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NOVO HAMBURGO
Administrando de mãos dadas com você

Gestão 2005-2008

LEI MUNICIPAL N° 1..799/2008, de 4 de abril de 2008.

Institui o Plano de Classificação de Cargos
e Funções para os servidores da COMUSA
- Serviços de água e Esgoto de Novo
Hamburgo.

o PREFEITO MUNICIPAL DE NOVO HAMBURGO:
Faço saber que o Poder Legislativo aprovou e eu sanciono e promulgo a

CAPíTULO I - Das Disposições Prelir,ninares

(\
\ /

Art. 1° Esta Lei institui o Plano d~ Classificação de Cargos e Funções
para os servidores municipais da Comusa - Q~rviços de Água e Esgoto de Novo
Hamburgo, instituída pela Lei Municipal n° 1750, de 26 de dezembro de 2007, dispondo
sobre os correspon.dentes Quadros de Pessoal, provimento, remuneração, criação de
cargos com os respectivos números e denominações, e demais medidas pertinentes ao
Serviço Público Municipal.

Parágrafo único. Todos os cargos e correspondentes remunerações,
criados pelo presente diploma legal, são regidos, na forma da legislação municipal
aplicável à espécie, pelo Regime Jurídico Estatutário, conforme Leis Municipais n° 333 e
335, de 19 de abril de 2000.

Art. 2° Na conformidade das disposições seguintes, pela presente lei
são criados os cargos a seguir elencados, que passam a constituir o Quadro de Pessoal
da Comusa - Serviços de Água e Esgoto de Novo Hamburgo, consoanté adiante
enunciado e na forma dos correspondentes Anexos, que integram esta Lei para todos os
fins e efeitos.

CAPíTULO JI - Do Quadro Permanente de Cargos Estatutários

Art. 3° Os cargos estatutários que compõem b Quadro Permanente da
Comusa - Serviços de Água e Esgoto de Novo Hamburgo são aqueles elencados pelos
Anexos I e 111, onde estão especificados a denominação, nível de acesso, número de
cargos, remuneração e padrões, em conformidade com o Estatuto do Servidor Público
Municipal, bem assim como o respectivo plano de carreira.

Parágrafo único. A discriminação dos cargos criados por esta Lei
contém, ainda:

I - a denominação do cargo e correspondente nível de acesso;
11 - a descrição sumária de atribuições e deveres;

JII - as condições de trabalho e o desenvolvimento funcional.
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CAPíTULO 111- Do Quadro dos Cargos em Comissão

Art. 4° Os cargos temporários na Comusa - Serviços de Água e Esgoto
de Novo Hamburgo, de natureza provisória quanto ao exercício e precária quanto ao
desempenho, de livre nomeação e exoneração, são aqueles cargos em comissão
elencados pelos Anexos 11e IV, onde são discriminados segundo os correspondentes
números, denominações, número de cargos, remuneração e padrões, em consonância
com o Estatuto do Servidor Público Municipal.

S 1° Os cargos em comissão têm, como atribuições essenciais, a
direção, chefia, coordenação e assessoramento das unidades administrativas e técnicas
da Comusá _. Serviços de Água e Esgoto de Novo Hamburgo, competindo aos
respectivos detentores dirigir, supervisionar, coordenar e assessorar todas as atividades
administrativas afetas a esses órgãos e unidades, segundo as diretrizes, determinações
e tudo o mais inerente aos encargos e responsabilidades exaradas pela autoridade
superior competente, podendo dar-se a respectiva nomeação com pessoas estranhas ao
quadro funcional, na forma da lei.

S 2° Quando o provimento do cargo em comissão se der mediante
nomeação de servidor público do quadro permanente, o respectivo detentor
perceberá tão somente gratificação pecuniária correspondente a 50% ( cinqüenta
por cento) da remuneração fixada para o cargo em comissão, enquanto perdurar o
respectivo exercício, além da remuneração do seu cargo permanente.

S 3° O servidor público poderá optar pela remuneração própria do cargo
em comissão, caso em que não será devida aquela gratificação, deixando o servidor de
perceber a remuneração do seu cargo permanente enquanto perdurar o exercício do
cargo em comissão.

S 4° No provimento dos cargos em comissão, 25% do quadro será
reservado para preenchimento por indicação de servidores do quadro permanente.

S 5° A ocupação de todos os cargos em comissão deverá obedecer
rigorismo de seleção e os cargos deverão ser ocupados por pessoas com formação
específica elou experiência comprovada nas atividades dirigidas e destinadas ao cargo
em questão.

CAPíTULO IV - Dos Car-gos e Funções em extinção

Art. 6° Todos os cargos e funções elencados no Anexo V e que se
encontram providos por servidores admitidos mediante concurso público serão
considerados cargos em extinção, os quais serão automaticamente extintos quando
vagarem.

i 1° Serão garantidos aos ocupantes dos cargos em extinção todas as
vantagens e garantias previstas para o Quadro Permanente de Servidores da Comusa.

i 2° As retribuições remuneratórias correspondentes aos cargos em
extinção, isonômicas às do Quadro Permanente de Servidores, são referidas pelo anexo
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VI.
Art. 7q - Para fins de composição do quadro total, o número de cargos

em extinção será subtraído do número de vagas de ca~gos similares do Quadro
Permanente de Servidores da Comusa, explicitados no Anexo I.

CAPíTULO V - Das Disposições Finais e Transitórias

Art. 8° As remunerações correspondentes aos cargos de provimento
permanente e aos cargos em comissão são aquelas instituídas pelos Anexos I, 11e VI,
sendo o respectivo valor pecuniário obtido através da multiplicação do respectivo
coeficiente atribuído para cada qual pelo Valor Referencial de Vencimento - VRV vigente
na data de publicação desta Lei.

~ 10Os detentores de cargos do quadro permanente da COMUSA -
Serviços de Água e Esgoto de Novo Hamburgo, farão jus à per-cepção de R$ 250,00
(duzentos e cinqüenta reais) a título de auxílio alimentação de caráter
indenizatório, não integrará o vencimento, remuneração ou salário nem se
incorporará a estes para quaisquer efeitos, não está sujeito às incidências de
quaisquer contribuições, não será computado para efeitos de quaisquer vantagens
que o servidor perceba ou venha a perceber e não será convertido em pecúnia
devendo anualmente ser revisto, pelo IPCA, na data base de reajuste dos
servidores públicos municipais.

~ 20 Os valores pecuniários resultantes da operação aritmética
enunciada neste artigo serão sempre arredondados para a unidade de real subseqüente
e desprezadas as frações de centavos.

~ 3° O VRV acima é estabelecido com base na respectiva jornada legal,
como estatuída pelo Anexo 111,sendo fixada como unidade remuneratória o valor
pecuniário correspondente a uma hora, como resultado da divisão do valor do
vencimento padrão mensal pela correspondente jornada mensal legal, de sorte que, para
cálculo de remuneração e de todas as demais vantagens, direitos, adicionais e
desenvolvimento funcional, instituídos em lei, o mesmo critério de proporcionalidade, pro
rata temporis, será igualmente observado, inclusive no que concerne aos períodos de
exercício em um ou outro regime de trabalho.

~ 4° Nas áreas onde as atividades são exercidas de forma ininterrupta
durante as 24 horas do dia, as funções poderão ser exercidas no regime de 12 (doze)
horas consecutivas de trabalho seguidas de 36 (trinta e seis) horas de repouso,
garantindo-se, pelo menos, uma folga mensal que recaia em domingo.

Art. 9° Esta Lei será regulamentada, no que couber, pela autoridade
competente, dentro de 60 dias, através de Decreto, observados os limites legais de
competência.

Art. 10° As despesas decorrentes desta Lei correrão à conta de
dotações orçamentárias próprias, as quais, no corrente exercício financeiro e para
atender sua eficácia e aplicação, poderão ser alocadas e remanejadas mediante decreto
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executivo, regulamentando a movimentação de dotações e verbas orçamentárias
correspondentes, inclusiveseus cancelamentos.

Art. 11° A presente Lei entra em vigor na data da sua publicação.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE NOVO HAMBURGO, aos 4

(quatro) dias do mês de abril do ano de 2008.

JAIR RIQUE FOSCARINI
Prefeito Municipal

Registre-se.e Publique-se

ANTÔNIO
e Administração
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ANEXO I

I QUADRO PERMANENTEDE CARGOSESTATUTARIOS

.:~~~d,::d~~':;;: •••
1 3 Administrador VIII A 1 6,05

2 3 Advoe:ado VIII A 1 6,05
3 60 Á!!:entede Servicos IV A 1 1,42

4 2 Analista de Sistemas vm A 1 6,05

5 35 AssistenteAdministrativo VI A 1 1,85

6 20 Auxiliar de Servicos IV A 1 1,09

7 1 Bióloe:o VIII A 1 6,05
8 2 Contador vm A 1 6,05
9 8 Ene:enheiroCivil vm A 1 6,05
10 2 Ene:enheiroEletricista vm A 1 6,05

11 2 Ene:enheiroMecânico VIII A 1 6,05

12 3 Ene:enheiro.Químico VIII A 1 6,05
13 27 Leiturista VI A 1 1,42

14 10 Motorista VI A 1 1,42
15 2 Técnicode See:urancado Trabalho VII A 1 2,10

16 5 TécnicoEletrotécnico VII A 1 2,10
17 4 Técnicoem Contabilidade VII A 1 2,10

18 4 TécnicoemDesenho VII A 1 2,10
19 8 Técnicoem Edificações VII A 1 2,10
20 2 Técnicoem Eletrônica VII A 1 2,10
21 8 Técnicoem Informática VII A 1 2,10

22 2 Técnicoem Topoe:rafia VII A 1 2,10

23 5 TécnicoMecânico VII A 1 2,10
24 10 TécnicoOoeracional VII A 1 2,10
25 20 TécnicoOuímico VII A 1 2,10
26 8 Telefonista VI A 1 1 62
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ANEXOU

QUADRO DOS CARGOS EM COM IssAo

Diretor Geral 1 CCl 12,00
Diretor Técnico 1 CCl 12,00
Diretor Comercial 1 CCl 12,00
Diretor Financeiro 1 CCl 12,00

01 Supervisor Técnico de Planejamento e Operação 1 CC2 9,00
02 Assessor de Comunicação Social . 1 CC4 5,00
03 Coordenador do Laboratório de Educação Ambiental 1 CC8 2,65
04 Assessor de Expediente 1 CC6 4,18
05 Secretária da Direção 1 CC7 3,18
06 Gerente Jurídico'

1 CC3 7,90

07 Assessor Técnico 3 CC8 2,65
08 Gerente de Produção

1 CC3 7,90
09 Encarregado do Setor de Tratamento de Água

1 CC7 3,18
10 Encarregado do Setor de Tratamento de Esgotos

1 CC7 3,18
11 Encarregado do Setor de Laboratório de Análises 1 CC7 3,18
12 Gerente de Operação

1 CC3 7,90
13 Encarregado do Setor de Controle Operacional 1 CC7 3,18
14 Encarregado do Setor de Controle de Perdas

1 CC7 3,18
15 Gerente de Projetos e Obras

1 CC3 7,90
16 Chefe do Departamento de Projetos e Cadastro 1 CC5 4,58
17 Chere do Departamento de Obras

1 CC5 4,58
18 Gerente de Manutenção

1 CC3 7,90
19 Chere do Departamento de Manutenção 1 CC5 4,58
20 Encarregado do Setor de Manutenção Eletromecânica 1 CC7 3,18
21 Encarregado do Setor de Manutenção Predial 1 CC8 2,65
22 Encarregado do Setor de Programação de Serviços 1 CC7 3,18
23 Encarregado do Setor de Fiscalização 1 CC7 3,18

24 Assessor Administrativo 2 CC8 2,65
25 Gerente Comercial

1 CC3 7,90
26 Chere do Departamento de Atendimento

1 CC5 4,58
27 Encarregado do Setor de Leitura e Entrega 1 CC7 3,18
28 Gerente Financeiro

1 CC3 7,90
29 Chefe do Departamento de Faturamento e Arrecadação 1 CC5 4,58
30 Encarregado do Setor de Cortes e Vistorias 1 CC7 3,18
31 Gerente de Planejamento e Custos 1 CC3 7,90
32 Gerente de Suprimentos

1 CC3 7,90
33 Chefe do Departamento de Gestão de Materiais 1 CC5 4,58
34 Encarregado do Setor de Compras

1 CC7 3,18

35 Assessor Administrativo 1 CC8 2,65
36 Gerente Administrativo

1 CC3 7,90
37 Encarregado do Setor de Administração e Segurança Patrimonial 1 CC7 3,18
38 Encarregado do Setor de Administração da Frota 1 CC8 2,65
39 Encarregado do Setor de Serviços Gerais 1 CC8 2,65
40 Gerente de Gestão de Recursos Humanos 1 CC3 7,90
41 Chefe do Departamento de Administração e Desenvolvimento de Pessoas. . 1 CC5 4,58
42 Ge.rente de Tecnologia de Informação 1 CC3

7,90 t;ff
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ANExom

QUADRO PERMANENTE DE CARGOS ESTATUTÁRIOS

NÚMERO DO CARGO: 01
CARGO: ADMINISTRADOR
NÚMERO DE CARGOS: 3 (Três)
NíVEL DE ACESSO: VIII

ATRIBUiÇÕES:
Descrição Sintética: Realizar atividades de coordenação, gerenciamento e
assessoramento relacionadas com planejamento, pesquisas, estudos, análises, projetos,
implantações e controles de trabalhos da área de Administração em geral.
Exemplos de atribuições: Realizar estudos e pesquisas, com apresentação de
diagnósticos, para adequação de métodos de trabalho que apresentem maior eficiência
nos diferentes processos administrativos; -Elaborar pareceres, relatórios, planos,
projetos, laudos e participar de reuniões técnicas em que se exijam a aplicação de
conhecimentos inerentes às técnicas de Administração; Atuar nas áreas que exijam os
conhecimentos técnicos de Administração, tais como Administração de Recursos
Humanos, Suprimentos, Compras e Licitações, Organização e Métodos, Planejamento
Organizacional, Orçamento e Finanças, entre outras; Prestar assessoria e orientação às
diversas unidades da Autarquia em assuntos des~a especialidade; Participar de
comissão de recepção e julgamento de propostas sobre licitações e elaborar parecer
referente a projetos, materiais e equipamentos relacionados à sua especialidade;
Participar de reuniões técnicas interna e externamente em que se exija a aplicação de
conhecimentos inerentes à área de atuação do cargo; Participar de atividades de
treinamento e -aperfeiçoamento de pessoal técnico, administrativo e operacional,
ministrando aulas/cursos referentes à área de atuação; Responsabilizar-se por equipes
necessárias à execução de atividades próprias do cargo; Conduzir veículos, desde que
habilitado conforme as Leis de Trânsito vigentes; Executar tarefas afins, inclusive as
editadas no respectivo regulamento da profiss.ão.

CONDiÇÕES DE TRABALHO:
a) Geral: Carga horária semanal de 40 horas.
b) Especial: O exercício do cargo poderá exigir prestação de serviço fora dos horários e
dias normais de expediente.

RECRUTAMENTO:
a) Geral: Concurso Público de provas.
b) Requisitos:

1. Instrução: Ensino Superior Completo em Administração de Empresas;
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2. Registro no Conselho de Classe da categoria;
3. Carteira Nacional de Habilitação Categoria B;
4. Outros: conforme instruções reguladoras do processo seletivo elou legislação

municipal aplicável.

DESENVOLVIMENTO FUNCIONAL:
a) Progressão - por tempo de serviço, com avanços do padrão "01" ao "12".
b) Promoção - por merecimento, com avanços da classe "A" a "G".
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NÚMERO DO CARGO: 02
CARGO: ADVOGADO
NÚMERO DE CARGOS: 3 (Três)
NíVEL DE ACESSO: VIII

ATRIBUiÇÕES:
Descrição Sintética: Realizar atividades de representação da Autarquia perante o
Poder Jurídico do Estado e Órgãos Públicos, assim como elaborar pareceres, termos e
contratos de natureza jurídica.
Exemplos de atribuições: Representar a Autarquia perante o Poder Judiciário Estadual
e órgãos Públicos federais, estaduais e municipais, elaborando os procedimentos
cabíveis em ações em que a Autarquia for autora, ré, assistente, oponente ou de
interesse; Elaborar parecer sobre quaisquer assuntos de natureza jurídica; Elaborar
contratos e outros procedimentos jurídicos administrativos; Elaborar contratos, termos
aditivos e rescisões contratuais oriundos de processos licitatórios; Instruir e orientar os
diversos setores da Autarquia sobre direitos e obrigações decorrentes de decisões
judiciais e/ou leis e decretos; Participar de comissões de recepção e julgamento de
propostas de licitações e elaborar parecer; Participar de reuniões técnicas interna e
externamente em que se exija a aplicação de conhecimentos inerentes à área de
atuação do cargo; Participar de atividades de treinamento e aperfeiçoamento de pessoal
técnico, administrativo e operacional, ministrando aulas/cursos referentes à área de
atuação; Responsabilizar-se por equipes necessárias à execução de atividades próprias
do cargo; Conduzir veículos, desde que habilitado conforme as Leis de Trânsito vigentes;
Executar tarefas afins, inclusive as editadas no respectivo regulamento da profissão.

