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AGENTE DE SANEAMENTO/MÉDIO 
 
VALOR DA INSCRIÇÃO: R$35,00 
 
Especialidade: Auxiliar Sondagem 
Salário Base (R$): 1.560,43 
Jornada de Trabalho: 40 horas semanais, sujeitas a escala de revezamento e disponibilidade para viagens 
longas e/ou frequentes. 
Requisitos Exigidos: Ensino Médio completo (antigo 2º grau).  
Atribuições: Executar atividades pertinentes à execução e preparação de abertura de canais e construção de 
tanques de circulação e decantação de lama na perfuração de poços profundos; preparar local e a sonda para 
iniciar a abertura do poço, auxiliar e/ou executar serviços de construção de alicerce, assentamento de 
alvenaria, manutenção predial, no tocante a coletas de amostras e realização de testes, medições, preparo e 
dosagem de produtos químicos; testes de bombeamento, avaliação de vazão de poços, bem como usar EPI, 
executar tarefas correlatas à especialidade e, se necessário, treinar pessoas e conduzir veículos. 
 
Especialidade: Auxiliar Serviços Saneamento 
Salário Base (R$): 1.331,81 
Jornada de Trabalho: 40 horas semanais, sujeitas a escala de revezamento ou plantão. 
Requisitos Exigidos: Ensino Médio completo (antigo 2º grau). 
Atribuições: Auxiliar e/ou executar, sob orientação, serviços operacionais de manutenção e prolongamento 
de redes e ligações de água e esgoto, abertura, fechamento e compactação de valas, serviços braçais de 
recomposição e pavimentação de passeio, abertura de covas e picadas, capinas, manobras em redes de 
distribuição de água; desentupimento e limpeza de redes de coleta de esgoto e poços de visita e luminares, 
limpeza de áreas internas e externas da Empresa; receber, transportar e encaminhar bens patrimoniais, 
equipamentos e móveis entre unidades; carregar e descarregar veículos; auxiliar nos serviços de 
levantamentos topográficos, combate a incêndios, manutenção e conservação de áreas verdes, desobstrução 
e recomposição das faixas de servidão de adutoras, preparação de café e recebimento, preparação e 
distribuição de lanches padrão; executar serviços de operação de barragens; efetuar ronda nos trechos das 
adutoras; montar cavaletes para ligações prediais de água; auxiliar nos serviços de operação da estações de 
tratamento de água e esgoto, preparando leitos de secagem para descartes de lodo, auxiliando nas coletas de 
amostras de água e esgoto, lavando vidrarias, efetuando limpeza de tanques de contato, lavagem de filtros, 
decantadores, floculadores, dosadores  e tanques de produtos químicos, recebendo e armazenando produtos 
químicos; operar sistemas de tratamento de água e esgoto de pequeno porte; auxiliar nos serviços de 
manutenção, montagem e desmontagem de equipamentos eletromecânicos, bem como usar EPI, executar 
tarefas correlatas à especialidade e, se necessário, treinar pessoas e conduzir veículos. 
 
Especialidade: Eletricista Manutenção Equipamentos  
Salário Base (R$): 1.560,43 
Jornada de Trabalho: 40 horas semanais, com disponibilidade para viagens, sujeitas a escala de revezamento 
ou plantão. 
Requisitos Exigidos: Ensino Médio completo (antigo 2º grau). Curso(s) de capacitação em serviços de 
manutenção elétrica de equipamentos (conforme experiência profissional exigida) ou eletromecânica, 
totalizando mínimo de 37 horas. Curso Básico - Segurança em Instalações e Serviços com Eletricidade–NR 10.  
Atribuições: Executar, sob orientação, serviços de manutenção preventiva e corretiva em equipamentos e 
motores elétricos, quadros de comando e de distribuição de energia, transformadores, disjuntores, chaves e 
compactadores elétricos, máquinas operatrizes, grupos geradores; bem como usar EPI, executar tarefas 
correlatas à especialidade e, se necessário, treinar pessoas e conduzir veículos. 
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Especialidade: Leiturista  
Salário Base (R$): 1.979,00 
Jornada de Trabalho: 40 horas semanais. 
Requisitos Exigidos: Ensino Médio completo (antigo 2º grau). 
Atribuições: Efetuar leituras de hidrômetros, por meio da operação de equipamento “coletor de dados”; 
entrega de faturas e malas diretas; levantamentos em campo e lançamento de dados cadastrais; suspensão, 
tamponamento e religação do fornecimento de água de clientes; efetuar vistorias de padrão; e, se necessário, 
representar a Empresa, treinar pessoas e conduzir veículos. 
 
Especialidade: Mecânico Manutenção Equipamentos 
Salário Base (R$): 1.560,43 
Jornada de Trabalho: 40 horas semanais, com disponibilidade para viagens, sujeitas a escala de revezamento 
ou plantão. 
Requisitos Exigidos: Ensino Médio completo (antigo 2º grau). Curso de capacitação em serviços de 
manutenção eletromecânica ou eletrônica ou elétrica ou mecânica de no mínimo 37 horas; Curso de 
segurança em eletricidade - NR-10, NR-10 SEP (40h). 
Atribuições: Executar manutenção preventiva e corretiva em equipamentos de bombeamento e de 
tratamento de água e de esgoto, tais como: bombas, aeradores, motores, válvulas, redutores, misturadores; 
executar outras tarefas inerentes a especialidade e, se necessário, treinar pessoas e conduzir veículos. 
 
Especialidade: Motorista 
Salário Base (R$): 1.560,43 
Jornada de Trabalho: 40 horas semanais, sujeitas a viagens constantes. 
Requisitos Exigidos: Ensino Médio Completo (antigo 2.º grau). Carteira Nacional de Habilitação categoria 
mínima D. 
Atribuições: Dirigir veículos leves e pesados da frota da Empresa, transportando materiais, pessoas e/ou 
produtos químicos em viagens ou nos limites das unidades; manter cuidados com as cargas; orientar a carga e 
descarga; executar outras tarefas inerentes a especialidade e, se necessário, treinar pessoas. 
 
