenções de desenvolvimento urbano e investimentos públicos; supervisiona a implantação 
de projetos, acompanhando o desenvolvimento das obras; realizar estudos de alternativas técnicas, prazos, início e 
melhores períodos, para a execução de obras, investigando e definindo metodologias de execução, dimensionamento da 
obra, equipamentos, materiais e serviços a serem utilizados; coordena, elaborar projetos, anteprojetos e detalhamento 
técnico/financeiro de obras, acompanhando o cronograma de execução de atividades; elabora mapas temáticos 
relacionados ao planejamento e gestão urbana, incluindo mapas de zoneamento urbanístico, uso de solo, evolução do 
parcelamento, equipamentos urbanos, redes de infraestrutura, sistema viário, patrimônio público, áreas de risco, interesse 
ambiental, social, econômico e turístico, de modo a atender a demanda solicitada de acordo com a lei; realiza levantamento 
e execução de projetos de organização e controle de circulação de ruas, rodovias e outras vias de trânsito, sinalizando-as 
adequadamente, a fim de permitir perfeito fluxo de veículos e assegurar o máximo de segurança para motorista e 
pedestres; atende o público em geral; zela pelos equipamentos e materiais; e, executa outras tarefas de mesma natureza e 
nível de complexidade associadas ao ambiente organizacional. 
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