CONDiÇÕES DE TRABALHO:
a) Geral: Carga horária semanal de 40 horas.
b) Especial: O exercício do cargo poderá exigir prestação de serviço fora dos horários e
dias normais de expediente.

RECRUTAMENTO:
a) Geral: Concurso Público de provas.
b) Requisitos:

1. Instrução: Ensino Superior Completo em Direito;
2. Registro no Conselho de Classe da categoria;
3. Carteira Nacional de Habilitação Categoria 8;
4. Outros: conforme instruções reguladoras do processo seletivo e/ou legislação

municipal aplicável.

DESENVOLVIMENTO FUNCIONAL:
a) Progressão - por tempo de serviço, com avanços do padrão "01" ao,"12".
b) Promoção - por merecimento, com avanços da classe liA" a "G".
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NÚMERO: 03
CARGO: AGENTE DE SERViÇOS
NÚMERO DE CARGOS: 60 (Sessenta)
NíVEL DE ACESSO: IV

ATRIBUiÇÕES:
Descrição Sintética: Realizar tarefas de operação, manutenção, conservação e limpeza
nas unidades do Sistema de Abastecimento de Água e Esgotamento Pluvial e Sanitário,
tais como: Captação e Adução de água bruta, Estação de Tratamento de Água e de
Esgoto, Reservatórios, Elevatórias de água tratada, 11Boosters" , Válvulas Redutoras de
Pressão, Rede de distribuição, entre outros; Realizar instalações, consertos e cortes de
redes ou ramais de distribuição de água ou coleta de esgotos; Instalar e conferir
hidrômetros e outros equipamentos; Executar tarefas de manutenção predial e
paisagística.
Exemplos de atribuições:
ATIVIDADES GERAIS A TODOS OS OCUPANTES:
Operar e controlar motores, bombas, centrífugas, elevatórias, válvulas, registros, entre
outros equipamentos; Efetuar leituras digitais e analógicas de grandezas elétricas e
hidráulicas, tais como corrente, amperagem, vazão, pressão, nível de reservatório,
aferindo, registrando e informando às equipes de manutenção preventiva e corretiva
sobre a leitura dos instrumentos de medição e maquinário; Realizar tarefas de operação,
manutenção, conservação e limpeza nas unidades do sistema de abastecimento de
água e de esgotamento pluvial e sanitário, tais como, captação e adução de água bruta,
estação de tratamento de água, estação de tratamento de esgoto, reservatórios,
elevatórias de água tratada, boosters, rede de distribuição, entre outros; Efetuar a
limpeza das unidades de tratamento de água e de esgoto, como f1oculadores,
decantadores, filtros, tanques de aeração, tanque de armazenamento de produtos
químicos, reservatórios, boosters, entre outros; Operar sistemas de comunicação, tais
como rádio, telefone e radiofone; Controlar o estoque, fluxo, armazenamento e
solicitações de equipamentos, ferramentas de trabalho e materiais de consumo;
Conduzir veículos, desde que habilitado conforme as Leis de Trânsito vigentes; Zelar
pela limpeza, manutenção e conservação das instalações e do local de trabalho, bem
como dos equipamentos e ferramentas utilizadas; Auxiliar as unidades técnicas,
operacional e administrativa em atividades voltadas à área de atuação; Realizar outras
tarefas afins.

A TlVIDADES COMO ENCANADOR:
Executar serviços de ligações e religações" de água, assim como cortes nos ramais
prediais, extensão e manutenção de redes; Realizar serviços de montagem e
manutenção de equipamentos e acessórios, tais como: válvulas, registros, hidrantes,
ventosas, medidores de vazão, entre outros; Instalar, substituir e realizar a manutenção
e aferição de hidrômetros; Realizar tarefas voltadas à instalação hidrossanitária de
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prédios e unidades operacionais e administrativas; Realizar abertura, fechamento e
limpeza de buracos, valas com ou sem pavimentação, paredes e muros; Prestar
informações e esclarecimentos aos usuários.

ATlVIDADES COMO PEDREIRO:
Executar tarefas de construções e reformas de alvenaria e madeira em paredes, pisos,
tetos, forros, telhados, peças, prédios e instalações; Orientar e auxiliar no preparo de
argamassa e concreto, confecção de peças de concreto, assentamento de tijolos,
pedras, lajes, lajotas, pisos cerâmicos, azulejos e outros materiais de -acabamento;
Orientar e auxiliar na. confecção e colocação de estruturas de madeira e metálicas
necessárias às obras, bem como de esquadrias, portas, janelas e outras peças.

ATIVIDADES COMO PINTOR:
Executar tarefas de preparação, raspagem, emassamento e lixamento de superfície;
Preparar o material de pintura utilizando-se de tintas, vernizes, seladores, pigmentos,
óleos, solventes e outras substâncias diluentes e secantes; Pintar superfícies internas e
externas, aplicando demãos necessárias conforme especificações, nos prédios e
instalações da Autarquia; Pintar letreiros e desenhos em placas, muros, calçadas, pisos,
pavimentos, asfalto, painéis, reservatórios e demais instalações prediais.

ATlVIDADES COMO ELETRICISTA:
Executar tarefas de instalações elétricas de baixa tensão, como quadros de distribuição,
caixas de fusíveis, tomadas, interruptores e fiação elétrica; Substituir ou trocar de
posição lâmpadas, tomadas, interruptores e outras fiações elétricas.

CONDiÇÕES DE TRABALHO
a) Geral: Carga horária semanal de 40 horas.
b) Especial: O exercício do cargo poderá exigir prestação de serviço externo, fora dos
horários e dias normais de expediente, sujeito a trabalho desabrigado e exposto às
intempéries naturais, bem como à utilização de uniformes e EPI.

RECRUTAMENTO:
a) Geral: Concurso Público de provas.
b) Requisitos:

1. Instrução: Ensino Fundamental Completo;
2. Carteira Nacional de Habilitação Categoria B;
3. Outros: conforme instruções reguladoras do processo seletivo elou legislação

municipal aplicável.

DESENVOLVIM ENTO FUNCIONAL
a) Progressão - por tempo de serviço, com avanços do padrão "01" ao "12".
b) Promoção - por merecimento, com avanços da classe "A" a "G".
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NÚMERO DO CARGO: 04
CARGO: ANALISTA DE SISTEMAS
NÚMERO DE CARGOS: 2 (Dois)
NíVEL DE ACESSO: ,WIII

ATRIBUiÇÕES:
Descrição Sintética: Realizar atividades deestlJdo, análise e estabelecimento de
sistemas de processamento automático de dados, verificando as necessidades,
possibilidades e métodos referentes aos mesmos, a fim de permitir diversos tratamentos
de informações, assim como executar, orientar e assessorar o desenvolvimento, a
implantação e a manutenção de planos, projetos, sistemas, versões e aplicativos de
processamento de dados.
Exemplos de atribuições: Efetuar levantamentos e descrever rotinas de serviços a
serem implantados; Efetuar análise de dados e procedimentos; Estudar, racionalizar e
projetar documentos, telas, relatórios, etc.; Projetar, desenvolver, documentar e
implantar sistemas de processamento de dados; Definir e documentar alterações
necessárias em sistemas e programas em operação; Analisar, assessorar e solucionar
problemas apontados pelos usuários relativos aos sistemas em operação; Gerenciar
prazos, recursos e planos de testes no desenvolvimento de sistemas; Participar de
grupos de trabalho destinados a definir ou avaliar softwares, sistemas de aplicações,
normas e padrões de utilização; Treinar e assessorar usuários na manutenção e
implantação de novos programas e sistemas de informação; Elaborar orçamentos,
cronogramas e estudos de viabilidade técnica e econômica de programas e sistemas
informatizados; Participar de comissão de recepção e julgamento de propostas sobre
licitações e elaborar parecer referente a projetos, materiais e equipamentos; Participar
de reuniões técnicas interna e externamente em que se exija a aplicação de
conhecimentos inerentes à área de atuação do cargo; Participar de atividades de
,treinamento e aperfeiçoamento de pessoal técnico, administrativo e operacional,
ministrando aulas/cursos referentes à área de atuação; Responsabilizar-se por equipes
necessárias à execução de atividades próprias do cargo; Conduzir veículos, desde que
hapilitado conforme as Leis de Trânsito vigentes; Executar tarefas afins, inclusive as
editádasno respectivo regulamento da profissão.

CONDiÇÕES DE TRABALHO:
a) Geral: Carga horária semanal de 40 horas.
b) Especial: O exercício do cargo poderá exigir prestação de serviço fora dos horários e
dias normais de expediente.

RECRUTAMENTO:
a) Geral: Concurso Público de provas.
b) Requisitos:
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1. Instrução: Ensino Superior Completo na área de Informática;
2. Carteira Nacional de Habilitação Categoria B;
3. Outros: conforme instruções reguladoras do processo seletivo elou legislação

municipal aplicável.

DESENVOLVIMENTO FUNCIONAL:
a) Progressão - por tempo de serviço, com avanços do padrão "01" ao "12".
b) Promoção - por merecimento, com avanços da classe "A" a "G".
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ATIVIDADES NAS ÁREAS CONTÁBIL E FINANCEIRA:
Conferir, classificar, codificar e escriturar contabilmente os documentos e operações
realizadas pela Autarquia; Conciliar, de forma contábil, todas as receitas, despesas,
contas patrimoniais, contas bancárias e outras; Auxiliar na elaboração de guias e
informações fiscais, plano de contas, balancetes, balanços e outros demonstrativos
contábeis e financeiros; Realizar a correção nos registros contábeis, de forma a conciliar,
registrar e estornar erros e incorreções; Auxiliar em estudos e análises da situação
econômica e financeira da Autarquia, de maneira técnica e operacional, na execução da
contabilidade geral; Controlar o movimento e valores em caixa e registrar os documentos
no livro caixa; Emitir cheques e outros documentos de crédito; Controlar e conciliar os
lançamentos contábeis e movimentações de contas correntes e bancos da Autarquia;
Realizar e controlar o fluxo de contas a pagar e contas a receber, bem como o respectivo
fluxo de caixa; Emitir notas fiscais da Autarquia; Manter a guarda de valores quando para
tanto designado.

ATIVIDADES NAS ÁREAS DE PATRIMÓNIO E GESTÃO DE SUPRIMENTOS:
Realizar, sob supervisão, as tarefas de montagem e controle de cadastro de
fornecedores, consultores e empresas prestadoras de serviços; Realizar coleta de
preços para a aquisição de bens, produtos, materiais e serviços; Controlar e
confeccionar documentos, como publicações em jornais, minutas e extratos de contratos,
requisições e outros; Confeccionar ordens de compra e notas de empenho; Analisar as
propostas de fornecedores e prestadores de serviços, avaliando as melhores condições
de preço, prazo, qualidade, idoneidade, capacidade, etc.; Auxiliar na intermediação de
contratos com fornecedores e prestadores de serviços quanto à entrega, condições,
prazos e preços de bens, produtos e serviços; Dar assistência a comissões de licitações
e cadastros em procedimentos e atividades, como elaboração de ofícios, cartas convite,
editais, termos de referências, atas, dentre outros documentos e procedimentos;
Registrar, controlar e fiscalizar os bens patrimoniais móveis e imóveis da Autarquia;
Manter a contabilidade da Autarquia devidamente informada quanto às movimentações
de bens patrimoniais, como compras, vendas, depreciações, transferências e baixas;
Receber, conferir, arquivar e armazenar os documentos e materiais adquiridos pela
Autarquia; Manter e registrar o controle de estoque de produtos e materiais adquiridos e
utilizados pela Autarquia; Revisar regularmente o estoque de produtos e materiais
realizando a conciliação e balanço de estoque registrado e físico; Garantir o perfeito
alojamento, armazenamento e segurança de bens, produtos e materiais utilizados.

ATIVIDADES NAS ÁREAS DE LEITURA E CADASTRO DE USUÁRIOS:
Controlar os serviços de leitura de hidrômetros; Emitir e distribuir planilhas e rotas de
leitura; Revisar leituras realizadas e detectar possíveis distorções; Rever as leituras não
realizadas e providenciar o seu repasse; Realizar o lançamento das leituras realizadas e
transmitir as informações processadas; Controlar os serviços de entrega de contas de
água e esgoto conforme cronograma e rota de entregas; Cadastrar, recadastrar e
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NÚMERO DO CARGO: 05
CARGO: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO
NÚMERO DE CARGOS: 35 (Trinta e Cinco)
NíVEL DEACESSO: VI

ATRIBUiÇÕES:
Descrição Sintética: Executar atividades que envolvem certa complexidade
administrativa, trabalhos informatizados de natureza variada, bem como prestar
assistência em trabalhos atinentes à área administrativa em geral e nas áreas de
contabilidade, financeira, recursos humanos, compras, licitações, patrimônio, materiais,
cadastro, faturamento, comercial, atendimento ao público, dentre outras.
Exemplos de atribuições:
AT1VIDADESCOMUNSA SEREM DESENVOLVIDAS EM TODAS AS ÁREAS:
Operar sistemas informatizados de dados, realizando registros, lançamentos, cálculos e
emissão de formulários e documentos; Controlar o estoque, fluxo, armazenamento e
conservação dos equipamentos e ferramentas de trabalho, bem como materiais de
consumo das atividades realizadas; Participar de atividades de treinamento e
aperfeiçoamento de pessoal administrativo, técnico e operacional; Dar informações e
prestar esclarecimentos aos usuários por telefone ou pessoalmente; Operar sistemas de
comunicação; Redigir e confeccionar ofícios, correspondências, documentos legais e
outros necessários às operações da Autarquia; Receber, analisar, processar e
solucionar, dentro de seu alcance, assuntos inerentes à Autarquia; Supervisionar,
controlar, orientar, responsabilizar-se e conduzir equipes de funcionários auxiliares
necessários à execução de atividades próprias do cargo; Conduzir veículos, desde que
habilitado conforme as Leis de Trânsito vigentes; Executar atividades afins.

nATIVIDADES NA ÁREA DE RECURSOS HUMANOS:
Auxiliar, controlar e executar todos os processos e tarefas das áreas de administração
de pessoal, como registros de admissão e demissão de pessoal, controle de cálculos de
registros de horários, lançamento, processamento, conferência e emissão da folha de
pagamento e demais relatórios; Realizar o controle dos benefícios concedidos aos
funcionários, tais como assistência médica e vale transporte, encomendando,
recebendo, mantendo sob sua guarda e distribuindo tickets, fichas e passagens; Realizar
os controles dos procedimentos e registros voltados à medicina e segurl:mçado trabalho,
exames médicos e acidentes de trabalho; Auxiliar no processo de recrutamento e
seleção de pessoal; Efe(ú'ar o controle e atualização das planilhas e escalas salariais;
Auxiliar na elaboração elou revisão de descrições de cargos e funções e na implantação
e controle de programa de treinamento e desenvolvimento de pessoal; Efetuar o
controle, cálculo, processamento e emissão de guias e informações sobr:e impostos e
contribuições sociais, trabalhistas e previdenciárias; Manter o controle1registro da
evolução salarial de todos servidores; Realizar outras tarefas afins.
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classificar os usuanos; Realizar o levantamento cadastral de factíveis e de
abastecimentos suspensos; Averiguar irregularidades em ligações, cortes, religações e
serviços realizados; Inspecionar e fiscalizar as instalações urbanas usuárias de
abastecimento de água; Verificar a existência de violações, ligações clandestinas,
vazamentos, defeitos e avarias em hidrômetros e ramais, dentre outras irregularidades;
Registrar ocorrências encontradas e repassar as informações e irregularidades com o
objetivo de realizar as correções e notificações necessárias.

ATlVIDADES NAS ÁREAS DE FATURAMENTO E ATENDIMENTO:
Realizar tarefas de manutenção das informações no cadastro de usuários, procedendo
às inclusõés, exclusões e alterações em imóveis, ramais e hidrômetros; Registrar
ocorrências no sistema, como vistorias, ligações novas, cortes, aferições e serviços
extraordinários; Realizar lançamentos nas contas de usuários referentes a
procedimentos e serviços executados, taxas de serviços, parcelamentos, revisões de
medição e cálculos decorrentes; Receber, analisar, separar e classificar as contas de
água e avisos de corte, encaminhando-os para a entrega aos usuários; Atender aos
usuários e público externo, prestando informações, esclarecimentos e soluções sobre a
situação do sistema de abastecimento, faturas, contas de água, ligações, religações,
situações de corte de abastecimento, consertos, reparos, dentre outras situações;
Consultar terminal de processamento de dados para dar informações aos usuários;
Calcular e emitir segundas vias de contas e realizar alterações cadastrais no sistema,
conforme o caso; Repassar as solicitações dos usuários a outras unidades da Autarquia
para processamento e execução dos serviços solicitados; Registrar e controlar todas as
informações fornecidas e solicitações repassadas em planilhas de controle próprias.