Especialidade: Operador ETA/ETE 
Salário Base (R$): 1.689,06 
Jornada de Trabalho: 40 horas semanais, sujeitas a escala de revezamento. 
Requisitos Exigidos: Ensino Médio completo (antigo 2º grau).  
Atribuições: Executar atividades pertinentes à operação de estações de tratamento de água e esgoto, no 
tocante a coletas de amostras e realização de testes, medições, preparo e dosagem de produtos químicos; 
acompanhamento das etapas de tratamento; operação de equipamentos, manobras de registros e 
comportas; executar outras tarefas inerentes a especialidade e, se necessário, treinar pessoas e conduzir 
veículos. 
 
AGENTE DE SANEAMENTO/TÉCNICO 
 
VALOR DA INSCRIÇÃO: R$45,00 
 
Especialidade: Desenvolvedor Sistemas Informação 
Salário Base (R$): 3.183,09 
Jornada de Trabalho: 40 horas semanais, com disponibilidade para viagens. 
Requisitos Exigidos: Curso de nível médio completo de Técnico em Desenvolvimento de Sistemas ou Técnico 
em Processamento de Dados ou Técnico em Informática, reconhecido pelo Ministério da Educação e com 
registro profissional no órgão de classe. 
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Atribuições: Elaborar e testar programas de computador; executar a compilação de linguagens de 
programação; modificar programas; realizar simulações e criar ambientes de produção; propor melhorias em 
módulos ou funções dos sistemas; prestar apoio técnico aos analistas; participar de revisões técnicas; apoiar, 
de acordo com orientação superior, a usuários de informática na utilização de softwares, além de instruir 
quanto à utilização dos recursos computacionais; executar serviços de instalação, desinstalação e utilização de 
softwares; desenvolver, quando necessário, trabalhos de treinamento e capacitação de pessoal; executar 
outras tarefas inerentes à especialidade e, se necessário, treinar pessoas e conduzir veículos. 
 
Especialidade: Técnico Eletrônico 
Salário Base (R$): 3.183,09 
Jornada de Trabalho: 40 horas semanais, com disponibilidade para viagens. 
Requisitos Exigidos: Curso de nível médio completo de Técnico em Eletrônica, reconhecido pelo Ministério da 
Educação e com registro profissional no órgão de classe. Curso de segurança em instalações e serviços com 
eletricidade – NR 10. Carteira Nacional de Habilitação categoria mínima B. 
Atribuições: Executar, sob orientação, serviços de manutenção preventiva e corretiva em equipamentos 
eletrônicos, processamento de dados, telecomunicações, controladores lógicos programáveis e em programas 
de supervisão e controle de processos, em instrumentos de medição localizados em subestações, elevatórias, 
estações de tratamento e em outras unidades operacionais; montar dispositivos de testes e circuitos 
eletrônicos; calibrar equipamentos eletrônicos, pneumáticos e hidráulicos; realizar inspeções em 
equipamentos recebidos de manutenções terceirizadas; desinstalação de equipamentos de processamento de 
dados e de telecomunicações; instalar e configurar sistema operacional; configurar hardware e software 
específico; dirigir veículos para execução de suas atividades, visando atender às demandas da Empresa, em 
toda área de atuação da COPASA MG; executar outras tarefas inerentes a especialidade e, se necessário, 
treinar pessoas. 
 
Especialidade: Técnico Eletrotécnico 
Salário Base (R$): 3.183,09 
Jornada de Trabalho: 40 horas semanais, com disponibilidade para viagens, sujeitas a escala de revezamento 
ou plantão. 
Requisitos Exigidos: Curso de nível médio completo de Técnico em Eletricidade ou Técnico em Eletrotécnica 
ou Técnico em Eletromecânica, reconhecido pelo Ministério da Educação e com registro profissional no órgão 
de classe. Curso de segurança em instalações e serviços com eletricidade – NR 10. Carteira Nacional de 
Habilitação categoria mínima B. 
Atribuições: Executar atividades técnicas operacionais de manutenções elétrica preventiva, preditiva e 
corretiva em equipamentos, componentes e instalações nos sistemas e/ou unidades operacionais da 
Empresa; levantar e interpretar dados técnicos; atualizar o cadastro técnico; participar da fiscalização e 
acompanhar a instalação e montagens de equipamentos e componentes elétricos; inspecionar e controlar a 
qualidade de materiais e equipamentos elétricos; dirigir veículos para execução de suas atividades, visando 
atender as demandas da Empresa, em toda área de atuação da COPASA MG; executar outras tarefas 
inerentes a especialidade e, se necessário, treinar pessoas. 
 
Especialidade: Técnico Enfermeiro Trabalho 
Salário Base (R$): 3.183,09 
Jornada de Trabalho: 40 horas semanais, com disponibilidade para viagens. 
Requisitos Exigidos: Ensino médio completo Técnico em Enfermagem, com habilitação em Enfermagem do 
Trabalho, reconhecido pelo Ministério da Educação e com registro profissional no órgão de classe. 
Atribuições: Prestar apoio na realização de exames ocupacionais, atender empregados, efetuar pequenos 
curativos e outros cuidados de primeiros socorros, preparar e administrar medicamentos prescritos, ministrar 
palestras educativas, inspecionar locais de trabalho, registrar dados, bem como executar tarefas correlatas à 
especialidade e, se necessário, representar a Empresa, treinar pessoas e conduzir veículos. 
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Especialidade: Técnico Informática 
Salário Base (R$): 3.183,09 
Jornada de Trabalho: 40 horas semanais, com disponibilidade para viagens. 
Requisitos Exigidos: Curso de nível médio completo de Técnico em Informática ou Manutenção e Suporte em 
Informática ou Redes de Computadores, reconhecido pelo Ministério da Educação. 
Atribuições: Monitorar o funcionamento dos equipamentos instalados no Data Center, controlar a execução 
de programas, aplicativos, serviços e tarefas, monitorar as atividades de “backup” e “restore”, registrar 
ocorrências e manter a passagem de turno atualizada; executar atividades relativas aos processos de 
manutenção de equipamentos e processamento de dados, instalação, testes e reparos em equipamentos e 
componentes eletrônicos, analisar propostas de fornecimento de peças, verificar o funcionamento de 
sistemas, bem como usar EPI, atender usuários de informática da Empresa, diagnosticar problemas, prestar 
orientações necessárias, realizar manutenções em equipamentos e softwares, participar do desenvolvimento 
de ferramentas de apoio aos usuários e de projetos de implantação de novas tecnologias; operar os ativos de 
segurança da informação da Empresa, adequando suas melhores práticas às necessidades gerais e específicas 
de cada área, visando minimizar os riscos de ataques cibernéticos e incidentes de segurança executar outras 
tarefas inerentes a especialidade e, se necessário, treinar pessoas e conduzir veículos. 
 
