ANEXO I
AGENTE DE SANEAMENTO
ATRIBUIÇÕES E REQUISITOS
Especialidade: Auxiliar de Serviços de Saneamento
Salário Base (R$): 1.331,81 (mil, trezentos e trinta e um reais e oitenta e um centavos)
Jornada de Trabalho: 40 (quarenta) horas semanais, sujeitas a escala de revezamento ou plantão, com
disponibilidade para viagens.
Requisitos Exigidos: Certificado de conclusão de curso de ensino médio (antigo segundo grau), 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: Auxiliar e/ou executar serviços gerais de manutenção e prolongamento em redes de distribuição
de água e redes coletoras de esgoto, serviços de ligação, religação, supressão e suspensão de ligações
domiciliares, o desentupimento e limpeza de redes de esgoto e poços de visita e luminares, limpeza de redes
de água e caixas de manobras, serviços braçais de recomposição e pavimentação de passeios, abertura,
fechamento e compactação de valas, instalar e substituir hidrômetros e hidrantes; auxiliar e/ou executar
atividades de operação de estações de tratamento de água e esgoto de pequeno porte, organização e limpeza
das instalações do sistema de produção; executar atividades em laboratório tais como lavar, preparar e
esterilizar os materiais usados em coletas e nos laboratórios; receber, inspecionar, cadastrar e distribuir as
amostras de águas e esgotos; auxiliar e/ou executar serviços de manutenção civil, tais como: construção de
alicerce, assentamento de alvenaria, manutenção predial, construção, reformas e pinturas nas unidades da
Empresa; auxiliar nos serviços de manutenção eletromecânica de equipamentos em geral, montagem e
desmontagem de equipamentos eletromecânicos; auxiliar na execução de serviços em poços profundos, tais
como: manutenção preventiva e corretiva, limpeza, montagem e desmontagem de coluna e conjunto
motobomba; executar atividades de manutenção e conservação de áreas verdes, operação e vigilância de
barragens, auxiliar nos serviços operacionais de combate a incêndios; executar serviços de limpeza em áreas
internas e externas da empresa, manutenção hidráulica, receber, transportar e encaminhar bens patrimoniais,
equipamentos e móveis entre unidades, carregar e descarregar veículos.
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