CONDiÇÕES DE TRABALHO:
a) Geral: Carga horária semanal de 40 horas.
b) Especial: O exercício do cargo poderá exigir prestação de serviço fora dos horários e
dias normais de expediente, sujeito à utilização de uniformes.

RECRUTAMENTO:
a) Geral: Concurso Público de provas.
b) Requisitos:

1. Instrução: Ensino Médio Completo;
2. Carteira Nacional de Habilitação Categoria B;
3. Outros: conforme instruções reguladoras do processo seletivo elou legislação

municipal aplicável.

DESENVOLVIM ENTO FUNCIONAL:
a) Progressão - por tempo de serviço, com avanços do padrão "01" ao "12".
b) Promoção - por merecimento, com avanços da classe "A" a "G".
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NÚMERO: 06
CARGO: AUXILIAR DE SERViÇOS
NÚMERO DE CARGOS: 20 (Vinte)
Nível DeAcesso: IV
ATRIBUiÇÕES:
Descrição Sintética: Auxiliar na realização de atividades e tarefas simples e braçais
relacionadas à conservação, manutenção, limpeza e higiene das instalações da
COMUSA assim com as atividades de copa e cozinha.
Exemplos de atribuições: Executar a conservação, manutenção, limpeza e higiene das
instalações.prediais internas e externas e dos pátios da empresa; Realizar tarefas de
capina, limpeza de canteiros, poda e corte de árvores; Auxiliar outras unidades da
empresa em tarefas de carga e descarga de materiais, equipamentos e móveis; Auxiliar
na abertura, fechamento e limpeza de buracos e valas em solo, ou de pavimentos,
muros e paredes; Apoiar em tarefas de desenterrar e desobstruir tubulações, registros,
válvulas, hidrantes, medidores de vazão, ventosas, entre outros equipamentos; Auxiliar
na execução de ligações; religações e cortes de ramais prediais; Auxiliar nos serviços
de extensão e manutenção de redes e equipamentos que compõem os sistemas de
abastecimento de água e de esgotamento sanitário; Auxiliar em trabalhos de
pavimentação, como espalhar, emparelhar e assentar asfalto; Limpar rolos e sobras de
material; Auxiliar na limpeza e conservação de unidades operacionais, como
f1oculadores, decantadores, filtros, tanques de armazenamento de produtos químicos,
reservatórios, boosters, tanques de aeração, entre outros; Zelar pela limpeza,
manutenção e conservação das instalações e do local de trabalho, bem como dos
equipamentos e ferramentas utilizados; Auxiliar as unidades técnicas, operacional e
administrativa em atividades voltadas à área de atuação; Preparar e servir café, chá,
água e outros produtos; Lavar louças e demais utensílios de cozinha; Controlar o
estoque e solicitar a reposição de materiais utilizados na conservação, limpeza e higiene,
bem como aqueles necessários para executar as atividades de copa e cozinha; Auxiliar
as unidades técnica e operacional em tarefas voltadas a sua área de atuação; Conduzir
veículos, desde que habilitado conforme as Leis de Trânsito vigentes; Realizar outras
tarefas afins.

CONDiÇÕES DE TRABALHO:
a) Geral: Carga horária semanal de 40 horas.
b) Especial: O exercício do cargo poderá exigir prestação de serviço externo, fora dos
horários e dias normais de expediente, sujeito a trabalho desabrigado e exposto às
intempéries naturais, bem como à utilização de uniformes e EPI.

RECRUTAMENTO:
a) Concurso Público de provas.
b) Requisitos:

,
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1. Instrução: Ensino Fundamental Completo;
2. Carteira Nacional de Habilitação Categoria 8;
3. Outros: conforme instruções reguladoras do processo seletivo elou legislação
municipal aplicável.

DESENVOLVIMENTO FUNCIONAL:
a) Progressão - por tempo de serviço, com avanços do padrão "01" ao "12".
b) Promoção - por merecimento, com avanços da classe "A" a "G",

n
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NÚMERO DO CARGO: 07
CARGO: BiÓlOGO
NÚMERO DE CARGOS: 1 (Um)
NíVEL DE ACESSO: VIII

ATRIBUiÇÕES:
Descrição Sintética: Realizar as atividades de coleta de análises biológicas e
bacteriológicas de água, esgoto e sedimentos, realizando monitoramento periódico,
interpretando e avaliando os resultados e emitindo pareceres técnicos sobre a qualidade
do produto.
Exemplos de atribuições: Preparar amostras e executar análises biológicas, calculando
e registrando o resultado das mesmas em sistema eletrônico; Analisar resultados e emitir
parecer técnico; Identificar e isolar vírus e bactérias; Identificar, analisar e quantificar
toxinas provenientes de microorganismos aquáticos; Identificar peixes, observando suas
deformidades; Atender e orientar os encarregados de ETA's quando da ocorrência de
mortandade de peixes; Realizar trabalhos de pesquisa na área de ciências biológicas, de
novas técnicas de análise e tratamentos de efluentes; Elaborar laudos e pareceres sobre
sua especialidade; Participar de comissão de recepção e julgamento de propostas sobre
licitações e elaborar parecer referente a projetos, materiais e equipamentos; Participar
de reuniões técnicas interna e externamente em que se exija a aplicação de
conhecimentos inerentes à área de atuação do cargo; Participar de atividades de
treinamento e aperfeiçoamento de pessoal técnico, administrativo e operacional,
ministrando aulas/cursos referentes à área de atuação; Responsabilizar-se por equipes
necessárias à execução de atividades próprias do cargo; Conduzir veículos, desde que
habilitado conforme as Leis de Trânsito vigentes; Executar tarefas afins, inclusive as
editadas no respectivo regulamento da profissão.

CONDiÇÕES DE TRABALHO:
a) Geral: Carga horária semanal de 40 horas.
b) Especial: O exercício do cargo poderá exigir prestação de serviço externo, fora dos
horários e dias normais de expediente, sujeito a trabalho desabrigado e exposto às
intempéries naturais, bem como à utilização de uniformes e EPI.

RECRUTAMENTO:
a) Geral: Concurso Público de provas.
b) Requisitos:

1. Instrução: Ensino Superior Completo em Biologia;
2. Registro no Conselho de Classe da categoria;
3. Carteira de Habilitação Categoria B;
4. Outros: conforme instruções reguladoras do processo seletivo e/ou legislação

municipal aplicável.
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DESENVOLVIMENTO FUNCIONAL:
a) Progressão - por tempo de serviço, com avanços do padrão "01" ao "12".
b) Promoção - por merecimento, com avanços da classe "A" a "G",
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NÚMERO DO CARGO: 08
CARGO: CONTADOR
NÚMERO DE CARGOS: 2 (Dois)
NíVEL DE ACESSO: VIII

ATRIBUiÇÕES:
Descrição Sintética: Realizar atividades de planejamento, coordenação, orientação,
execução e controle dos serviços contábeis e orçamentários referentes à Autarquia;
Prestar assessoramento e exercer supervisão em atividades e em serviços de
contabilidade financeira, patrimonial e de custos, de escrituração de livros contábeis, de
planejamento, de análise de revisão de contas e de elaboração do programa
orçamentário.
Exemplos de atribuições: Planejar, orientar e executar os registros e operações
contábeis e orçamentárias em atendimento às necessidades administrativas e às
exigências legais; Supervisionar os trabalhos de contabilização e processamento da
documentação, conforme o plano de contas; Analisar, elaborar, conferir e assinar
balanços, balancetes e demonstrativos de contas dentro das normas contábeis e
controlar o balanço de resultados e patrimonial; Realizar verificações periódicas na
escrituração contábil, comparando os registros efetuados com a correspondente
documentação; Orientar e proceder à classificação e avaliação de despesas; Analisar e
controlar o ingresso de receitas, o cumprimento de obrigações de pagamentos a
terceiros, saldos de caixa e contas bancárias; Verificar os aspectos contábeis e
orçamentários de execução de contratos, convênios, acordos e atos que geram direitos e
obrigações; Programar e realizar exames periciais e auditorias; Elaborar relatórios de
análise contábil, econômica e financeira; Elaborar fluxo de receitas e despesas;
Controlar e participar de trabalhos de conciliação de contas; Participar de comissão de
recepção e julgamento de propostas sobre licitações e elaborar parecer referente a
projetos, materiais e equipamentos; Participar de reuniões técnicas interna e
externamente em que se exija a aplicação de conhecimentos inerentes à área de
atuação do cargo; Participar de atividades de treinamento e aperfeiçoamento de pessoal
técnico, administrativo e operacional, ministrando aulas/cursos referentes à área de
atuação; Responsabilizar-se por equipes necessárias à execução de atividades próprias
do cargo; Conduzir veículos, desde que habilitado conforme as Leis de Trânsito vigentes;
Executar tarefas afins, inclusive as editadas no respectivo regulamento da profissão.

CONDiÇÕES DE TRABALHO:
a) Geral: Carga horária semanal de 40 horas.
b) Especial: O exercício do cargo poderá exigir prestação de serviço fora dos horários e
dias normais de expediente.

RECRUTAMENTO:
a) Geral: Concurso Público de provas.
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b) Requisitos:
1. Instrução: Ensino Superior Completo em Ciências Contábeis;
2. Registro no Conselho de Classe da categoria;
3. Carteira Nacional de Habilitação Categoria B;
4. Outros: conforme instruções reguladoras do processo seletivo elou legislação

municipal aplicável.

DESENVOLVIMENTO FUNCIONAL:
a) Progressão - por tempo de serviço, com avanços do padrão "01" ao "12".

('" b) Promoção - por merecimento, com avanços da classe "A" a "G"..•. .

n
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NÚMERO DO CARGO: 09
CARGO: ENGENHEIRO CIVil
NÚMERO DE CARGOS: 8 (Oito)
Nível De Acesso: VIII

ATRIBUiÇÕES:
Descrição Sintética: Realizar as atividades de orientação e coordenação técnica dos
sistemas de abastecimento de água e de esgotamento sanitário e elaboração de
estudos, avaliação, execução e fiscalização de projetos de engenharia.
Descrição Anaiítica: Orientar e coordenar a operação e a manutenção dos sistemas de
produção, bombeamento, reservação e distribuição de água e de coleta, transporte,
tratamento e disposição final do esgoto sanitário; Elaborar, analisar e supervisionar os
sistemas de abastecimento de água, esgoto e obras de engenharia; Elaborar,
implementar e coordenar planos e programas de manutenção preventiva e corretiva de
instalações e equipamentos mecânicos e eletromecânicos que integram os sistemas de
água e de esgoto; Elaborar estudos de viabilidade técnica e econômica de projetos de
engenharia referentes aos sistemas de água e esgoto; Estudar e propor a padronização
das especificações técnicas e inspeções de materiais e equipamentos; Elaborar
orçamentos de obras e serviços, assim como de equipamentos eletromecânicos;
Elaborar pareceres e laudos técnicos sobre propostas de licitações de projetos, obras e
serviços; Elaborar e orientar, em conjunto com o Técnico de Segurança do Trabalho, a
implementação de programas preventivos de segurança do trabalho; Projetar,
acompanhar e fiscalizar a execução de obras de abastecimento de água e de esgoto;
Coordenar a realização de serviços de conservação de ramais, manobras de redes, de
controle dos níveis de reservatório, macro medidores, pressão de água e vazamentos;
Participar de comissão de recepção e julgamento de propostas sobre licitações e
elaborar pareceres referentes aos projetos de engenharia, materiais e equipamentos;
Participar de reuniões técnicas interna e externamente em que se exija a aplicação de
conhecimentos inerentes à área de atuação do cargo; Participar de atividades de
treinamento e aperfeiçoamento de pessoal técnico, administrativo e operacional,
ministrando aulas/cursos referentes à área de atuação; Responsabilizar-se por equipes
necessárias à execução de atividades próprias do cargo; Conduzir veículos, desde que
habilitado conforme as Leis de Trânsito vigente; Executar tarefas afins, inclusive as
editadas no respectivo regulamento da profissão.

CONDiÇÕES DE TRABALHO:
a) Geral: Carga horária semanal de 40 horas.
b) Especial: O exercício do cargo poderá exigir prestação de serviço externo, fora dos
horários e dias normais de expediente, sujeito a trabalho desabrigado e exposto às
intempéries naturais, bem como à utilização de uniformes e ÉPI.
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RECRUTAMENTO:
a) Geral: Concurso Público de provas.
b) Requisitos:

1. Instrução: Ensino Superior Completo em Engenharia Civil;
2. Registro no Conselho de Classe da categoria;
3. Carteira Nacional de Habilitação Categoria 8;
4. Outros: conforme instruções reguladoras do processo seletivo elou legislação

municipal aplicável.

DESENVOLVIMENTO FUNCIONAL:
a) Progressão ~ por tempo de serviço, com avanços do padrão "01" ao "12".
b) Promoção - por merecimento, com avanços da classe "A" a "G".
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NÚMERO DO CARGO: 10
CARGO: ENGENHEIRO ELETRICISTA
NÚMERO DE CARGOS: 2 (Dois)
NíVEL DE ACESSO: VIII

ATRIBUiÇÕES:
Descrição Sintética: Realizar atividades relacionadas à elaboração/coordenação de
projetos, assistência técnica, planejamento, manutenção, fiscalização de obras, inspeção
de materiais e equipamentos da Autarquia; Realizar atividades de orientação e
coordenação dos sistemas eletroeletrônicos e de automação; Elaborar, estudar, avaliar,n executar e fiscalizar os projetos de engenharia referentes aos sistemas eletroeletrônicos
e de automação.
Exemplos de atribuições: Orientar e coordenar a operação e a manutenção
eletroeletrônica e de automação dos sistemas de produção, bombeamento, reserva e
distribuição de água, e de coleta, transporte, tratamento e disposição final de esgotos;
Elaborar, analisar e supervisionar os sistemas eletroeletrônicos e de automação,
construção elétrica e remodelação de estações de tratamento; Elaborar, implementar e
coordenar planos e programas de manutenção preventiva e/ou corretiva de instalações e
equipamentos mecânicos, eletromecânicos e de automação que integram os sistemas
de água e esgoto; Elaborar estudos de viabilidade técnico-econômica de projetos de
engenharia referentes aos sistemas de água e esgoto; Estudar e propor a padronização
das especificações técnicas e inspeções dos materiais, equipamentos e controle de
qualidade; Elaborar orçamentos de obras, serviços, equipamentos eletromecânicos e
pareceres sobre propostas de licitações de projetos, obras e serviços; Projetar e
implantar sistemas de tele medições e telecomandos; Elaborar, orientar a
implementação e coordenar programas preventivos de segurança do trabalho; Projetar,
por sistema computadorizado, acompanhar e fiscalizar a execução de obras; Pesquisar,
estudar, analisar e propor novas técnicas na área elétrica da Autarquia; Realizar serviços
de conservação de motores, transformadores e macro medidores; Orientar e implantar
circuitos elétricos, acionamentos e controles elétricos, aterramento elétrico; Participar de
comissão de recepção e julgamentos de propostas sobre licitações e elaborar parecer
referente a projetos de engenharia, materiais e equipamentos; Participar de reuniões
técnicas interna ou externamente em que se exijam a aplicação de conhecimentos
inerentes à área de Engenharia, por especialidade; Participar de atividades de
treinamento e aperfeiçoamento de pessoal técnico, administrativo e operacional,
ministrando aulas e/ou- palestras referentes à sua área de atuação; Responsabilizar-se
por equipes necessárias à execução de atividades próprias de cargo; Conduzir veículos,
desde que habilitado conforme as Leis de Trânsito vigentes; Executar tarefas afins,
inclusive as editadas no respectivo regulamento da profissão.

CONDiÇÕES DE TRABALHO:
a) Geral: Carga horária semanal de 40 horas.
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b) Especial: O exercício do cargo poderá exigir prestação de serviço externo, fora dos
horários e dias normais de expediente, sujeito a trabalho desabrigado e exposto às
intempéries naturais, bem como à utilização de uniformes e EPI.

RECRUTAMENTO:
a) Geral: Concurso Público de provas.
b) Requisitos:

1. Instrução: Ensino Superior Completo em Engenharia Elétrica;
2. Registro no Conselho de Classe da categoria;
3. Carteira Nacional de Habilitação Categoria B;
4. Outros: conforme instruções reguladoras do processo seletivo elou legislação

municipal aplicável.