Especialidade: Técnico Mecânico 
Salário Base (R$): 3.183,09 
Jornada de Trabalho: 40 horas semanais, com disponibilidade para viagens, sujeitas a escala de revezamento 
ou plantão. 
Requisitos Exigidos: Curso de nível médio completo de Técnico em Mecânica ou Técnico em Eletromecânica, 
reconhecido pelo Ministério da Educação e com registro profissional no órgão de classe. Curso Básico - 
Segurança em Instalações e Serviços com Eletricidade – NR 10. Carteira Nacional de Habilitação categoria 
mínima B. 
Atribuições: Executar atividades técnico-operacionais de manutenções mecânicas preventiva, preditiva e 
corretiva em equipamentos, componentes e instalações nos sistemas e/ou unidades operacionais da 
Empresa; levantar e interpretar dados técnicos; atualizar cadastro técnico; participar da fiscalização e 
acompanhar instalação e montagens de equipamentos e componentes mecânicos; inspecionar e controlar a 
qualidade de materiais e equipamentos mecânicos; dirigir veículos para execução de suas atividades, visando 
atender às demandas da Empresa, em toda área de atuação da COPASA MG; executar outras tarefas 
inerentes a especialidade e, se necessário, treinar pessoas. 
 
Especialidade: Técnico Meio Ambiente 
Salário Base (R$): 3.183,09 
Jornada de Trabalho: 40 horas semanais, com disponibilidade para viagens. 
Requisitos Exigidos: Curso de nível médio completo de Técnico em Meio Ambiente ou Hidrologia ou 
Saneamento ou Mineração ou Estradas ou Agropecuária ou Agricultura ou Geologia ou Agronomia 
reconhecido pelo Ministério da Educação e com registro profissional no órgão de classe. Carteira Nacional de 
Habilitação categoria mínima B. 
Atribuições: Executar atividades técnicas operacionais envolvendo a seleção e instalação de pluviômetros de 
conformidade com as normas da Organização Mundial de Metereologia; inspeção de estações pluviométricas 
instaladas; instrução de observadores; realização de manutenções em estações pluviométricas; selecionar e 
definir local para instalação de régua linimétrica; realizar medições de vazão a vau em mananciais captados ou 
de interesse para conhecimento das disponibilidades hídricas; selecionar e definir local para instalação de 
vertedor; realizar a instalação de controle sazonal de poços; dirigir veículos para execução de suas atividades, 
visando atender as demandas da Empresa, em toda área de atuação da COPASA MG; executar outras tarefas 
inerentes a especialidade e, se necessário, treinar pessoas. 
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Especialidade: Técnico Projetos Obras 
Salário Base (R$): 3.183,09 
Jornada de Trabalho: 40 horas semanais, com disponibilidade para viagens. 
Requisitos Exigidos: Curso de nível médio completo de Técnico em Edificações ou Saneamento ou Estradas ou 
Construção Civil, reconhecido pelo Ministério da Educação e com registro profissional no órgão de classe. 
Carteira Nacional de Habilitação categoria mínima B. 
Atribuições: Participar da elaboração, atualização e/ou conferência de orçamentos e projetos de água e 
esgoto e especificação de materiais; efetuar fiscalização e medição de obras e projetos de construção civil e 
de redes e ligações de água e esgoto; realizar levantamentos topográficos e de dados; realizar atualização de 
cadastro de redes; efetuar emissão de pedidos de compras e controle de materiais de obras; dirigir veículos 
para execução de suas atividades, visando atender às demandas da Empresa, em toda área de atuação da 
COPASA MG; executar outras tarefas inerentes à especialidade e, se necessário, treinar pessoas. 
 
Especialidade: Técnico Químico 
Salário Base (R$): 3.183,09 
Jornada de Trabalho: 40 horas semanais, com disponibilidade para viagens. 
Requisitos Exigidos: Curso de nível médio completo de Técnico em Química, reconhecido pelo Ministério da 
Educação e com registro profissional no órgão de classe. Carteira Nacional de Habilitação categoria mínima B. 
Atribuições: Executar atividades técnicas operacionais em laboratórios e/ou em campo e/ou em unidades 
operacionais, envolvendo análises bacteriológicas e físico-químicas em águas impuras e/ou tratadas, esgotos 
e mananciais; preparar meios de cultura, materiais e soluções; realizar testes de controle de qualidade 
analítica de água e esgoto; coletar amostras de águas e esgotos; levantar e interpretar dados técnicos; 
acompanhar e prestar apoio técnico às unidades operacionais de produção de água e/ou tratamento de 
esgotos; inspecionar e controlar a qualidade de materiais e produtos químicos; dirigir veículos para execução 
de suas atividades, visando atender às demandas da Empresa, em toda área de atuação da COPASA MG; 
executar outras tarefas inerentes à especialidade e, se necessário, treinar pessoas. 
 
Especialidade: Técnico Segurança Trabalho 
Salário Base (R$): 3.183,09 
Jornada de Trabalho: 40 horas semanais, com disponibilidade para viagens. 
Requisitos Exigidos: Curso de nível médio completo de Técnico em Segurança do Trabalho, reconhecido pelo 
Ministério da Educação e com registro profissional no órgão de classe. Carteira Nacional de Habilitação 
categoria mínima B. 
Atribuições: Executar atividades técnicas relativas à segurança no trabalho, organizar o funcionamento das 
CIPA’s, participar da elaboração e implementação do PPRA, orientar a elaboração de projetos, normas, 
levantamentos das condições ergonômicas, bem como usar EPI, executar tarefas correlatas à especialidade e, 
se necessário, representar a Empresa, treinar pessoas e conduzir veículos. 
 
Especialidade: Técnico Telecomunicações 
Salário Base (R$): 3.183,09 
Jornada de Trabalho: 40 horas semanais, com disponibilidade para viagens. 
Requisitos Exigidos: Curso de nível médio completo de Técnico em Telecomunicação ou Técnico em 
Eletrotécnica ou Técnica em Instrumentação, reconhecido pelo Ministério da Educação e com registro 
profissional no órgão de classe. Carteira Nacional de Habilitação categoria mínima B. 
Atribuições: Executar atividades técnico-operacionais de avaliar e executar instalações de sistemas de 
telecomunicação; operar e controlar o funcionamento de equipamentos de telecomunicação e de estações de 
rádio, transmissão de dados e outros; realizar assistência técnica e manutenção nos equipamentos de 
comunicação, estação de rádio e de transmissão de dados; auxiliar no desenvolvimento de projetos de 
construção, funcionamento e manutenção dos equipamentos de comunicação, bem como da infraestrutura 
de telecomunicações, participando também de sua execução; auxiliando na conferência de especificações; 
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dirigir veículos para execução de suas atividades, visando atender às demandas da Empresa, em toda área de 
atuação da COPASA MG; executar outras tarefas inerentes à especialidade e, se necessário, treinar pessoas. 
 
ANALISTA DE SANEAMENTO/SUPERIOR 
 
VALOR DA INSCRIÇÃO: R$70,00 
 
Especialidade: Administrador 
Salário Base (R$): 5.043,70 
Jornada de Trabalho: 40 horas semanais, com disponibilidade para viagens. 
Requisitos Exigidos: Graduação em curso superior, na modalidade bacharelado, em Administração, 
reconhecido pelo Ministério da Educação e com registro profissional no órgão de classe. 
Atribuições: Realizar atividades técnicas de apoio administrativo afetas a uma das seguintes áreas de atuação: 
comercial; marketing; financeira; planejamento e controle; gestão de pessoas; materiais e suprimentos; O & 
M; qualidade total; transportes; serviços gerais e outras correlatas, envolvendo pesquisas; realizar análises em 
geral; consistência, conferência, levantamento, tabulação e análise de dados e informações diversas; elaborar 
quadros comparativos e relatórios técnicos; e, se necessário, representar a Empresa, treinar pessoas e 
conduzir veículos. 

 
Especialidade: Advogado 
Salário Base (R$): 5.043,70 
Jornada de Trabalho: 40 horas semanais, com disponibilidade para viagens. 
Requisitos Exigidos: Graduação em curso superior, na modalidade bacharelado, em Direito, reconhecido pelo 
Ministério da Educação e com registro profissional definitivo no órgão de classe. 
Atribuições: Elaborar contestações, petições, minutas de contratos, escrituras, decreto de utilidade pública; 
providenciar todos os meios de prova em direito; orientar prepostos e testemunhas quando em audiências; 
analisar os termos de audiência, laudos, depoimentos das testemunhas e das fontes, bem como despachos, 
decisões interlocutórias, sentenças e acórdãos; recorrer aos tribunais de justiça e tribunais superiores 
federais; oferecer sustentação oral em processo de competência original ou recursal de tribunais superiores; 
negociar e celebrar acordos; realizar despachos com juízes e desembargadores; atuar junto a representantes 
de órgãos públicos e do Ministério Público, cartórios, autoridades, particulares e partes contrárias à Empresa 
em processos judiciais e administrativos; atender e responder consultas jurídicas; analisar e interpretar leis, 
decisões administrativas e judiciais; negociar indenizações devidas pela Empresa, bem como dos processos de 
aquisição de áreas; acompanhar as ações cíveis, penais e trabalhistas que tramitam em todas as instâncias 
judiciais; representar a Empresa em juízo; liquidar processos judiciais; e, se necessário, treinar pessoas e 
conduzir veículos. 
 
Especialidade: Analista Informática 
Salário Base (R$): 5.043,70 
Jornada de Trabalho: 40 horas semanais, com disponibilidade para viagens. 
Requisitos Exigidos: Graduação em curso superior, na modalidade bacharelado, em Ciência da Computação 
ou Sistemas de Informação, reconhecido pelo Ministério da Educação.  
Atribuições: Instalar softwares dos Sistemas Integrados de Gestão, configurar e monitorar dados, solucionar 
problemas, reestruturar processos, realizar manutenções de acordo com as necessidades dos clientes, 
elaborar projetos de desenvolvimento e manutenção de sistemas, executar atividades de prospecção de 
ferramentas, elaborar temas gráficos, composições de layout, construção de diagramas de fluxo de dados, 
revisões técnicas e implantações de sistemas, desenvolver as atividades de suporte técnico, nos diversos 
ambientes computacionais da Empresa, prestar apoio técnico às unidades usuárias de informática, pesquisar 
e avaliar softwares e equipamentos, desenvolver soluções, bem como executar tarefas correlatas à 
especialidade e, se necessário, representar a Empresa, treinar pessoas e conduzir veículos. 
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Especialidade: Biólogo 
Salário Base (R$): 5.043,70 
Jornada de Trabalho: 40 horas semanais, com disponibilidade para viagens. 
Requisitos Exigidos: Graduação em curso superior, na modalidade bacharelado ou licenciatura, em Ciências 
Biológicas na modalidade de Biologia ou bacharelado ou licenciatura em curso de Biologia, reconhecido pelo 
Ministério da Educação e com registro profissional no órgão de classe. Carteira Nacional de Habilitação 
categoria mínima B. 
Atribuições: Realizar atividades em laboratório, em campo e/ou em unidades operacionais, referentes às 
análises hidrobiológicas e microbiológicas em águas e esgotos; elaborar laudos e relatórios técnicos; pesquisar 
novos métodos analíticos; prestar apoio técnico às unidades operacionais de produção e/ou tratamento de 
esgotos; efetuar levantamentos de fauna e flora; trabalhar em projetos de proteção e preservação ambiental 
e de reflorestamento; realizar estudos de limnologia de rios; atuar na educação ambiental, nos diagnósticos 
sanitários e ambientais de bacias hidrográficas e áreas de preservação; implantar e controlar as redes de 
monitoramento de qualidade de águas e ambiental; executar atividades técnico-administrativas relativas aos 
processos de programas comunitários, acompanhando e controlando a tramitação e o fluxo de documentos e 
processos internos, organizar arquivos, acervos e banco de dados, dirigir veículos para execução de suas 
atividades, visando atender as demandas da Empresa, em toda área de atuação da COPASA MG; e, se 
necessário, representar a Empresa e treinar pessoas. 
 