DESENVOLVIMENTO FUNCIONAL:
a) Progressão - por tempo de serviço, com avanços do padrão "01" ao "12".
b) Promoção - por merecimento, com avanços da classe "Ali a "Gil.

n
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NÚMERO DO CARGO: 11
CARGO: ENGENHEIRO MECÂNICO
NÚMERO DE CARGOS: 2 (Dois)
NíVEL DE ACESSO: VIII

ATRIBUiÇÕES:
Descrição Sintética: Realizar as atividades relacionadas à elaboração/coordenação de
projetos, assistência técnica, planejamento, manutenção, fiscalização de obras, inspeção
de materiais e equipamentos da Autarquia; Realizar as atividades de orientação e
coordenação dos sistemas eletromecânicos e de automação; Elaborar, estudar, avaliar,
executar e fiscalizar projetos de engenharia referentes aos sistemas eletromecânicos e
de automação.
Exemplos de atribuições: Orientar e coordenar a operação e a manutenção
eletromecânica e de automação dos sistemas de produção, bombeamento, reserva e
distribuição de água, e de coleta, transporte, tratamento e disposição final de esgotos;
Elaborar, analisar e supervisionar os sistemas eletromecânicos e de automação,
montagem mecânica e remodelação de estações de tratamento; Elaborar, implementar e
coordenar planos e programas de manutenção preventiva e/ou corretiva de instalações e
equipamentos eletromecânicos e de automação que integram os sistemas de água e
esgoto; Dimensionar bombas de recalque; Elaborar estudos de viabilidade técnico-
econômica de projetos de engenharia referentes aos sistemas de água e esgoto; Estudar
e propor a padronização das especificações técnicas e inspeções dos materiais,
equipamentos e controle de qualidade; Elaborar orçamentos de obras, serviços,
equipamentos eletromecânicos e parecer sobre propostas de licitações de projetos,
obras e serviços; Projetar e implantar sistemas de tele-medições e telecomandos;
Elaborar, orientar a implementação e coordenar programas preventivos de segurança do
trabalho; Projetar, por sistema computadorizado, acompanhar e fiscalizar a execução de
obras; Pesquisar, estudar, analisar e propor novas técnicas na área eletromecânica da
Autarquia; Realizar serviços de conservação de motores, bombas, macro medidores;
Participar de comissão de recepção e julgamentos de propostas sobre licitações e
elaborar parecer referente a projetos de engenharia, materiais e equipamentos;
Participar de reuniões técnicas interna ou externamente em que se exijam a aplicação de
conhecimentos inerentes à área de Engenharia, por especialidade; Participar de
atividades de treinamento e aperfeiçoamento de pessoal técnico, administrativo e
operacional, ministrando aulas e/ou palestras referentes à sua área de atuação;
Responsabilizar-se por equipes necessárias à execução de atividades próprias de cargo;
Conduzir veiculos, desde que habilitado conforme as Leis de Trânsito vigentes; Executar
tarefas afins, inclusive as editadas no respectivo regulamento da profissão.

CONDiÇÕES DE TRABALHO:
a) Geral: Carga horária semanal de 40 horas.
b) Especial: O exercício do cargo poderá exigir prestação de serviço externo, fora dos
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horários e dias normais de expediente, sujeito a trabalho desabrigado e exposto às
intempéries naturais, bem como à utilização de uniformes e EPI.

RECRUTAMENTO:
a) Geral: Concurso Público de provas.
b) Requisitos:

1. Instrução: Ensino Superior Completo em Engenharia Mecânica;
2. Registro no Conselho de Classe da categoria;
3. Carteira Nacional de Habilitação Categoria 8;
4. Outros: conforme instruções reguladoras do processo seletivo elou legislação

municipal aplicável.

DESENVOLVIMENTO FUNCIONAL:
a) Progressão - por tempo de serviço, com avanços do padrão "01" ao "12".
b) Promoção - por merecimento, com avanços da classe "A" a "G".

n
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NÚMERO DO CARGO: 12
CARGO: ENGENHEIRO QUíMICO
NÚMERO DE CARGOS: 3 (Três)
NíVEL DE ACESSO: VIII

ATRIBUiÇÕES:
Descrição Sintética: Realizar as atividades de controle e orientação da qualidade do
tratamento de água e esgoto, análise de amostras, pesquisa na área das ciências
químicas e desenvolvimento de técnicas e métodos de análise e de tratamento de água
e de esgoto.o Exemplos de atribuições: Orientar, efetuar e supervisionar o controle da qualidade da
água e dos produtos utilizados no tratamento, realizando análises laboratoriais de rotina
e coletas de amostras nos diversos pontos do sistema de abastecimento; Emitir boletins
com resultados das análises laboratoriais, laudos e pareceres técnicos; Calcular as
dosagens de produtos químicos no tratamento com a finalidade de dimensionar os
métodos de análise; Orientar os operadores das estações de tratamento quanto às
técnicas utilizadas; Inspecionar sistemas de tratamento de água e esgoto, avaliando seu
desempenho, estudando a otimização dos serviços e emitindo diagnóstico, de forma a
melhorar a qualidade dos serviços; Interpretar os resultados de análises, promovendo as
medidas corretivas para cada caso; Elaborar manuais de normas e procedimentos de
execução de análises; Realizar experiências relativas à purificação da água por meio de
testes de laboratório, com vistas ao aperfeiçoamento ou estabelecimento de novas
fórmulas, normas vigentes, métodos e procedimentos de tratamento de água e de
esgoto; Verificar o atendimento às exigências legais e de saúde pública; Participar de
comissão de recepção e julgamento de propostas sobre licitações e elaborar parecer
referente a projetos de engenharia, materiais e equipamentos; Participar de reuniões
técnicas interna e externamente em que se exija a aplicação de conhecimentos inerentes
à área de atuação do cargo; Participar de atividades de treinamento e aperfeiçoamento
de pessoal técnico, administrativo e operacional, ministrando aulas/cursos referentes à
área de atuação; Responsabilizar-se por equipes necessárias à execução de atividades
próprias do cargo; Conduzir veículos, desde que habilitado conforme as Leis de Trânsito
vigentes; Executar tarefas afins, inclusive as editadas no respectivo regulamento da
profissão.

CONDiÇÕES DE TRABALHO:
a) Geral: Carga horária semanal de 40 horas.
b) Especial: O exercício do cargo poderá exigir prestação de serviço externo, fora dos
horários e dias normais de expediente, sujeito a trabalho desabrigado e exposto às
intempéries naturais, bem como à utilizaçSioIdeuniformes e EPI.

RECRUTAMENTO:
a) Geral: Concurso Público de provas.
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b) Requisitos:
1. Instrução: Ensino Superior Completo em Engenharia Química;
2. Registro no Conselho de Classe da categoria;
3. Carteira Nacional de Habilitação Categoria B;
4. Outros: conforme instruções reguladoras do processo seletivo elou legislação

municipal aplicável.

DESENVOLVIMENTO FUNCIONAL:
a) Progressão - por tempo de serviço, com avanços do padrão "01" ao "12".
b) Promoção - por merecimento, com avanços da classe "A" a "G".
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NÚMERO: 13
CARGO: LEITURISTA
NÚMERO DE CARGOS: 27 (Vinte e Sete)
NíVEL DEACESSO: VI

ATRIBUiÇÕES:
Descrição Sintética: Realizar tarefas de leitura e repasse de hidrômetros, entrega de
contas de água e de esgoto, cadastramento e recadastramento. de usuários
externamente, bem como transporte e distribuição de documentos diversos.
Exemplos de atribuições: Efetivar a leitura de hidrômetros, registrando o consumo nas
planilhas de leitura; Analisar planilhas de leitura e verificar as rotas para a realização das
leituras; Registrar o consumo e emitir contas com equipamentos eletrônicos; Realizar o
repasse de leituras incorretas ou não efetuadas; Entregar aos usuários contas de água,
de esgoto e outros documentos de interesse da comunidade, de acordo com cronograma
e rotas pré-estabelecidas; Realizar tarefas em campo, como cadastramento e
recadastramento de usuários, registrando os dados e informações, tipo de
abastecimento e necessidades dos usuários; Repassar a entrega das contas não
realizada; Auxiliar em atividades administrativas, técnicas e operacionais voltadas à área
de atuação do cargo ou da Autarquia; Registrar e comunicar qualquer irregularidade nas
atividades de leitura, repasse, cadastramento e entrega de contas; Dar orientações e
esclarecimentos aos usuários; Conduzir veículos, desde que habilitado conforme as Leis
de Trânsito vigentes; Realizar outras tarefas afins.

CONDiÇÕES DE TRABALHO:
a) Geral: Carga horária semanal de 40 horas.
b) Especial: O exercício do cargo poderá exigir prestação de serviço externo, fora dos
horários e dias normais de expediente, sujeito a trabalho desabrigado e exposto às
intempéries naturais, bem como à utilização de uniformes e EPI.

RECRUTAMENTO:
a) Geral: Concurso Público de provas.
b) Requisitos:

1. Instrução: Ensino Fundamental Completo;
2. Carteira Nacional de Habilitação Categoria A, com observação de exercício de

atividade remunerada ae veíeule;
3. Outros: conforme instruções reguladoras do processo seletivo elou legislação

municipal aplicável.

DESENVOLVIMENTO FUNCIONAL:
a) Progressão - por tempo de serviço, coll) eyanços do padrão "01" ao "12".
b) Promoção - por merecimento, com avanços da classe "A" a "G"... ,)
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NÚMERO: 14
CARGO: MOTORISTA
NÚMERO DE CARGOS: 10 (Dez)
NíVEL DI! ACESSO: VI

ATRIBUiÇÕES:
Descrição Sintética: Conduzir veículos pesados, médios e leves para transporte de
pessoas, materiais e equipamentos, bem como executar outras tarefas afins.
Exemplos de atribuições: Conduzir veículos pesados, médios e leves para o transporte
de pessoas, materiais e equipamentos; Receber, conferir, carregar, descarregar e
entregar produtos e encomendas de materiais, equipamentos e ferramentas de trabalho
próprias e de outras áreas; Controlar e realizar a manutenção preventiva dos veículos e
a limpeza interna e externa; Verificar o estado de trafegabilidade (documentos,
extintores, filtros, etc.) e as condições elétricas e mecânicas dos veículos; Efetuar
consertos e reparos mecânicos e elétricos simples; Controlar e registrar em planilhas de
controle os gastos com combustível, manutenção, quilometragem, horários e
deslocamentos; Assistir as autoridades de trânsito no caso de sinistros, como roubos e
colisões, bem como prestar auxílio em caso de acidentes com vítimas; Limpar e
conservar as instalações, equipamentos e ferramentas necessários à execução de suas
tarefas; Dar apoio às áreas administrativa, técnica, comercial e operacional em tarefas
voltadas à realização das atividades afins inerentes à área de atuação; Operar
equipamentos de caminhão pipa e equipamentos de sugamento e hidrojateamento em
canalizações de esgoto; Realizar outras tarefas afins.

CONDiÇÕES DE TRABALHO:
a) Geral: Carga horária semanal de 40 horas.
b) Especial: O exercício do cargo poderá exigir prestação de serviço externo, fora dos
horários e dias normais de expediente, com possibilidade de viagens, estando sujeito a
trabalho desabrigado e exposto às intempéries naturais, bem como à utilização de
uniformes e EPI.

RECRUTAMENTO:
a) Geral: Concurso Público de provas.
b) Requisitos:

1. Instrução: Ensino Fundamental Completo;
2. Carteira Nacional de Habilitação Categoria D;
3. Outros: conforme instruções reguladoras do processo seletivo elou legislação

municipal aplicável.

DESENVOLVIMENTO FUNCIONAL:
a) Progressão - por tempo de serviço, com avanços do padrão "01" ao "12".
b) Promoção - por merecimento, com avanços da classe "A" a "G".
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NÚMERO DO CARGO: 15
CARGO: TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO
NÚMERO DE CARGOS: 2 (Dois)
NíVEL DE ACESSO: VII

ATRIBUiÇÕES:
Descrição Sintética: Supervisionar as atividades relacionadas à segurança do trabalho,
visando a assegurar condições que eliminem ou reduzam ao mínimo os riscos de
ocorrência de acidentes de trabalho, observando o cumprimento de toda a legislação
pertinente.
Exemplos de atribuições: Realizar inspeção em locais, instalações e equipamentos da
empresa, observando as condições de trabalho, para determinar fatores e riscos de
acidentes; Estabelecer normas e dispositivos de segurança para prevenir acidentes;
Realizar inspeções nos locais de trabalho, identificando condições perigosas e tomando
todas as providências necessárias para eliminar as situações de riscos; Realizar o
treinamento e conscientizar os funcionários quanto a atitudes de segurança no trabalho;
Fiscalizar os postos de combate a incêndio, examinando as mangueiras, hidrantes,
extintores e equipamentos de proteção contra incêndio, responsabilizando-se pelo PPCI;
Registrar e investigar acidentes e doenças profissionais e suas causas e propor as
providências necessárias; Realizar palestras e programas de treinamento aos
funcionários da Autarquia sobre normas de segurança, combate a incêndios e demais
medidas de prevenção de acidentes; Realizar distribuição e fiscalização dos
Equipamentos de Proteção Individual - EPI e Equipamentos de Proteção Coletiva - EPC;
Prestar apoio à CIPA na SIPAT e em outras ações relacionadas à segurança do
trabalho, organizando os eventos e viabilizando os recursos necessários; Coordenar a
elaboração do PPRA - Programa de Prevenção de Riscos Ambientais; Elaborar, em
parceria com o Departamento de Recursos Humanos da Autarquia, o PPP - Perfil
Profissiográfico Previdenciário; Agendar e controlar a realização de exames médicos
periódicos, audiometrias e outros exames médicos e laboratoriais; Orientar equipes
auxiliares necessárias à execução de atividades próprias do cargo; Prestar informações
e esclarecimentos aos usuários; Zelar e conservar os equipamentos, ferramentas e
materiais utilizados; Organizar a documentação referente às suas atividades; Auxiliar as
áreas administrativa, técnica e operacional em atividades afins e inerentes à área de
atuação; Conservar e limpar os equipamentos e materiais necessários à execução de
suas atividades; Conduzir veículos, desde que habilitado conforme as Leis de Trânsito
vigentes; Realizar outras tarefas afins.

CONDiÇÕES DE TRABALHO:
a) Geral: Carga horária semanal de 40 horas.
b) Especial: O exercício do cargo poderá exigir prestação de serviço externo, fora dos
horários e dias normais de expediente, sujenb à trabalho desabrigado e exposto às
intempéries naturais, bem como à utilização de uniformes e EPI.
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RECRUTAMENTO:
a) Geral: Concurso Público de provas.
b) Requisitos:

1. Instrução: Ensino Médio Completo;
2. Curso de Técnico de Segurança do Trabalho;
3. Registro junto ao Ministério do Trabalho;
4. Carteira Nacional de Habilitação Categoria B;
5. Outros: conforme instruções reguladoras do processo seletivo elou legislação

municipal aplicável.

DESENVOLVIM ENTO FUNCIONAL:
a) Progressão - por tempo de serviço, com avanços do padrão "01" ao "12".
b) Promoção - por merecimento, com avanços da classe "A" a "G".
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NÚMERO DO CARGO: 16
CARGO: TÉCNICO ElETROTÉCNICO
NÚMERO DE CARGOS: 5 (Cinco)
NíVEL DEACESSO: VII

ATRIBUiÇÕES:
Descrição Sintética: Executar serviços de manutenção elétrica preventiva e corretiva
em máquinas e equipamentos.
Exemplos de atribuições: Realizar atividades de controle, análise e manutenção
elétrica de instalações, equipamentos e maquinários eletromecânicos, bem como de
outros aparelhos baseando-se por especificações e plantas esquemas; Instalar, trocar e
realizar a manutenção corretiva e preventiva de grupos de moto-bomba, quadro de
comandos, motores em geral, transformadores, chaves de alta e baixa tensão, fusíveis,
cabos de alimentação de energia, baterias, relés, válvulas, rolamentos, grades,
acoplamentos, rotores, mangas, gaxetas, eixos, tubulações, bombas submersas,
centrífugas, estruturas metálicas, boosters e demais equipamentos e maquinários afins;
Realizar análise, estudo, instalação e manutenção de processos de automação industrial
de equipamentos e maquinários; Efetuar o ajuste elétrico de máquinas e equipamentos
eletromecânicos, verificando e medindo folgas, tolerâncias exigidas, etc.; Inspecionar
tubulações e equipamentos do sistema de abastecimento de água e de esgotamento
sanitário, providenciando a substituição de peças danificadas e efetuando reparos;
Providenciar o suprimento de peças e materiais necessários à execução dos serviços;
Operar sistemas de comunicação, tais como telefone e radiofone; Orientar equipes
auxiliares necessárias à execução de atividades próprias do cargo; Organizar a
documentação referente às suas atividades; Auxiliar as áreas administrativa, técnica e
operacional em atividades afins e inerentes à área de atuação; Conservar e limpar os
equipamentos e materiais necessários à execução de suas atividades; Conduzir
veículos, desde que habilitado conforme as Leis de Trânsito vigentes; Realizar outras
tarefas afins.