Especialidade: Contador 
Salário Base (R$): 5.043,70 
Jornada de Trabalho: 40 horas semanais, com disponibilidade para viagens. 
Requisitos Exigidos: Graduação em curso superior, na modalidade bacharelado, em Ciências Contábeis, 
reconhecido pelo Ministério da Educação e com registro profissional no órgão de classe. 
Atribuição: Executar as rotinas contábeis de acordo com as exigências legais e administrativas, registrando 
atos de contabilidade, conciliando contas, elaborando balanços e demonstrações, apurando impostos e 
atendendo às fiscalizações e auditorias internas e externas; elaborar, desenvolver e participar das projeções 
de valores, de levantamento de dados para elaboração de relatórios, estudos para modificações e 
implementação nos sistemas informatizados, melhorias de processos e fluxos de projetos de descentralização, 
adequação do plano de contas, dos trabalhos de levantamento de dados das contas de apuração do resultado 
fiscal e societário; consolidar informações de financiamentos; bem como executar tarefas correlatas à 
especialidade e, se necessário, representar a Empresa, treinar pessoas e conduzir veículos. 
 
Especialidade: Economista 
Salário Base (R$): 5.043,70 
Jornada de Trabalho: 40 horas semanais, com disponibilidade para viagens. 
Requisitos Exigidos: Graduação em curso superior, na modalidade bacharelado, em Economia, reconhecido 
pelo Ministério da Educação e com registro profissional no órgão de classe. 
Atribuições: Executar atividades econômico-financeiras, pagamentos, arrecadações e conciliações, 
identificando e analisando a viabilidade de ações e empreendimentos da Empresa, realizando cálculos e 
controles diversos em conformidade com a legislação vigente, contribuindo para consecução dos objetivos 
organizacionais; efetuar análise financeira de investimentos; estudo e análise para elaboração de orçamentos 
e avaliação de resultados; efetuar planejamento, formulação, implementação, acompanhamento e avaliação 
de planos, programas, projetos de natureza econômico-financeira; produção e análise de informações 
estatísticas de natureza econômica e financeira; e, se necessário, representar a Empresa, treinar pessoas e 
conduzir veículos. 
 
Especialidade: Enfermeiro Trabalho 
Salário Base (R$): 6.905,63 
Jornada de Trabalho: 30 horas semanais, com disponibilidade para viagens. 
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Requisitos Exigidos: Graduação em curso superior, na modalidade bacharelado, em curso de Enfermagem 
com especialização em Enfermagem do Trabalho, reconhecido pelo Ministério da Educação e com registro 
profissional no órgão de classe. 
Atribuições: Coordenar, supervisionar e executar serviço de enfermagem de acordo com as exigências legais, 
planejar e participar de pesquisas, prevenção de acidentes, controle de doenças ocupacionais, programas 
para a promoção da saúde e ergonomia, elaborar materiais didáticos, efetuar auditagens, executar tarefas 
correlatas à especialidade, representar a Empresa, treinar pessoas e conduzir veículos. 
 
Especialidade: Engenheiro Civil 
Salário Base (R$): 7.964,50 (Resguardada remuneração mínima da categoria, conforme Lei 4.950 - A/66). 
Jornada de Trabalho: 40 horas semanais, com disponibilidade para viagens. 
Requisitos Exigidos: Graduação em curso superior, na modalidade bacharelado, em Engenharia Civil, 
reconhecido pelo Ministério da Educação e com registro profissional no órgão de classe. Carteira Nacional de 
Habilitação categoria mínima B. 
Atribuições: Acompanhar e fiscalizar obras; acompanhar a execução de obras para sistemas de abastecimento 
de água e esgotamento sanitário, providenciando documentos, elaborando relatórios, responsabilizando-se 
pelo material e equipamentos entregues às empreiteiras, acompanhando o processo de desapropriação de 
áreas, participar dos programas de preservação ambiental; acompanhar e analisar estudos e projetos de 
sistema de abastecimento de água, esgoto sanitário, resíduos sólidos e drenagem pluvial; efetuar o 
acompanhamento físico-financeiro dos serviços contemplados nos programas de desenvolvimento 
operacional; realizar atividades previstas no campo da Engenharia Civil, envolvendo operação e manutenção 
de sistemas produtores de água e sistema de esgotamento sanitário; normalização e padronização técnica; 
perícias, avaliações e topografia; dirigir veículos para execução de suas atividades, visando atender às 
demandas da Empresa, em toda área de atuação da COPASA MG; e, se necessário, representar a Empresa e 
treinar pessoas. 
 
Especialidade: Engenheiro Controle Automação 
Salário Base (R$): 7.964,50 (Resguardada remuneração mínima da categoria, conforme Lei 4.950 - A/66). 
Jornada de Trabalho: 40 horas semanais, com disponibilidade para viagens. 
Requisitos Exigidos: Graduação em curso superior, na modalidade bacharelado, em Engenharia de Controle e 
Automação, reconhecido pelo Ministério da Educação e com registro profissional no órgão de classe. Carteira 
Nacional de Habilitação categoria mínima B. 
Atribuições: Desenvolver atividades na área de controle e automação, analisando propostas técnicas, 
instalando, configurando e inspecionando sistemas e equipamentos, executando testes e ensaios; projetar, 
planejar e especificar sistemas e equipamentos elétricos, eletrônicos e de telecomunicações e elaborar sua 
documentação técnica; coordenar empreendimentos e estudar processos elétricos e de telecomunicação; 
dirigir veículos para execução de suas atividades, visando atender as demandas da Empresa, em toda área de 
atuação da COPASA MG; e, se necessário, representar a Empresa e treinar pessoas. 
 
Especialidade: Engenheiro Segurança Trabalho 
Salário Base (R$): 7.964,50 (Resguardada remuneração mínima da categoria, conforme Lei 4.950 - A/66). 
Jornada de Trabalho: 40 horas semanais, com disponibilidade para viagens. 
Requisitos Exigidos: Graduação em curso superior, na modalidade bacharelado, em Engenharia, em qualquer 
modalidade, com registro no órgão de classe. Curso de Especialização em Segurança do Trabalho em nível de 
pós-graduação, com registro no Ministério do Trabalho. Carteira Nacional de Habilitação categoria mínima B. 
Atribuições: Aplicar as NR’s da Portaria 3.214/78; desenvolver atividades técnicas no campo da Engenharia de 
Segurança do Trabalho no que se refere à elaboração e implementação de programas (PPRA, PPR, PCA e 
outros), estudos de equipamentos de proteção, levantamentos ergonômicos e ambientais, projetos de 
sistemas de segurança do trabalho e assessoria na elaboração de projetos de obras e equipamentos, projetos 
de sistemas de proteção contra incêndio e atividades de combate a incêndio, sistemas de proteção coletiva e 
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equipamentos de segurança de uso individual, normas de procedimentos quanto à prevenção de acidentes e 
doenças ocupacionais; analisar acidentes do trabalho; proferir palestras; ministrar cursos e treinamentos 
sobre segurança do trabalho; emitir laudos técnicos e realizar perícias; dirigir veículos para execução de suas 
atividades, visando atender as demandas da Empresa, em toda área de atuação da COPASA MG; e, se 
necessário, representar a Empresa e treinar pessoas. 
 
Especialidade: Engenheiro Eletricista 
Salário Base (R$): 7.964,50 (Resguardada remuneração mínima da categoria, conforme Lei 4.950 - A/66). 
Jornada de Trabalho: 40 horas semanais, com disponibilidade para viagens. 
Requisitos Exigidos: Graduação em curso superior, na modalidade bacharelado, em Engenharia Elétrica, 
reconhecido pelo Ministério da Educação e com registro profissional no órgão de classe. Curso de segurança 
em instalações e serviços com eletricidade – NR 10. Carteira Nacional de Habilitação categoria mínima B. 
Atribuições: Participar da realização de atividades dentro do campo da Engenharia Elétrica, envolvendo 
elaboração, análise e/ou adequação de projetos elétricos, no tocante a instalações, máquinas, equipamentos 
e ferramentas; acompanhar e fiscalizar serviços de instalação e montagens elétricas; prestar apoio técnico nos 
processos de produção, reservação e distribuição de água; operação e manutenção elétrica; padronização, 
normalização e especificação técnica; inspecionar e controlar a qualidade de materiais e equipamentos 
elétricos; dirigir veículos para execução de suas atividades, visando atender as demandas da Empresa, em 
toda área de atuação da COPASA MG; e, se necessário, representar a Empresa e treinar pessoas. 
 
Especialidade: Engenheiro Mecânico 
Salário Base (R$): 7.964,50 (Resguardada remuneração mínima da categoria, conforme Lei 4.950 - A/66). 
Jornada de Trabalho: 40 horas semanais, com disponibilidade para viagens. 
Requisitos Exigidos: Graduação em curso superior, na modalidade bacharelado, em Engenharia Mecânica, 
reconhecido pelo Ministério da Educação e com registro profissional no órgão de classe. Carteira Nacional de 
Habilitação categoria mínima B. 
Atribuições: Participar da realização de atividades do campo da Engenharia Mecânica, envolvendo 
elaboração, análise e/ou adequação de projetos mecânicos, no tocante a instalações, máquinas, 
equipamentos e ferramentas; acompanhamento e fiscalização de serviços de instalação e montagens 
mecânicas; apoio técnico nos processos de produção, reservação e distribuição de água; operação e 
manutenção mecânica; padronização, normalização e especificação técnica; inspeção e controle de qualidade 
de materiais e equipamentos mecânicos; dirigir veículos para execução de suas atividades, visando atender às 
demandas da Empresa, em toda área de atuação da COPASA MG; e, se necessário, representar a Empresa e 
treinar pessoas. 
 
Especialização: Engenheiro Meio Ambiente 
Salário Base (R$): 7.964,50 (Resguardada remuneração mínima da categoria, conforme Lei 4.950 - A/66). 
Jornada de Trabalho: 40 horas semanais, com disponibilidade para viagens. 
Requisitos Exigidos: Graduação em curso superior, na modalidade bacharelado, Engenharia Agronômica ou 
Agronomia ou Engenharia Ambiental ou Engenharia Florestal reconhecido pelo Ministério da Educação e com 
registro profissional no órgão de classe. Carteira Nacional de Habilitação categoria mínima B. 
Atribuições: Atender, tratar, formalizar e acompanhar as demandas de regularização ambiental, em especial 
os processos de licenciamento ambiental e outorga das unidades dos sistemas de tratamento de água e 
sistemas de tratamento de esgoto, visando cumprir as legislações vigentes; atuar na contratação e análise de 
estudos ambientais, como Relatório de Controle Ambiental (RCA), Plano de Controle Ambiental (PCA), 
Relatório de Desempenho Ambiental (RADA), Planos de Assistência Social (PAS); atender requisitos da 
Resolução Conjunta SEMAD/IEF nº 1905; elaborar planos simplificados/recomposição de áreas degradadas; 
atuar no levantamento de vegetação a ser suprimida e recomposição de áreas degradadas; analisar riscos 
ambientais através de laudos de avaliação e impactos ambientais; avaliar a segurança e a viabilidade técnico-
econômico-financeira de projetos de engenharia no contexto ambiental; realizar perícias, emitir e assinar 
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laudos técnicos e pareceres em questões de sua competência; dirigir veículos para execução de suas 
atividades, visando atender às demandas da Empresa, em toda área de atuação da COPASA MG; e, se 
necessário, representar a Empresa e treinar pessoas. 
 
Especialidade: Engenheiro Projetos 
Salário Base (R$): 7.964,50 (Resguardada remuneração mínima da categoria, conforme Lei 4.950 - A/66). 
Jornada de Trabalho: 40 horas semanais, com disponibilidade para viagens. 
Requisitos Exigidos: Graduação em curso superior, na modalidade bacharelado, em Engenharia Civil, 
reconhecido pelo Ministério da Educação e com registro no órgão de classe. Carteira Nacional de Habilitação 
categoria mínima B. 
Atribuições: Realizar e/ou supervisionar atividades dentro do campo da Engenharia Civil, concernentes ao 
desenvolvimento de estudos técnicos diversos, engenharia de processos e projetos em geral, serviços de 
complementação, melhorias e/ou obras de implantação de sistemas; fiscalização de obras e/ou serviços de 
saneamento, meio ambiente, construção civil, elétrica, eletrônica, eletromecânica, automação, mecânica e 
instrumentação; preparação e montagem de documentação para licitação de projetos, obras e/ou serviços, 
elaboração de pedidos de financiamento, relatórios, avaliação de desempenho de empreiteiras, apropriação 
de custos, elaboração de listagens de preços, avaliações patrimoniais, elaboração, divulgação e implantação 
de normas e padrões técnicos; elaborar termos de referência para contratação de projetos e estudos; realizar 
conferência e acertos de material e/ou equipamentos entregues a empreiteira, perícias técnicas de menor 
complexidade, avaliações de áreas utilizadas pela Empresa, orçamentos de projetos padrão; dirigir veículos 
para execução de suas atividades, visando atender às demandas da Empresa, em toda área de atuação da 
COPASA MG; e, se necessário, representar a Empresa e treinar pessoas. 
 