CONDiÇÕES DE TRABALHO:
al.<3.eral:Carga horária semanal de 40 horas.
b) Especial: O exercício do cargo poderá exigir prestação de serviço externo, fora dos
horários e dias normais de expediente, sujeito a trabalho desabrigado e exposto às
intempéries naturais, bem como à utilização de uniformes e EPI.

RECRUTAMENTO:
a) Geral: Concurso Público de provas.
b) Requisitos:

1. Instrução: Ensino Médio Completo;
2. Curso Técnico em Eletrotécnica;
3. Registro no Conselho de Classe da categoria;
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4. Carteira de Habilitação Categoria B;
5. Outros: conforme instruções reguladoras do processo seletivo elou legislação

municipal aplicável.

DESENVOLVIMENTO FUNCIONAL:
a) Progressão - por tempo de serviço, com avanços do padrão "01" ao "12".
b) Promoção - por merecimento, com avanços da classe "A" a "G".

n
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NÚMERO DO CARGO: 17
CARGO: TÉCNICO EM CONTABILIDADE
NÚMERO DE CARGOS: 4 (Quatro)
NíVI:L DI: ACI:SSO: VII

ATRIBUiÇÕES:
Descrição Sintética: Executar, auxiliar e conferir as atividades de escrituração contábil
em geral; Classificar as receitas e despesas; Levantar balancetes e balanços
orçamentários, financeiros e econômicos; Elaborar pareceres e relatórios técnicos em
serviços de contabilidade financeira, patrimonial e de custos.
Exemplos -de atribuições: Organizar as operações contábeis e orçamentárias em
atendimento às necessidades administrativas e exigências legais; Executar os trabalhos
de contabilização e processamento da documentação, conforme plano de contas;
Conferir e realizar verificações periódicas contábeis, comparando os registros efetuados
com a correspondente documentação; Orientar e proceder à classificação e avaliação de
despesas; Analisar e controlar o ingresso de receitas, o cumprimento de obrigações de
pagamentos a terceiros, saldos de caixa e contas bancárias; Controlar contas a pagar e
a receber, emitindo cheques, ordens de pagamento e outros documentos correlatos;
Verificar os aspectos contábeis e orçamentários de execução de contratos, convênios,
acordos e atos que geram direitos e obrigações; Elaborar relatórios de análise contábil,
econômica e financeira; Elaborar fluxo de receitas e despesas, assim como controlar e
participar de atividades de conciliação de contas; Manter a guarda de valores, quando
para tanto designado; Participar de reuniões técnicas internas ou externas em que se
exijam a aplicação de conhecimentos inerentes aos serviços contábeis e orçamentários;
Participar de atividades de treinamento e aperfeiçoamento de pessoal técnico,
administrativo e operacional, ministrando aulas/palestras referentes à área de atuação
do cargo; Orientar equipes auxiliares necessárias à execução de atividades próprias do
cargo; Auxiliar as áreas administrativa, técnica e operacional em atividades afins e
inerentes à área de atuação; Conservar e limpar os equipamentos e materiais
necessários à execução de suas atividades; Realizar outras tarefas afins, inclusive as
editadas no respectivo regulamento da profissão.

CONDiÇÕES DE TRABALHO:
a) Geral: Carga horária semanal de 40 horas.
b) Especial: O exercício do cargo poderá exigir prestação de serviço fora dos horários e
dias normais de expediente.

RECRUTAMENTO:
a) Geral: Concurso Público de provas.
b) Requisitos:

1. Instrução: Ensino Médio Completo;
2. Curso Técnico em Contabilidade;
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3. Registro no Conselho de Classe da categoria;
4. Outros: conforme instruções reguladoras do processo seletivo elou legislação

municipal aplicável.

DESENVOLVIMENTO FUNCIONAL:
a) Progressão - por tempo de serviço, com avanços do padrão "01" ao "12".
b) Promoção - por merecimento, com avanços da classe "A" a "G".
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NÚMERO DO CARGO: 18
CARGO: TÉCNICO EM DESENHO
NÚMERO DE CARGOS: 4 (Quatro)
NíVEL DE ACESSO: VII

ATRIBUIÇÕES:
Descrição Sintética: Realizar as atividades de desenho técnico por computador
relacionado com banco de dados e com Sistemas de Informação Geográfica.
Exemplos de atribuições: Criar, manipular e analisar desenhos com o objetivo de
desenvolver mapas específicos em ambiente SIG; Representar em CAD todas as
entidades gráficas que compõem os sistemas de saneamento em mapas, planilhas
eletrônicas e editores de texto; Desenvolver desenhos técnicos de engenharia e de
arquitetura; Operar sistemas informatizados de dados, realizando registros, lançamentos,
cálculos e emissão de formulários e documentos; Controlar o estoque, fluxo,
armazenamento e conservação de equipamentos e ferramentas de trabalho; Orientar
equipes auxiliares necessárias à execução de atividades próprias do cargo; Organizar a
documentação referente às suas atividades; Auxiliar as áreas administrativa, técnica e
operacional em atividades afins e inerentes à área de atuação; Conservar e limpar os
equipamentos e materiais necessários à execução de suas atividades; Conduzir
veículos, desde que habilitado conforme as Leis de Trânsito vigentes; Realizar outras
tarefas afins.

CONDiÇÕES DE TRABALHO:
a) Geral: Carga horária semanal de 40 horas.
b) Especial: O exercício do cargo poderá exigir prestação de serviço forados horários e
dias normais de expediente.

RECRUTAMENTO:
a) Geral: Concurso Público de provas.
b) Requisitos:

1. Instrução: Ensino Médio Completo;
2. Curso Técnico em Desenho Industrial;
3. Carteira Nacional de Habilitação Categoria B;
4. Outros: conforme instruções reguladoras do processo seletivo elou legislação

municipal aplicável.

DESENVOLVIMENTO FUNCIONAL:
a) Progressão - por tempo de serviço, com avanços do padrão "01" ao "12".
b) Promoção - por merecimento, com avan?~~ ~a classe "A" a "G".

, t

Prefeitura Municipal de Novo Ham~urgo: Centro Administrativo Leopoldo Petry - RuaGuia Lopes, 4201 - Canudos -Novo Hamburgo - RS- CEP: 93410 - 340
Fone: (51) 3594.9999 - pmnh@novohamburgo.rs.gov.br-www.novohamburgo.rs.gov.br

"Contribua com o Fundo Municipal da Criança e Adolescente. Doe Sangue.Doe Órgãos, Doe Medula Óssea,SALVEUMA VIDA, Informe-se: Fone0800-8832323."

mailto:pmnh@novohamburgo.rs.gov.br-www.novohamburgo.rs.gov.br


NOVO HAMBURGO
Administrando de mãos dadas com você

Gestão 2005-2008

NÚMERO DO CARGO: 19
CARGO: TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES
NÚMERO DE CARGOS: 8 (Oito)
NíVEL DEACESSO: VII

ATRIBUiÇÕES:
Descrição Sintética: Realizar atividades de fiscalização dos serviços executados por
empresas prestadoras de serviços voltados à manutenção de redes de água e esgoto,
assim como executar serviços relacionados às atividades de construções e edificações
de prédios e instalações operacionais.
Exemplos .de atribuições: Fiscalizar e acompanhar os serviços de construções,
edificações e reformas nos prédios e instalações da autarquia; Fiscalizar os serviços de
manutenção de rede de abastecimento de água e rede de coleta de esgoto sanitário,
controlando e registrando a sua execução e apontando irregularidades em obras, tais
como abertura e fechamento de buracos e pavimentos, consertos das redes de água e
de esgoto e instalação de novas redes, ramais e adutoras; Analisar e controlar materiais
utilizados em pavimentações e aterro das escavações; Averiguar as condições de
conclusão das obras, orientando quanto à correta limpeza do local; Registrar e tabular os
dados e informações de campo, a fim de apurar as condições de execução de cada
serviço, tais como a qualidade, o prazo, as equipes e materiais utilizados; Elaborar
planilhas orçamentárias sobre projetos de redes de água para atender alguma rua, bairro
ou localidade do município; Executar, aprovar e realizar o fechamento das medições de
serviços e faturas; Orientar equipes auxiliares necessárias à execução de atividades
próprias do cargo; Organizar a documentação referente às suas atividades; Auxiliar as
áreas administrativa, técnica e operacional em atividades afins e inerentes à área de
atuação; Conservar e limpar os equipamentos e materiais necessários à execução de
suas atividades; Conduzir veículos, desde que habilitado conforme as Leis de Trânsito
vigentes; Realizar outras tarefas afins.

CONDiÇÕES DE TRABALHO:
a) Geral: Carga horária semanal de 40 horas.
b) Especial: O exercício do cargo poderá exigir prestação de serviço externo, fora dos
horários e dias normais de expediente, sujeito a trabalho desabrigado e exposto às
intempéries naturais, bem como à utilização de uniformes e EPI.

RECRUTAMENTO:
a) Geral: Concurso Público de provas.
b) Requisitos:

1. Instrução: Ensino Médio Completo;
2. Curso Técnico em Edificações;
3. Registro no Conselho de Classe da categoria;
4. Carteira Nacional de Habilitação Categoria B;
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5. Outros: conforme instruções reguladoras do processo seletivo elou legislação
municipal aplicável.

DESENVOLVIMENTO FUNCIONAL:
a) Progressão - por tempo de serviço, com avanços do padrão "01" ao "12".
b) Promoção - por merecimento, com avanços da classe "A" a "G".
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NÚMERO DO CARGO: 20
CARGO: TÉCNICO EM ELETRÔNICA
NÚMERO DE CARGOS: 2 (Dois)
NíVEL DEACESSO: VII

ATRIBUiÇÕES:
Descrição sintética: Desenvolver e manter sistemas, processos e equipamentos
eletrônicos; Executar serviços de manutenção preventiva e corretiva em -equipamentos,
máquinas e aparelhos eletrônicos.
Exemplos de atribuições: Desenvolver, montar e testar dispositivos e circuitos
eletrônicos; Consertar e instalar equipamentos e aparelhos eletrônicos; Fazer
manutenções corretivas, preventivas e preditivas nos equipamentos e aparelhos
eletrônicos; Sugerir mudanças no processo de produção e distribuição de água, criando
e implementando dispositivos de automação; Avaliar o funcionamento dos aparelhos
conforme padrões de desempenho; Identificar e corrigir defeitos e problemas em
equipamentos eletrônicos; Substituir componentes eletrônicos danificados, se
necessário; Modificar circuitos eletrônicos; Fazer calibração de equipamentos e
aparelhos eletrônicos e testá-los com instrumentos de precisão; Simular testes em
condições diversas; Calcular custos de dispositivos eletrônicos; Cumprir plano de
manutenções preventiva e preditiva; Trocar peças conforme vida útil preestabelecida;
Participar na pesquisa e avaliação de equipamentos de tecnologia adequados à
modernização dos processos; Providenciar o suprimento de peças e materiais
necessários à execução dos serviços; Operar sistemas de comunicação, tais como
telefone e radiofone; Orientar equipes auxiliares necessárias à execução de atividades
próprias do cargo; Organizar a documentação referente às suas atividades; Auxiliar as
áreas administrativa, técnica e operacional em atividades afins e inerentes à área de
atuação; Conservar e limpar os equipamentos e materiais necessários à execução de
suas atividades; Conduzir veículos, desde que habilitado conforme as Leis de Trânsito
vigentes; Realizar outras tarefas afins.

CONDiÇÕES DE TRABALHO:
a) Geral: Carga horária semanal de 40 horas.
b) Especial: O exercício do cargo poderá exigir prestação de serviço externo, fora dos
horários e dias normais de expediente, sujeito a trabalho desabrigado e exposto às
intempéries naturais, bem como à utilização de uniformes e EPI.

RECRUTAMENTO:
a) Geral: Concurso Público de provas.
b) Requisitos:

1. Instrução: Ensino Médio Completo;
2. Curso Técnico em Eletrônica;
3. Registro no Conselho de Classe da categoria;
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4. Carteira Nacional de Habilitação Categoria B;
5. Outros: conforme instruções reguladoras do processo seletivo elou legislação

municipal aplicável.

DESENVOLVIMENTO FUNCIONAL:
a) Progressão - por tempo de serviço, com avanços do padrão "01" ao "12",
b) Promoção - por merecimento, com avanços da classe "A" a "G",
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NÚMERO DO CARGO: 21
CARGO: TECNICO EM INFORMÁTICA
NÚMERO DE CARGOS: 8 (Oito)
NíVEL DE ACESSO: VII

ATRIBUiÇÕES:
Descrição Sintética: Realizar atividades relacionadas ao desenvolvimento, implantação
e manutenção de sistemas informatizados e atendimento às necessidades dos usuários
de sistemas informatizados.
Exemplos de atribuições: Efetuar levantamentos e descrever rotinas de serviços a
serem implantados; Efetuar procedimentos, estudar, racionalizar documentos, telas e
relatórios; Desenvolver, documentar e implantar sistemas de processamento de dados;
Documentar alterações efetuadas em programas e sistemas de operação; Assessorar e
solucionar problemas de hardware ou software apontados pelo usuário relativos aos
sistemas informatizados em operação; Gerenciar prazos, recursos e planos de testes no
desenvolvimento de sistemas; Controlar e executar a manutenção dos equipamentos;
Participar de grupos de trabalhos destinados a definir ou avaliar softwares, sistemas de
aplicação, normas e padrões; Elaborar orçamentos, cronogramas e análises de
viabilidade técnica e econômica de serviços; Participar de reuniões interna e
externamente em que se exija a aplicação de conhecimentos inerentes ao cargo;
Participar de atividades de treinamento e aperfeiçoamento de pessoal técnico,
administrativo e operacional, ministrando aulas/cursos referentes à sua área de atuação;
Orientar equipes auxiliares necessárias à execução de atividades próprias do cargo;
Organizar a documentação referente às suas atividades; Auxiliar as áreas administrativa,
técnica e operacional em atividades afins e inerentes à área de atuação; Conservar e
limpar os equipamentos e materiais necessários à execução de suas atividades;
Conduzir veículos, desde que habilitado conforme as Leis de Trânsito vigentes; Realizar
outras tarefas afins.

CONDiÇÕES DE TRABALHO:
a) Geral: Carga horária semanal de 40 horas.
b) Especial: O exercício do cargo poderá exigir prestação de serviço fora dos horários e
dias normais de expediente.

RECRUTAMENTO:
a) Geral: Concurso Público de provas.
b) Requisitos:

1. Instrução: Ensino Médio Completo;
2. Curso Técnico na área de Informática;
3. Carteira Nacional de Habilitação Categoria B;
4. Outros: conforme instruções reguladoras do processo seletivo e/ou legislação

municipal aplicável.
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DESENVOLVIM ENTO FUNCIONAL:
a) Progressão - por tempo de serviço, com avanços do padrão "01" ao "12".
b) Promoção - por merecimento, com avanços da classe "A"a "G".
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NÚMERO DO CARGO: 22
CARGO: TÉCNICO EM TOPOGRAFIA
NÚMERO DE CARGOS: 2 (Dois)
NíVl:l DI: ACI:SSO: VII

ATRIBUiÇÕES:
Descrição sintética: Programar e efetuar levantamentos topográficos, plani-altimétricos,
posicionando e manejando teodolitos, níveis e outros aparelhos para fornecer dados
básicos relativos a alinhamento de ruas e construções.
Exemplos de atribuições: Programar a realização de levantamentos topográficos;
Efetuar levantamentos topográficos, plani-altimétricos, posicionando e manejando
teodolitos, níveis e outros aparelhos; Elaborar relatórios, coletar os diversos dados
necessários, anotando-se em planilhas específicas para posteriores cálculos, desenhar
plantas baixas e relevos; conferir a exatidão e o estado de funcionamento dos
instrumentos; Fornecer informações e elementos técnicos relativos a alinhamento de
ruas e construções; Proceder à vistoria para verificar se a pavimentação de ruas está de
acordo com o plani-altimétrico; Providenciar o suprimento de peças e materiais
necessários à execução dos serviços; Operar sistemas de comunicação, tais como
telefone e radiofone; Orientar equipes auxiliares necessárias à execução de atividades
próprias do cargo; Organizar a documentação referente às suas atividades; Auxiliar as
áreas administrativa, técnica e operacional em atividades afins e inerentes à área de
atuação; Conservar e limpar os equipamentos e materiais necessários à execução de
suas atividades; Conduzir veículos, desde que habilitado conforme as Leis de Trânsito
vigentes; Realizar outras tarefas afins.

CONDiÇÕES DE TRABALHO:
a) Geral: Carga horária semanal de 40 horas.
b) Especial: O exercício do cargo poderá exigir prestação de serviço externo, fora dos
horários e dias normais de expediente, sujeito a trabalho desabrigado e exposto às
intempéries naturais, bem como à utilização de uniformes e EPI.

RECRUTAMENTO:
a) Geral: Concurso Público de provas.
b) Requisitos:

1. Instrução: Ensino Médio Completo;
2. Curso de Técnico em Hidrologia ou Técnico em Estradas;
3. Registro no Conselho de Classe da categoria;
4. Carteira Nacional de Habilitação Categoria B;
5. Outros: conforme instruções reguladoras do processo seletivo elou legislação

municipal aplicável.

DESENVOLVIMENTO FUNCIONAL:
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a) Progressão - por tempo de serviço, com avanços do padrão "01" ao "12".
b) Promoção - por merecimento, com avanços da classe "A"a "G".
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NÚMERO DO CARGO: 23
CARGO: TÉCNICO MECÂNICO
NÚMERO DE CARGOS: 5 (Cinco)
NíVl:l DI: ACESSO: VII

ATRIBUiÇÕES:
Descrição Sintética: Executar serviços de manutenção mecânica preventiva e corretiva
em máquinas e equipamentos.
Exemplos de atribuições: Executar serviços de manutenção preventiva e corretiva em
máquinas e equipamentos eletromecânicos, lubrificando peças e componentes,
reapertando engrenagens, parafusos, suportes, ajustando e regulando válvulas, cilindros
hidráulicos, etc.; Efetuar serviços de manutenção corretiva, desmontando e montando
máquinas e equipamentos eletromecânicos, reparando ou substituindo peças
danificadas, tais como rolamentos, eixos, juntas, etc.; Efetuar o ajuste mecânico de
máquinas e equipamentos eletromecânicos, verificando e medindo folgas, tolerâncias
exigidas, etc.; Inspecionar tubulações e equipamentos do sistema de abastecimento de
água e de esgotamento sanitário, providenciando a substituição de peças danificadas e
efetuando reparos; Providenciar o suprimento de peças e materiais necessários à
execução dos serviços; Operar sistemas de comunicação, tais como telefone e
radiofone; Orientar equipes auxiliares necessárias à execução de atividades próprias do
cargo; Organizar a documentação referente às suas atividades; Auxiliar as áreas
administrativa, técnica e operacional em atividades afins e inerentes à área de atuação;
Conservar e limpar os equipamentos e materiais necessários à execução de suas
atividades; Conduzir veículos, desde que habilitado conforme as Leis de Trânsito
vigentes; Realizar outras tarefas afins.

CONDiÇÕES DE TRABALHO:
a) Geral: Carga horária semanal de 40 horas.
b) Especial: O exercício do cargo poderá exigir prestação de serviço externo, fora dos
horários e dias normais de expediente, sujeito a trabalho desabrigado e exposto às
intempéries naturais, bem como à utilização de uniformes e EPI.

RECRUTAMENTO:
a) Geral: Concurso Público de provas.
b) Requisitos:

1. Instrução: Ensino Médio Completo;
2. Curso Técnico em Mecânica;
3. Registro no Conselho de Classe da categoria;
4. Carteira de Habilitação Categoria B;
5. Outros: conforme instruções reguladoras do processo seletivo elou legislação
municipal aplicável.
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DESENVOLVIMENTO FUNCIONAL
a) Progressão - por tempo de serviço, com avanços do padrão "01" ao "12",
b) Promoção - por merecimento, com avanços da classe "A" a "G".

n
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NÚMERO DO CARGO: 24
CARGO: TÉCNICO OPERACIONAL
NÚMERO DE CARGOS: 10 (Dez)
NíveL DeAcesso: VII

ATRIBUiÇÕES:
Descrição sintética: Realizar as tarefas de operação e distribuição do sistema de
abastecimento de água e esgotos, bem como os trabalhos voltados à instalação e
manutenção de equipamentos e maquinários.
Exemplos de atribuições: Monitorar e controlar o bombeamento de água bruta à
estação de tratamento e desta aos reservatórios e tubulações; Realizar o auxílio e o
assessoramento ao sistema de operação de abastecimento de água e condução de
esgoto; Fazer a leitura dos níveis dos reservatórios e realizar manobras de acionamento
de bombas d'água ou registros, caso seja necessário e em conformidade com
procedimentos e manuais vigentes; Ler, analisar e operar os equipamentos e
maquinários utilizados no sistema operacional de abastecimento de água e condução de
esgoto, como quadros de comando; Verificar os níveis de operação dos motores,
corrente elétrica, amperagem, voltagem, pressão da água, dentre outras informações;
Informar aos superiores imediatos qualquer tipo de ocorrência que fuja aos
procedimentos de operação normal, com vistas a regularizar a operação ou solucionar
os problemas existentes; Localizar, averiguar e informar os vazamentos na rede, bem
como executar as manobras em registros e tubulações que possam sanar ou solucionar
o problema; Realizar serviços de pesquisa na rede, com o objetivo de detectar
problemas de abastecimento, vazamentos, de alta e baixa pressão da água, condições
dos reservatórios e condições de bombeamento; Programar, controlar e registrar os
serviços de conserto e manutenção da rede; Orientar equipes auxiliares necessárias à
execução de atividades próprias do cargo; Prestar informações e esclarecimentos aos
usuários; Zelar e conservar os equipamentos, ferramentas e materiais utilizados; Operar
sistemas de comunicação, tais como telefone e radiofone; Providenciar o suprimento de
materiais e peças necessárias à execução dos serviços; Efetuar os serviços de limpeza
nos locais de trabalho; Cumprir e obedecer as normas de segurança estabelecidas;
Participar de atividades de treinamento e desenvolvimento profissional; Apoiar as áreas
administrativa, técnica e operacional em tarefas voltadas à realização das atividades
afins; Conduzir veículos, desde que habilitado conforme as Leis de Trânsito vigentes;
Executar outras tarefas afins.

CONDiÇÕES DE TRABALHO:
a) Geral: Carga horária semanal de 40 horas.
b) Especial: O exercício do cargo poderá exigir prestação de serviço externo, fora dos
horários e dias normais de expediente, sujeito a trabalho desabrigado e exposto às
intempéries naturais, bem como à utilização de uniformes e EPI.
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RECRUTAMENTO:
a) Geral: Concurso Público de provas.
b) Requisitos:

1. Instrução: Ensino Médio Completo;
2. Curso Técnico em Hidrologia ou Mecânica ou Eletrotécnica;
3. Registro no Conselho de Classe da categoria;
4. Carteira Nacional de Habilitação Categoria 8;
5. Outros: conforme instruções reguladoras do processo seletivo elou legislação

municipal aplicável.

DESENVOLVIMENTO FUNCIONAL:
a) Progressão - por tempo de serviço, com avanços do padrão "01" ao "12".
b) Promoção - por merecimento, com avanços da classe "A" a "G".
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NÚMERO DE CARGO: 25
CARGO: TÉCNICO QUíMICO
NÚMERO DE CARGOS: 20 (Vinte)
NíVEL DE ACESSO: VII

ATRIBUiÇÕES:
Descr-ição Sintética: Realizar as atividades relacionadas ao tratamento de água e
esgoto.
Exemplos de atribuições: Realizar operações relacionadas ao tratamento de água e
esgoto, efetuando a dosagem e aplicação de produtos químicos; Realizar as análises
físico-químicas e controle do processo de tratamento; Coletar amostras de água nos
diversos pontos do sistema de abastecimento, realizando as análises físico-químicas e
bacteriológicas, a fim de avaliar a qualidade da água em comparação com os parâmetros
técnicos pré-determinados; Preparar soluções, métodos de cultura e ensaios que
auxiliam no controle de tratamento da água distribuída e no esgoto coletado; Registrar as
amostras e análises efetuadas; Realizar tarefas de limpeza e esterilização dos diversos
equipamentos e materiais utilizados; Substituir cilindros de cloro e realizar o transporte e
dissolução de sulfato nos tanques de preparo; Realizar manobras nos registros da
estação de tratamento; Verificar periodicamente os níveis dos reservatórios; Acionar e
desligar grupos de bombas de recalque; Controlar o estoque e acondicionamento de
reagentes químicos, materiais para tratamento e outros equipamentos e ferramentas de
trabalho; Receber, carregar e acondicionar os produtos necessários ao tratamento de
água e esgoto; Operar os diversos equipamentos e ferramentas de trabalho; Orientar
equipes auxiliares necessárias à execução de atividades próprias do cargo; Organizar a
documentação referente às suas atividades; Auxiliar as áreas administrativa, técnica e
operacional em atividades afins e inerentes à área de atuação; Conservar e limpar os
equipamentos e materiais necessários à execução de suas atividades; Conduzir
veículos, desde que habilitado conforme as Leis de Trânsito vigentes; Realizar outras
tarefas afins.

CONDiÇÕES DE TRABALHO:
a) Geral: Carga horária semanal de 40 horas.
b) Especial: O exercício do cargo poderá exigir prestação de servjço externo, fora dos
horários e dias normais de expediente, sujeito a trabalho desabrigado e exposto às
intempéries naturais, bem como à utilização de uniformes e EPI.

RECRUTAMENTO:
a) Geral: Concurso Público de provas.
b) Requisitos:

1. Instrução: Ensino Médio Completo;
2. Curso Técnico em Química;
3. Registro no Conselho de Classe da categoria;
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4. Carteira de Habilitação Categoria 8;
5. Outros: conforme instruções reguladoras do processo seletivo elou legislação

municipal aplicável.

DESENVOLVIMENTO FUNCIONAL:
a) Progressão - por tempo de serviço, com avanços do padrão "01" ao "12".
b) Promoção - por merecimento, com avanços da classe "A" a "G".
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NÚMERO DO CARGO: 26
CARGO: TELEFONISTA
NÚMERO DE CARGOS: 8 (Oito)
Nível DeAcesso: VI

ATRIBUiÇÕES:
Descrição Sintética: Realizar atividades de operação da central telefônica, realizando o
atendimento interno e externo das ligações telefônicas.
Exemplos de atribuições: Operar a central telefônica da Autarquia, realizando a
recepção e repasse das ligações telefônicas internas, externas ou interurbanas; Realizar
o atendimento de ligações externas via sistema 115, visando a dar orientações,
informações e esclarecimentos aos usuários sobre a situação do sistema de
abastecimento de água, contas, faturamento, assim como a situação de novas ligações
de água, religações, cortes, consertos e reparos; Operar e consultar terminal
informatizado para dar informações aos usuários; Repassar, via telefone ou em planilhas
de controle, informações como: solicitante, destino das ligações telefônicas, motivo e
.encaminhamentos de solicitações de usuários; Organizar a documentação referente às
suas atividades; Auxiliar as áreas administrativa, técnica e operacional em atividades
afins e inerentes à área de atuação; Conservar e limpar os equipamentos e materiais
necessários à execução de suas atividades; Realizar outras tarefas afins.

CONDiÇÕES DE TRABALHO:
a) Geral : Carga horária semanal de 30 horas.
b) Especial: O exercício do cargo poderá exigir prestação de serviço fora dos horários e
dias normais de expediente.

RECRUTAMENTO:
a) Geral: Concurso Público de provas.
b) Requisitos:

1. Instrução: Ensino Médio Completo;
2. Outros: conforme instruções reguladoras.do processo seletivo elou legislação

municipal aplicável.

DESENVOLVIMENTO FUNCIONAL:
a) Progressão - por tempo de serviço, com avanços do padrão "01" ao "12".
b) Promoção - por merecimento, com avanços da classe "A" a "G".
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ANEXO IV

QUADRO DE CARGOS EM COMISSÃO

1. DIRETORIA GERAL

NÚMERO DO CARGO: 01
CARGO: SUPERVISOR TÉCNICO DE PLANEJAMENTO E OPERAÇÃO
LOTAÇÃO: Diretoria Geral

SíNTESE DOS DEVERES: Assessorar o Diretor Geral e demais Diretores nas técnicas
de Planejamento e Gestão do Sistema de Abastecimento de Água e de Coleta e
Tratamento de Esgoto do município.

EXEMPLOS DE ATRIBUiÇÕES: Supervisionar e assessorar em todos os assuntos
relacionados aos projetos e planos do sistema de abastecimento de água e de
esgotamento sanitário; Assessorar e supervisionar as atividades de melhorias
operacionais do sistema de abastecimento de água e de esgotamento sanitário; Cumprir
e fazer cumprir as orientações técnicas e administrativas emanadas da Diretoria Geral e
Técnica; Apoiar a Diretoria na coordenação de ações, projetos e programas
desenvolvidos pelas diversas unidades da Autarquia, orientando-as de forma a
assegurar a correta execução das políticas de saneamento previstas .nos regulamentos,
planos e projetos da Autarquia; Supervisionar gerências, departamentos técnicos e
equipes auxiliares necessárias à execução das atividades fins da Autarquia; Controlar
os servidores de sua área de atuação em todos os aspectos disciplinares, visando à
prestação de serviços de qualidade e ao adequado funcionamento organizacional;
Conduzir veículos, desde que habilitado conforme as Leis de Trânsito vigentes; Realizar
outras atividades afins.
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NÚMERO DO CARGO: 02
CARGO: ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
LOTAÇÃO: Diretoria Geral

SíNTESE DOS DEVERES: Desenvolver atividades de Comunicação Social da
Autarquia.

EXEMPLOS DE ATRIBUiÇÕES: Organizar, planejar, dirigir, executar e controlar as
atividades de comunicação social, envolvendo trabalhos de jornalismo e relações
públicas, redação, apreciações, comentários e preparo de informações' para escrita
falada e televisada; Efetuar contatos com autoridades, representantes de empresas e
órgãos de imprensa para fornecer e colher informações sobre assuntos específicos da
Autarquia; Executar campanhas de relacionamento com os usuários, população em
geral e funcionários; Assistir a Direção Geral em ações de comunicação social;
Programar atividades, organizar e recepcionar visitantes; Realizar outras atividades
afins.
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NÚMERO DO CARGO: 03
CARGO: COORDENADOR DO LABORATÓRIO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL
LOTAÇÃO: Diretoria Geral

SíNTESE DOS DEVERES: Desenvolver atividades vinculadas à preservação do meio
ambiente, especialmente as voltadas à educação ambiental, com ênfase na preservação
dos recursos hídricos.

EXEMPLOS DE ATRIBUiÇÕES: Orientar, controlar e desenvolver projetos e atividades
do LEA - Laboratório de Educação Amnbiental; Organizar, planejar, dirigir, executar e
controlar as atividades de educação ambiental junto à comunidade, especialmente junto
às escolas públicas e privadas; Executar campanhas de educação ambiental junto aos
colaboradores da Autarquia; Estabelecer e executar programas de educação ambiental
de interesse da comunidade; Participar de ações de preservação ambiental promovidas
por entidades públicas e privadas; Assistir a Direção Geral em ações de educação
ambiental; Programar atividades, organizar e recepcionar visitantes; Coordenar equipes
auxiliares necessárias à execução de atividades próprias do LEA; Conduzir veículos,
desde que habilitado conforme as Leis de Trânsito vigentes; Realizar outras atividades
afins.
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NÚMERO DO CARGO: 04
CARGO: ASSESSOR DE EXPEDIENTE
LOTAÇÃO: Diretoria Geral

SíNTESE DOS DEVERES: Desenvolver atividades de apoio administrativo à Diretoria e
Conselhos da Autarquia.

EXEMPLOS DE ATRIBUiÇÕES: Acompanhar atividades da agenda da Diretoria e dos
Conselhos Deliberativo e Fiscal; Acompanhar reuniões de Diretoria e Conselhos,
quando solicitado, secretariando-as, redigindo atas e outros documentos, conforme
determinado; Redigir ofícios, cartas e correspondências em geral; Efetuar o recebimento
e despacho de correspondências e outros documentos, dando-lhes encaminhamento;
Receber, instruir, despachar e encaminhar processos, nos limites de sua competência;
Elaborar e controlar a agenda de compromissos do Diretor Geral e demais diretores;
Manter controle e guarda sobre atas e listas de presenças de Conselheiros e demais
documentos pertinentes; Cumprir e fazer cumprir ordens emanadas de seu superior;
Prestar apoio administrativo ao Diretor Geral e demais diretores; Coordenar equipes
auxiliares necessárias à execução de atividades; Realizar outras atividades afins .

.•..
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NÚMERO DO CARGO: 05
CARGO: SECRETÁRIA DA DIREÇÃO
LOTAÇÃO: Diretoria Geral

SíNTESE DOS DEVERES: Assessorar a Diretoria Executiva no desempenho de suas
funções, gerenciando informações, auxiliando na execução de suas tarefas
administrativas e em reuniões, marcando e cancelando compromissos, controlando
documentos e correspondências e recepcionando visitantes.