Especialidade: Engenheiro Telecomunicações 
Salário Base (R$): 7.964,50 (Resguardada remuneração mínima da categoria, conforme Lei 4.950 - A/66). 
Jornada de Trabalho: 40 horas semanais, com disponibilidade para viagens. 
Requisitos Exigidos: Graduação em curso superior, na modalidade bacharelado, em Engenharia de 
Telecomunicações, reconhecido pelo Ministério da Educação e com registro profissional no órgão de classe. 
Carteira Nacional de Habilitação categoria mínima B. 
Atribuições: Executar, apoiar e orientar atividades no campo de telecomunicações; prestar apoio e suporte 
aos usuários; participar da prospecção de soluções e a consolidação de dados e informações. Gerenciar redes 
de telecomunicações, analisar anteprojetos e estudos de planejamento de redes, serviços e execução de 
obras para instalação de sistemas de telecomunicações. Elaborar projetos de implementação de novas 
tecnologias de telecomunicações, redes de computadores, telefonia móvel e transmissão de dados prestando 
suporte no desenvolvimento e implementação. Prestar suporte técnico aos usuários na utilização de 
softwares e hardwares. Acompanhar e fiscalizar a instalação e montagem de equipamentos sob sua 
responsabilidade executados por equipe própria ou por contratados. Identificar, especificar e otimizar os 
recursos operacionais necessários ao desempenho e eficiência das redes de serviços de dados, telefonia e de 
transmissão. Avaliar e propor novas tecnologias em sistemas de telecomunicações. Dirigir veículos para 
execução de suas atividades, visando atender as demandas da Empresa, em toda área de atuação da 
COPASA MG; e, se necessário, representar a Empresa e treinar pessoas. 
 
Especialidade: Hidrogeólogo 
Salário Base (R$): 7.964,50 (Resguardada remuneração mínima da categoria, conforme Lei 4.950 - A/66). 
Jornada de Trabalho: 40 horas semanais, com disponibilidade para viagens. 
Requisitos Exigidos: Graduação em curso superior, na modalidade bacharelado, em Engenharia de Minas ou 
Engenharia Geológica ou Geologia, reconhecida pelo Ministério da Educação e com registro profissional no 
órgão de classe. Carteira Nacional de Habilitação categoria mínima B. 
Atribuições: Realizar atividades técnicas referentes aos processos de fonte de produção, de monitoramento 
de recursos hídricos e de perfuração de poços tubulares profundos, tais como: executar levantamentos 
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geológicos, hidrogeológicos e de sistemas de abastecimento de água existentes; interpretar fotografias 
aéreas; identificar as disponibilidades hídricas; selecionar locais para perfuração de poços; implantar e 
controlar estações de monitoramento de poços; executar projetos de perfuração, manutenção e recuperação 
de poços; fomentar e controlar bancos de dados hidrogeológicos; definir fonte de produção de sistemas de 
abastecimento de água; elaborar relatórios técnicos; dirigir veículos para execução de suas atividades, visando 
atender as demandas da Empresa, em toda área de atuação da COPASA MG; e, se necessário, representar a 
Empresa e treinar pessoas. 
 
Especialidade: Hidrólogo 
Salário Base (R$): 7.964,50 (Resguardada remuneração mínima da categoria, conforme Lei 4.950 - A/66). 
Jornada de Trabalho: 40 horas semanais, com disponibilidade para viagens. 
Requisitos Exigidos: Graduação em curso superior, na modalidade bacharelado, Bacharelado em curso de 
Engenharia Civil com pós graduação em Recursos Hídricos ou Engenharia Ambiental com pós graduação em 
Recursos Hídricos ou Engenharia de Recursos Hídricos, reconhecidos pelo Ministério da Educação e com 
registro profissional no órgão de classe. Carteira Nacional de Habilitação categoria mínima B. 
Atribuições: Realizar atividades técnicas referentes aos processos de fonte de produção e de monitoramento 
de recursos hídricos, tais como: executar estudos hidrológicos e de levantamentos de sistemas de 
abastecimento de água existentes; interpretar mapas cartográficos; identificar as disponibilidades hídricas; 
implantar e controlar estações de monitoramento hidrológico; fomentar e controlar bancos de dados 
hidrológicos; definir fonte de produção de sistemas de abastecimento de água; elaborar relatórios técnicos; 
dirigir veículos para execução de suas atividades, visando atender às demandas da Empresa, em toda área de 
atuação da COPASA MG; e, se necessário, representar a Empresa e treinar pessoas. 
 
Especialidade: Jornalista 
Salário Base (R$): 5.043,70 
Jornada de Trabalho: 40 horas semanais, com disponibilidade para viagens. 
Requisitos Exigidos: Graduação em curso superior, na modalidade bacharelado, em Comunicação Social com 
habilitação em Jornalismo, reconhecido pelo Ministério da Educação e com registro profissional no órgão de 
classe.  
Atribuições: Realizar atividades de Comunicação Social no que se refere a: produzir material jornalístico para 
a imprensa em geral e para aproveitamento interno; produzir boletins e relatórios para a imprensa; participar 
da divulgação interna e externa de programas e projetos diversos; participar da produção diária do “clipping” 
de notícias veiculadas na imprensa em geral; pesquisar e analisar o noticiário veiculado pela imprensa em 
geral; produzir jornais, revistas e boletins informativos internos; realizar a cobertura interna e externa de 
obras e eventos da Empresa; participar de entrevistas coletivas e encontros com a imprensa; manter e 
atualizar o mailing de jornalistas e veículos de comunicação; participar das atividades de organização e 
manutenção do banco de imagens da Empresa; receber, encaminhar e atender os profissionais de imprensa 
em visita à Empresa; bem como executar tarefas correlatas à especialidade e, se necessário, representar a 
Empresa, treinar pessoas e conduzir veículos. 
 