EXEMPLOS DE ATRIBUiÇÕES: Controlar a agenda de compromissos da Diretoria
Executiva, definindo e agendando horários; Manter controle sobre a necessidade de
assinaturas e despacho de documentos e correspondências; Despachar processos, nos
limites de sua competência; Secretariar reuniões da Diretoria Executiva, tomando notas
e redigindo atas, relatórios e outros documentos; Redigir e elaborar documentos,
correspondências, ofícios, memorandos, cartas, convocações, atas e outros, quando
demandados pela Diretoria Executiva, mantendo a guarda dos mesmos; Manter
arquivos tradicionais ou digitais em ordem e atualizados; Recepcionar visitantes,
orientando-os, encaminhando-os, fornecendo informações e atendendo pedidos e
solicitações; Levantar informações, junto a outros departamentos e órgãos internos ou
externos, a pedido da Diretoria; Controlar cronogramas e prazos de execução de
atividades, a mando da Diretoria; Enviar, receber, controlar, protocolar, triar, registrar e
destinar correspondências e outros documentos originados pela ou destinados a
Diretoria; Zelar pelo bom ambiente de trabalho, boas relações pessoais e pelo sigilo;
Realizar outras atividades afins.
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NÚMERO DO CARGO: 06
CARGO: GERENTE JURíDICO
LOTAÇÃO: Diretoria Geral

SíNTESE DOS DEVERES: Gerenciar todas as atividades pertinentes aos aspectos
jurídicos da Autarquia.

EXEMPLOS DE ATRIBUiÇÕES: Coordenar e controlar as ações e profissionais
próprios ou terceirizados envolvidos nas atividades jurídicas e institucionais da
Autarquia; Prestar assistência jurídica à Diretoria Executiva, bem como às demais áreas
da Autarquia, atuando em defesa de seus interesses; Representar a Autarquia em juízo,
ou fora dele, por outorga dos poderes necessários; Emitir ou determinar a emissão de
pareceres em processos ou questões de ordem jurídica, quando solicitados pela
Diretoria; Mover ações para cobrança judicial de débitos, direitos e outros; Prestar
assistência às cobranças amigáveis de interesse da Autarquia; Orientar o
acompanhamento em juízo das audiências de natureza cível, criminal, trabalhista ou de
outra natureza, que forem intentadas contra a Autarquia; Coordenar técnica e
administrativamente a equipe de trabalho; Emitir relatórios de atividades e resultados
alcançados, mantendo informados os Diretores e subsidiando-os em suas decisões;.
Controlar os servidores de sua área de atuação em todos os aspectos disciplinares,
visando à prestação de serviços de qualidade e ao adequado funcionamento
organizacional; Realizar outras atividades afins.

2. DIRETORIA TÉCNICA

NÚMERO DO CARGO: 07
CARGO: ASSESSOR TÉCNICO
LOTAÇÃO: Diretoria Técnica

SíNTESE DOS DEVERES: Assessorar os Diretores no planejamento, controle e
fiscalização de assuntos de ordem técnica de interesse da Autarquia.

EXEMPLOS DE ATRIBUiÇÕES: Assessorar os Diretores na elaboração de pareceres e
laudos técnicos relacionados à sua especialidade; Realizar diligências, por solicitação
da Direção, levantando informações, analisando dados ou situações e informando ao
Diretor interessado o resultado de suas atividades; Controlar e fiscalizar atividades e/ou
obras realizadas por terceiros ou próprias, conforme orientação da Diretoria; Atender
usuários e outras pessoas que procuram a Diretoria, identificando os motivos e dando
encaminhamento às demandas; Realizar atividades não previstas solicitadas pela
Diretoria; Participar de reuniões internas e externas relacionadas aos assuntos de sua
competência; Zelar pelo cumprimento de ordens emanadas pela Diretoria; Zelar pelo
bom ambiente de trabalho, boas relações pessoais e pelo sigilo, quando de interesse da
Autarquia; Orientar equipes auxiliares necessárias à execução de atividades próprias do
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Gestão 200S-2008

cargo; Conduzir veículos, desde que habilitado conforme as Leis de Trânsito vigentes;
Executar outras atividades afins, seguindo orientações da Diretoria.
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NÚMERO DO CARGO: 08
CARGO: GERENTE DE PRODUÇÃO
LOTAÇÃO: Diretoria Técnica

SíNTESE DOS DEVERES: Planejar, organizar e controlar os recursos financeiros,
físicos, materiais e humanos para o desenvolvimento das atividades de tratamento de
água e esgoto sanitário.

EXEMPLOS DE ATRIBUiÇÕES: Coordenar o processo de planejamento da área,
estabelecendo metas e indicadores de desempenho, de acordo com. as diretrizes
estratégicas da Diretoria Técnica, utilizando, de forma racional e eficiente, os recursos
disponíveis; Planejar e controlar a qualidade da água produzida e dos serviços de
tratamento de esgoto sanitário; Planejar, organizar e controlar os recursos financeiros,
físicos, materiais e humanos para o desenvolvimento de suas atribuições; Coordenar a
equipe de trabalho, distribuindo as atividades, acompanhando o desenvolvimento dos
trabalhos e avaliando os resultados; Supervisionar os trabalhos das ETA's e do
Laboratório de Análises; Supervisionar a elaboração de procedimentos operacionais
padrão para todas as etapas do processo de tratamento de água e esgoto sanitário;
Elaborar e analisar relatórios de desempenho diário, semanal e mensal do sistema de
tratamento de água e esgoto sanitário, verificando pendências e comparando com
resultados anteriores para identificar eventuais problemas na operação do sistema de
tratamento de água e esgoto sanitário; Identificar as necessidades de melhorias no
processo de tratamento, apresentando as demandas ao Diretor Técnico; Implantar
ações de melhoria no sistema de tratamento de água e esgoto; Incorporar novas
tecnologias e metodologias ao sistema, de acordo com as orientações dos níveis
superiores; Emitir relatórios periódicos dos resultados obtidos; Controlar os servidores
de sua área de atuação em todos os aspectos disciplinares, visando à prestação de
serviços de qualidade e ao adequado funcionamento organizacional; Fiscalizar a
utilização de uniformes e equipamentos de proteção individual e coletiva dos
funcionários; Atuar como elo de ligação entre a Diretoria eo corpo funcional; Conduzir
veículos, desde que habilitado conforme as Leis de Trânsito vigentes; Realizar outras
atividades afins.
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NÚMERO DO CARGO: 09
CARGO: ENCARREGADO DO SETOR DE TRATAMENTO DE ÁGUA
LOTAÇÃO: Diretoria Técnica

SíNTESE DOS DEVERES: Desenvolver as atividades de tratamento de água,
coordenando-as a partir do recebimento da água bruta na estação de tratamento,
mantendo controle sobre equipamentos e produtos necessários.

EXEMPLOS DE ATRIBUiÇÕES: Manter o controle sobre o processo de tratamento da
água bruta recebida até seu armazenamento para distribuição; Coordenar O processo de
análise e controle da água recebida e de outras fases do tratamento; Orientar a
aplicação de produtos químicos e outros necessários ao tratamento da água; Receber e
armazenar, em condições tecnicamente apropriadas, produtos químicos necessários;
Orientar os procedimentos necessários à manutenção da segurança de funcionários e
outros visitantes; Manter sob controle o funcionamento de decantadores e filtros,
providenciando sua limpeza e manutenção; Supervisionar todas as atividades do Setor
de Tratamento de Água, estabelecendo metas e indicadores de desempenho, de acordo
com as diretrizes da Autarquia e as normas técnicas pertinentes; Planejar a Qualidade
dos serviços do processo; Organizar e controlar os recursos físicos, materiais,
financeiros e humanos do processo de Tratamento de Água; Manter atualizado o
sistema de informações que contém os dados atualizados do Tratamento de Água,
informando a Gerência a respeito de qualquer anormalidade verificada; Acompanhar e
avaliar o desempenho da unidade por meio de indicadores; Elaborar relatórios que
permitam acompanhar a performance do Setor de Tratamento de Água; Fiscalizar a
utilização de uniformes e equipamentos de proteção individual e coletiva dos
funcionários; Conduzir veículos, desde que habilitado conforme as Leis de Trânsito
vigentes; Realizar outras atividades afins.
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NÚMERO DO CARGO: 10
CARGO: ENCARREGADO DO SETOR DE TRATAMENTO DE ESGOTOS
LOTAÇÃO: Diretoria Técnica

SíNTESE DOS DEVERES: Desenvolver atividades de tratamento de esgotos,
coordenando-as a partir do recebimento do esgoto na estação de tratamento, mantendo
controle sobre equipamentos e produtos necessários.

EXEMPLOS DE ATRIBUiÇÕES: Manter o controle sobre o processo de tratamento e
destino de esgotos coletados; Coordenar o processo de análise e controle de esgoto
coletado em todas as fases do tratamento; Orientar a aplicação de produtos químicos e
outros necessários ao tratamento do esgoto; Receber e armazenar, em condições
tecnicamente apropriadas, produtos químicos necessários; Orientar os procedimentos
necessários à manutenção da segurança de funcionários e outros visitantes; Manter sob
controle o funcionamento de equipamentos e instalações necessários, providenciando
sua limpeza e manutenção; Supervisionar todas as atividades do Setor de Tratamento
de Esgoto, estabelecendo metas e indicadores de desempenho, de acordo com as
diretrizes da Autarquia e as normas técnicas pertinentes; Planejar a qualidade dos
serviços do processo; Organizar e controlar os recursos físicos, materiais, financeiros e
humanos do processo de Tratamento de Esgotos; Manter atualizado o sistema de
informações que contém os dados atualizados do Tratamento de Esgotos, informado a
Gerência a respeito de qualquer anormalidade verificada; Acompanhar e avaliar o
desempenho da unidade por meio de indicadores; Elaborar relatórios que permitam
acompanhar a performance do setor; Fiscalizar a utilização de uniformes e
equipamentos de proteção individual e coletiva dos funcionários; Conduzir veículos,
desde que habilitado conforme as Leis de Trânsito vigentes; Realizar outras atividades
afins.
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NÚMERO DO CARGO: 11
CARGO: ENCARREGADO DO SETOR DE LABORATÓRIO DE ANÁLISES
LOTAÇÃO: Diretoria Técnica

SíNTESE DOS DEVERES: Desenvolver atividades praticadas no Laboratório de
Análises, mantendo o controle sobre a qualidade da água através de exames e provas
laboratoriais em amostras de água ou esgoto.

EXEMPLOS DE ATRIBUiÇÕES: Coordenar, técnica e administrativamente, os
procedimentos de coleta de amostras de água tratada ou não e de esgotos sanitários;
Coordenar a realização de análises das amostras coletadas; Manter registros dos
resultados, emitindo relatórios, laudos e outros documentos relativos aos
procedimentos; Manter, em conjunto com a Gerência, o controle da qualidade final da
água produzida, informando qualquer desvio ou anormalidade verificada; Supervisionar
todas as atividades técnicas e administrativas do Laboratório, estabelecendo metas e
indicadores de desempenho, de acordo com as diretrizes da Autarquia; Planejar e
controlar a Qualidade dos serviços do processo de Análises Laboratoriais; Organizar e
controlar os recursos físicos, materiais, financeiros e humanos para o funcionamento
adequado do Laboratório de Análises da Autarquia; Receber e armazenar, em
condições tecnicamente apropriadas, produtos químicos necessários; Manter atualizado
o sistema de informações do Laboratório de Análises; Estabelecer os procedimentos de
análise laboratorial com o objetivo de atender as exigências da Portaria 518 do
Ministério da Saúde; Acompanhar e avaliar o desempenho da unidade por meio de
indicadores; Elaborar relatórios que permitam acompanhar a performance do setor de
Laboratório de Análises; Fiscalizar a utilização de uniformes e equipamentos de
proteção individual e coletiva dos funcionários; Conduzir veículos, desde que habilitado
conforme as Leis de Trânsito vigentes; Realizar outras atividades afins.
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NÚMERO DO CARGO: 12
CARGO: GERENTE DE PRODUÇÃO
LOTAÇÃO: Diretoria Técnica

SíNTESE DOS DEVERES: Planejar, organizar e controlar os recursos financeiros,
físicos, materiais e humanos para o desenvolvimento das atividades de tratamento de
água e esgoto sanitário.

EXEMPLOS DE ATRIBUiÇÕES: Coordenar o processo de planejamento da área,
estabelecendo metas e indicadores de desempenho, de acordo com. as diretrizes
estratégicas da Diretoria Técnica, utilizando, de forma racional e eficiente, os recursos
disponíveis; Planejar e controlar a qualidade da água produzida e dos serviços de
tratamento de esgoto sanitário; Planejar, organizar e controlar os recursos financeiros,
físicos, materiais e humanos para o desenvolvimento de suas atribuições; Coordenar a
equipe de trabalho, distribuindo as atividades, acompanhando o desenvolvimento dos
trabalhos e avaliando os resultados; Supervisionar os trabalhos das ETA's e do
Laboratório de Análises; Supervisionar a elaboração de procedimentos operacionais
padrão para todas as etapas do processo de tratamento de água e esgoto sanitário;
Elaborar e analisar relatórios de desempenho diário, semanal e mensal do sistema de
tratamento de água e esgoto sanitário, verificando pendências e comparando com
resultados anteriores para identificar eventuais problemas na operação do sistema de
tratamento de água e esgoto sanitário; Identificar as necessidades de. melhorias no
processo de tratamento, apresentando as demandas ao Diretor Técnico; Implantar
ações de melhoria no sistema de tratamento de água e esgoto; Incorporar novas
tecnologias e metodologias ao sistema, de acordo com as orientações dos níveis
superiores; Emitir relatórios periódicos dos resultados obtidos; Controlar os servidores
de sua área de atuação em todos os aspectos disciplinares, visando à prestação de
serviços de qualidade e ao adequado funcionamento organizacional; Fiscalizar a
utilização de uniformes e equipamentos de proteção individual e coletiva dos
funcionários; Atuar como elo de ligação entre a Diretoria e o corpo funcional; Conduzir
veículos, desde que habilitado conforme as Leis de Trânsito vigentes; Realizar outras
atividades afins.
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NÚMERO DO CARGO: 13
CARGO: ENCARREGADO DO SETOR DE CONTROLE OPERACIONAL
LOTAÇÃO: Diretoria Técnica

SíNTESE DOS DEVERES: Desenvolver atividades de controle do funcionamento da
rede de abastecimento de água.

EXEMPLOS DE ATRIBUiÇÕES: Supervisionar as atividades de controle do
abastecimento de água, controlando vazões, pressão e níveis nos sistemas de
bombeamento, reservação e distribuição de água; Supervisionar e determinar, através
de ordens de serviço, o atendimento de irregularidades; Coordenar manobras de
abertura e fechamento de registros e outros dispositivos; Estabelecer metas e
indicadores de desempenho, de acordo com as diretrizes da Autarquia; Planejar a
qualidade dos serviços executados pela Central de Controle Operacional; Organizar e
controlar os recursos físicos, materiais, financeiros e humanos da Central de Controle
Operacional; Manter atualizado o sistema de informações que contém os dados
atualizados da Central de Controle Operacional; Acompanhar e avaliar o desempenho
da unidade por meio de indicadores; Elaborar relatórios que permitam acompanhar a
performance da Central de Controle Operacional; Fiscalizar a utilização de uniformes e
equipamentos de proteção individual e coletiva dos funcionários; Conduzir veículos,
desde que habilitado conforme as Leis de Trânsito vigentes; Realizar outras atividades
afins.

Prefeitura Municipal de Novo Hamburgo: Centro Administrativo Leopoldo Petry - RuaGuia Lopes. 4201 - Canudos - Novo Hamburgo - RS - CEPo93410 - 340
Fone: (51) 3594.9999 - pmnh@novohamburgo.rs.gov.br- www.novohamburgo.rs.gov.br

"Contribua com o Fundo Municipal da Criança e Adolescente. Doe Sangue. Doe Órgãos. Doe Medula Óssea. SALVE UMA VIDA. Informe-se: Fone 0800-8832323."

mailto:pmnh@novohamburgo.rs.gov.br-
http://www.novohamburgo.rs.gov.br


NOVO HAMBURGO
Administrando de mãos dadas com você

Gestão 200S.2008

NÚMERO DO CARGO: 14
CARGO: ENCARREGADO DO SETOR DE CONTROLE DE PERDAS
LOTAÇÃO: Diretoria Técnica

SíNTESE DOS DEVERES: Desenvolver atividades de controle da vazão e pressão na
rede de distribuição de água.