Especialidade: Médico Trabalho (4H) 
Salário Base (R$): 7.797,03 
Jornada de Trabalho: 20 horas semanais, com disponibilidade para viagens. 
Requisitos Exigidos: Graduação em curso superior, na modalidade bacharelado, em Medicina com 
especialização em Medicina do Trabalho, reconhecido pelo Ministério da Educação e com registro profissional 
no órgão de classe.  
Atribuições: Realizar exames médicos ocupacionais (pré-admissionais, periódicos, retorno ao trabalho e 
demissionais); realizar atendimentos médicos de urgência em empregados e prestadores de serviços; realizar 
atendimentos a empregados acidentados no trabalho; atuar na prevenção de acidentes do trabalho e doenças 
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ocupacionais; emitir pareceres de avaliações médicas sobre capacidade laborativa; e, se necessário, 
representar a Empresa, treinar pessoas e conduzir veículos. 
 
Especialidade: Pedagogo 
Salário Base (R$): 5.043,70 
Jornada de Trabalho: 40 horas semanais, com disponibilidade para viagens. 
Requisitos Exigidos: Graduação em curso superior, na modalidade bacharelado, em Pedagogia, reconhecido 
pelo Ministério da Educação e com registro profissional no órgão de classe.  
Atribuições: Realizar atividades, no campo da pedagogia, de apoio técnico nos processos de recrutamento e 
seleção de pessoal no tocante à preparação e montagem de material técnico e provas teóricas e/ou práticas; 
aplicar testes teóricos e/ou práticos; participar e/ou desenvolver projetos de treinamento e desenvolvimento 
de pessoal e de avaliação de desempenho; acompanhar e avaliar o processo de aprendizagem prática de 
estagiários e de aprendizes; participar e/ou desenvolver atividades afetas aos projetos e programas de 
mobilização social, educação sanitária e ambiental, no que se refere à definição da metodologia a ser aplicada 
nos trabalhos, ao planejamento para elaboração das ações de mobilização, à análise dos resultados de 
pesquisa, ao planejamento e à elaboração de materiais educativos/informativos; elaborar relatórios e, se 
necessário, representar a Empresa, treinar pessoas e conduzir veículos. 
 
Especialidade: Psicólogo 
Salário Base (R$): 5.043,70 
Jornada de Trabalho: 40 horas semanais, com disponibilidade para viagens. 
Requisitos Exigidos: Graduação em curso superior, na modalidade bacharelado, em Psicologia, reconhecido 
pelo Ministério da Educação e com registro profissional no órgão de classe.  
Atribuições: Realizar atividades no campo da psicologia, referentes aos processos de seleção, treinamento, 
desenvolvimento e acompanhamento de pessoal, pesquisa de clima organizacional e programas comunitários, 
tais como: entrevistas psicológicas para seleção de candidatos, acompanhamento ou desligamento de 
empregados; avaliação psicológica e de perfil; estudos para reabilitação profissional e readaptação funcional; 
elaboração, aplicação e tabulação de pesquisas; elaboração de material didático para trabalhos sociais e 
treinamentos; diagnóstico das necessidades de treinamento e desenvolvimento de empregados; participação 
na logística necessária para realização de eventos de treinamento, desenvolvimento de pessoal e afins; 
planejar, participar e ministrar treinamentos; atuar em programas e projetos de mobilização social, educação 
sanitária e ambiental; realizar levantamentos sócio-econômicos e ambientais; elaborar laudos e relatórios 
técnicos; e, se necessário, representar a Empresa, treinar pessoas e conduzir veículos. 
 
Especialidade: Químico 
Salário Base (R$): 7.964,50 (Resguardada remuneração mínima da categoria, conforme Lei 4.950 - A/66). 
Jornada de Trabalho: 40 horas semanais, com disponibilidade para viagens. 
Requisitos Exigidos: Graduação em curso superior, na modalidade bacharelado ou licenciatura, em Química, 
reconhecido pelo Ministério da Educação e com registro profissional no órgão de classe.  
Atribuições: Realizar atividades em laboratórios, em campo e/ou em unidades operacionais, referentes a 
análises físico-químicas e bacteriológicas de águas e esgotos; pesquisar novos métodos analíticos; elaborar 
laudos e relatórios técnicos; acompanhar e prestar apoio técnico às unidades operacionais de produção de 
água e/ou tratamento de esgotos; e, se necessário, representar a Empresa, treinar pessoas e conduzir 
veículos. 
 
Especialidade: Relações Públicas 
Salário Base (R$): 5.043,70 
Jornada de Trabalho: 40 horas semanais, com disponibilidade para viagens. 
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Requisitos Exigidos: Graduação em curso superior, na modalidade bacharelado, em Comunicação Social com 
habilitação em Relações Públicas ou Bacharel em curso de Relações Públicas, reconhecido pelo Ministério da 
Educação e com registro profissional no órgão de classe.  
Atribuições: Realizar atividades de Comunicação Social no que se refere a: participar da concepção e 
organização de eventos; participar da elaboração e desenvolvimento de programas e projetos sociais, 
culturais, empresariais e educacionais voltados para os públicos interno e externo; participar de campanhas 
de conscientização de interesse da Empresa; organizar e atualizar mailing; atender à pesquisa escolar; 
participar da organização dos quadros de aviso da Empresa; receber, orientar e encaminhar comissões de 
bairro que procuram a Empresa; executar atividades técnico-administrativas relativas aos processos de 
programas comunitários, acompanhando e controlando a tramitação e o fluxo de documentos e processos 
internos, organizar arquivos, acervos e banco de dados, e, se necessário, representar a Empresa, treinar 
pessoas e conduzir veículos. 
 
Especialidade: Serviço Social  
Salário Base (R$): 5.043,70 
Jornada de Trabalho: 40 horas semanais, com disponibilidade para viagens. 
Requisitos Exigidos: Graduação em curso superior, na modalidade bacharelado, em Serviço Social, 
reconhecido pelo Ministério da Educação e com registro profissional no órgão de classe. 
Atribuições: Participar da elaboração e do desenvolvimento de programas, projetos e atividades relacionadas 
à área de assistência e previdência social, saúde e benefícios, em apoio aos empregados e familiares; interagir 
com profissionais conveniados da Empresa, com instituições da rede pública, privada, Organizações não 
Governamentais e outras, em apoio aos empregados, familiares e clientes externos; participar da elaboração 
e do desenvolvimento de programas, projetos e pesquisas que envolvem a comunidade e/ou os clientes da 
Empresa; participar de estudo ou relatório de impacto socioambiental, sociocultural ou socioeconômico, para 
fins de licenciamento obrigatório ou obtenção de incentivos fiscais; e, se necessário, representar a Empresa, 
treinar pessoas e conduzir veículos. 
 
 