EXEMPLOS DE ATRIBUiÇÕES: Supervisionar as atividades de medição de vazão e
pressão nos diversos segmentos da rede de abastecimento de água; Supervisionar e
controlar a setorização da rede; Coordenar os serviços de localização de vazamentos
ocultos através de equipamentos de geofonia; Supervisionar testes em bombas e outros
equipamentos da rede de abastecimento; Orientar providências na solução de
problemàs de abastecimento; Supervisionar as atividades do Setor, estabelecendo
metas e indicadores de desempenho, de acordo com as diretrizes da Autarquia; Planejar
a qualidade dos serviços; Organizar e controlar os recursos físicos, materiais,
financeiros e humanos do processo de setorização da rede de distribuição de água;
Manter atualizado o sistema de informações que contém os dados atualizados;
Acompanhar e avaliar o desempenho da unidade por meio de indicadores; Elaborar
relatórios que permitam acompanhar a performance do setor de rede de distribuição de
água; Fiscalizar a utilização de uniformes e equipamentos de proteção individual e
coletiva dos funcionários; Conduzir veículos, desde que habilitado conforme as Leis de
Trânsito vigentes; Realizar outras atividades afins.
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NÚMERO DO CARGO: 15
CARGO: GERENTE DE PROJETOS E OBRAS
LOTAÇÃO: Diretoria Técnica

SíNTESE DOS DEVERES: Planejar, coordenar e controlar as atividades relativas a
projetos e obras de engenharia, acompanhando e orientando sua execução, assim
como os custos e cronogramas de atividades. Determinar e/ou fazer cumprir ações
previstas, viabilizando os recursos necessários para o andamento dos projetos e obras
da Autarquia.

EXEMPLOS DE ATRIBUiÇÕES: Coordenar o processo de planejamento da área,
estabelecendo metas e indicadores de desempenho, de acordo com as diretrizes
estratégicas da Diretoria Técnica, utilizando, de forma racional e eficiente, os recursos
disponíveis; Planejar e controlar a qualidade dos produtos e serviços gerados pela
Gerência de Projetos e Obras; Planejar, organizar e controlar os recursos financeiros,
físicos, materiais e humanos para o desenvolvimento de suas atribuições; Coordenar a
equipe de trabalho, distribuindo as atividades, acompanhando o desenvolvimento dos
trabalhos e avaliando os resultados; Supervisionar o trabalho técnico de instalação e
montagem de máquinas e equipamentos; Realizar estudos e análise técnica de
soluções operacionais que acarretem compras de equipamentos, execução de obras e
ajustes de custo operacional das ETA's, ETE's e elevatórias; Supervisionar a realização
das obras de engenharia administradas pela Autarquia; Supervisionar a elaboração e
fiscalizar projetos de construção, montagem, reparo ou adaptação de instalações do
sistema de abastecimento de água e de esgoto sanitário; Supervisionar a fiscalização
das obras de implantação, complementação e melhorias dos sistemas de abastecimento
de água e esgoto sanitário; Fiscalizar a execução das obras realizadas por empresas
contratadas; Coordenar a execução de projetos de engenharia; Cumprir e fazer cumprir
normas técnicas e procedimentos técnicos de engenharia; Elaborar e/ou aprovar novos
projetos hidrossanitários de loteamentos e outras obras de interesse da comunidade;
Emitir relatórios periódicos dos resultados alcançados; Controlar os servidores de sua
área de atuação em todos os aspectos disciplinares, visando à prestação de serviços de
qualidade e ao adequado funcionamento organizacional; Fiscalizar a utilização de
uniformes e equipamentos de proteção individual e coletiva dos funcionários; Atuar
como elo de ligação entre a Diretoria e o corpo funcional; Conduzir veículos, desde que
habilitado conforme as Leis de Trânsito vigentes; Realizar outras atividades afins.
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NÚMERO DO CARGO: 16
CARGO: CHEFE DO DEPARTAMENTO DE PROJETOS E CADASTRO
LOTAÇÃO: Diretoria Técnica

SíNTESE DOS DEVERES: Coordenar o desenvolvimento de atividades relacionadas a
projetos de engenharia para atender as demandas de água potável e coleta e
tratamento de esgoto sanitário da população de Novo Hamburgo, assim como a
manutenção e atualização do cadastro e mapeamento das redes e equipamentos do
sistema de distribuição de água e coleta de esgotos.

EXEMPLOS DE ATRIBUiÇÕES: Coordenar os processos de elaboração de projetos e
manter atualizado o cadastro das redes e equipamentos do sistema de abastecimento
de água e coleta de esgotos, estabelecendo metas e indicadores de desempenho, de
acordo com as diretrizes estratégicas da Autarquia; Determinar a execução de
levantamentos topográficos, sempre que necessários, utilizando-se recursos próprios ou
terceirizados; Manter a qualidade no desenvolvimento dos projetos e na administração
do cadastro; Planejar, organizar e controlar os recursos físicos, materiais, financeiros e
humanos nas atividades e serviços do departamento; Desenvolver, operar e manter
sistema de informações voltadas à elaboração dos projetos de engenharia e à
atualização e manutenção do Cadastro Técnico; Avaliar e aprovar projetos
hidrossanitários executados por terceiros, nos casos de loteamentos e similares de
interesse do município; Acompanhar as atividades de elaboração de projetos de
engenharia; Apoiar a execução do trabalho técnico de desenhistas em trabalhos
relacionados aos projetos desenvolvidos no departamento; Orientar a execução das
atividades de manutenção do cadastro do sistema de abastecimento de água e de
esgoto sanitário; Elaborar e/ou analisar especificações técnicas de materiais e
equipamentos, mantendo atualizado o cadastro digital, e orientar a correta especificação
técnica de materiais e equipamentos a serem adquiridos; Realizar orçamentos analíticos
relativos à ampliação de sistemas de abastecimento de água e de esgoto sanitário;
Participar na elaboração de estudos de avaliação em projetos de obras de água e
esgoto; Acompanhar e avaliar o desempenho da unidade por meio de indicadores,
mantendo sua Gerência atualizada; Fiscalizar a utilização de uniformes e equipamentos
de proteção individual e coletiva dos funcionários; Conduzir veículos, desde que
habilitado conforme as Leis de Trânsito vigentes; Realizar outras atividades afins.
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NÚMERO DO CARGO: 17
CARGO: CHEFE DO DEPARTAMENTO DE OBRAS
LOTAÇÃO: Diretoria Técnica

SíNTESE DOS DEVERES: Coordenar a execução de obras da Autarquia, envolvendo
instalação de redes de distribuição de água, reparos, interligações e melhorias
operacionais nas redes dos sistemas de distribuição de água e coleta de esgoto, bem
como a execução de obras civis nas instalações e prédios da empresa. '

EXEMPLOS DE ATRIBUiÇÕES: Coordenar o processo de administração de obras,
estabelecendo metas e indicadores de desempenho, de acordo com as diretrizes
estratégicas da Autarquia; Planejar a Qualidade dos serviços do processo de
gerenciamento de obras; Planejar, organizar e controlar os recursos físicos, materiais,
financeiros e humanos do processo de administração de obras; Acompanhar a
realização das obras de engenharia administradas por equipe própria da Autarquia ou
por empresas terceirizadas; Acompanhar a elaboração e fiscalizar a execução dos
projetos de construção, montagem, reparo ou adaptação de instalações do sistema de
abastecimento de água e de esgoto sanitário; Supervisionar a fiscalização das obras de
implantação, complementação e melhorias dos sistemas de abastecimento de água e
esgoto sanitário; Fiscalizar a execução das obras realizadas por empresas contratadas;
Desenvolver, operar e manter o sistema de informações voltadas à execução de obras;
Colaborar no planejamento do programa de obras da Autarquia; Manter controle sobre a
qualidade e quantidade em reparos da rede e seus equipamentos, quando realizados
por terceiros, emitindo pareceres e autorizando pagamentos; Acompanhar e avaliar o
desempenho da unidade por meio de indicadores, mantendo sua Gerência atualizada;
Fiscalizar a utilização de uniformes e equipamentos de proteção individual e coletiva dos
funcionários; Conduzir veículos, desde que habilitado conforme as Leis de Trânsito
vigentes; Realizar outras atividades afins.
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NÚMERO DO CARGO: 18
CARGO: GERENTE DE MANUTENÇÃO
LOTAÇÃO: Diretoria Técnica

SíNTESE DOS DEVERES: Planejar, organizar e supervisionar todos os serviços de
manutenção do sistema de abastecimento de água e de coleta e tratamento de esgoto,
assim como a manutenção das instalações prediais da Autarquia, acompanhando,
controlando e avaliando o desempenho dos serviços executados.

EXEMPLOS DE ATRIBUiÇÕES: Coordenar o processo de planejamento da área,
estabelecendo metas e indicadores de desempenho, de acordo com as diretrizes
estratégicas da Diretoria Técnica, utilizando, de forma racional e eficiente, os recursos
disponíveis; Planejar e controlar a qualidade dos produtos e serviços gerados pela
Gerência de Manutenção; Planejar, organizar e controlar os recursos financeiros, físicos,
materiais e humanos para o desenvolvimento de suas atribuições; Coordenar a equipe
de trabalho, distribuindo as atividades, acompanhando o desenvolvimento dos trabalhos
e avaliando os resultados; Elaborar programa de manutenção preventiva e preditiva dos
equipamentos e instalações da Autarquia; Coordenar as atividades de manutenção
preditiva, preventiva e corretiva, visando ao pleno funcionamento dos sistemas,
reduzindo custos operacionais e evitando afetar o atendimento aos usuários; Controlar a
utilização dos equipamentos e ferramentas; Realizar os registros da parada dos
equipamentos em manutenção; Emitir ordem de compra de material elétrico e mecânico;
Orientar os funcionários na execução das atividades; Controlar os servidores de sua
área de atuação em todos os aspectos disciplinares, visando à prestação de serviços de
qualidade e ao adequado funcionamento organizacional; Fiscalizar a utilização de
uniformes e equipamentos de proteção individual e coletiva dos funcionários; Emitir
relatórios periódicos dos resultados alcançados; Elaborar laudos e pareceres técnicos
sobre sua área de atuação e definir metodologias e sistemáticas de trabalho; Fiscalizar
obras e serviços próprios ou prestados por terceiros; Atuar como elo de ligação entre a
Diretoria e o corpo funcional; Conduzir veículos, desde que habilitado conforme as Leis
de Trânsito vigentes; Realizar outras atividades afins.
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NÚMERO DO CARGO: 19
CARGO: CHEFE DO DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO
LOTAÇÃO: Diretoria Técnica

SíNTESE DOS DEVERES: Desenvolver atividades referentes à manutenção de redes
de água e de esgoto.

EXEMPLOS DE ATRIBUiÇÕES: Supervisionar as atividades de manutenção de todo o
sistema de abastecimento de água, no que concerne a rede, equipamentos e prédios da
Autarquia; Supervisionar os setores subordinados; Desenvolver programas de
atendimento às necessidades de sua área, visando ao melhor atendimento ao usuário e
economicidade dos procedimentos; Desenvolver novas tecnologias, adequando
materiais e equipamentos; Coordenar as atividades, estabelecendo metas e indicadores
de desempenho, de acordo com as diretrizes estratégicas da Autarquia; Planejar a
qualidade dos serviços; Planejar, organizar e controlar os recursos físicos, materiais,
financeiros e humanos para a realização dos serviços de manutenção; Desenvolver,
operar e manter o sistema de informações voltadas à manutenção de redes de água e
esgoto; Supervisionar a execução de obras hidráulicas de grande porte e/ou serviços de
manutenção relacionados à rede de distribuição; Operacionalizar o Módulo de
Gerenciamento de Serviços - no âmbito da empresa; Controlar todas as ações de
manutenção: predial, mecânica, elétrica ou eletrônica de todo o sistema de produção e
abastecimento de água, controlando a programação dos serviços a serem
desenvolvidos em campo pelas equipes de manutenção; Supervisionar a realização dos
serviços de ligações domiciliares de água, troca de hidrômetros, manutenção dos
cavaletes de ligação de água e padronização das ligações domiciliares de água;
Supervisionar as atividades de pavimentação asfáltica e de outros tipos de
pavimentação; Supervisionar o controle da qualidade da água na rede de distribuição,
tomando ações corretivas, quando identificados os problemas; Coordenar as atividades
de manutenção de redes de água e esgoto; Acompanhar e avaliar, periodicamente, o
desempenho da unidade por meio de indicadores; Fiscalizar a utilização de uniformes e
equipamentos de proteção individual e coletiva dos funcionários; Conduzir veículos,
desde que habilitado conforme as Leis de Trânsito vigentes; Realizar outras atividades
afins.
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NÚMERO DO CARGO: 20
CARGO: ENCARREGADO DO SETOR DE MANUTENÇÃO ELETROMECÂNICA
LOTAÇÃO: Diretoria Técnica

SíNTESE DOS DEVERES: Supervisionar as atividades de manutenção mecânica,
elétrica e eletrônica de instalações, máquinas e equipamentos da Autarquia.

EXEMPLOS DE ATRIBUiÇÕES: Supervisionar as atividades de manutenção mecânica,
elétrica e eletrônica em equipamentos, tais como bombas, motores, válvulas e outros
necessários ao funcionamento dos sistemas de abastecimento de água e tratamento de
esgoto; Manter sob guarda máquinas, equipamentos e veículos utilizados por sua
unidade; Requisitar, armazenar e manter sob controle materiais utilizados; Realizar
levantamentos, orçamentos e correlatos referentes aos serviços realizados; Fiscalizar a
utilização de uniformes e equipamentos de proteção individual e coletiva dos
funcionários; Planejar a qualidade dos serviços do processo de Manutenção
Eletromecânica; Organizar e controlar os recursos físicos, materiais, financeiros e
humanos do processo de Manutenção Eletromecânica; Manter atualizadas as
informações relativas aos equipamentos utilizados, tais como manuais, rotinas de
procedimentos, normas de segurança, entre outros; Estabelecer programas de
manutenção preventiva, corretiva e preditiva; Acompanhar e avaliar o desempenho da
unidade por meio de indicadores; Elaborar relatórios que permitam acompanhar a
performance do setor de Manutenção Eletromecânica e a evolução na realização dos
serviços solicitados pelas diversas áreas da Autarquia; Conduzir veículos, desde que
habilitado conforme as Leis de Trânsito vigentes; Realizar outras atividades afins.
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NÚMERO DO CARGO: 21
CARGO: ENCARREGADO DO SETOR DE MANUTENÇÃO PREDIAL
LOTAÇÃO: Diretoria Técnica

SíNTESE DOS DEVERES: Desenvolver atividades de Manutenção de prédios, jardins e
demais dependências da Autarquia.

EXEMPLOS DE ATRIBUiÇÕES: Supervisionar as atividades de manutenção predial,
como construções, reformas, pinturas e instalações elétricas de baixa tensão nas
diversas dependências; Supervisionar todas as atividades de manutenção de pátios e
jardins; Manter sob guarda máquinas, equipamentos e veículos utilizados por sua
unidade; Requisitar, armazenar e manter sob controle materiais utilizados; Realizar
levantamentos, orçamentos e correlatos referentes aos serviços realizados; Estabelecer
metas e indicadores de desempenho, de acordo com as diretrizes estratégicas da
Autarquia; Planejar a qualidade dos serviços do processo de manutenção predial;
Planejar, organizar e controlar os recursos físicos, materiais, financeiros e humanos do
processo de manutenção predial; Acompanhar e avaliar o desempenho da unidade por
meio de indicadores; Fiscalizar a utilização de uniformes e equipamentos de proteção
individual e coletiva dos funcionários; Conduzir veículos, desde que habilitado conforme
as Leis de Trânsito vigentes; Realizar outras atividades afins.
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NÚMERO DO CARGO: 22
CARGO: ENCARREGADO DO SETOR DE PROGRAMAÇÃO DE SERViÇOS
LOTAÇÃO: Diretoria Técnica

SíNTESE DOS DEVERES: Desenvolver atividades de programação de serviços de
manutenção de ramais e atendimento aos usuários.

EXEMPLOS DE ATRIBUiÇÕES: Supervisionar os consertos de ramais e outros em
atendimento às necessidades dos usuários; Supervisionar serviços de consertos de
vazamentos; Supervisionar serviços de vistorias internos; Controlar a emissão de ordens
de serviço e seu respectivo fechamento, acompanhando os serviços; Fiscalizar a
realização de consertos e outros; Supervisionar todas as atividades do Setor de
Programação de Serviços, estabelecendo metas e indicadores de desempenho, de
acordo com as diretrizes da Autarquia; Planejar a Qualidade dos serviços do processo
de Programação de Serviços; Organizar e controlar os recursos físicos, materiais,
financeiros e humanos do processo de programação de serviços; Manter atualizado o
sistema de informações que contém os dados atualizados da Programação de Serviços;
Acompanhar e avaliar o desempenho da unidade por meio de indicadores; Elaborar
relatórios que permitam acompanhar a performance do setor de programação de
serviços; Fiscalizar a utilização de uniformes e equipamentos de proteção individual e
coletiva dos funcionários; Conduzir veículos, desde que habilitado conforme as Leis de
Trânsito vigentes; Realizar outras atividades afins.
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NÚMERO DO CARGO: 23
CARGO: ENCARREGADO DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO
LOTAÇÃO: Diretoria Técnica

SíNTESE DOS DEVERES: Desenvolver atividades de fiscalização de obras próprias ou
terceirizadas.

EXEMPLOS DE ATRIBUiÇÕES: Supervisionar atividades de acompanhamento de
obras próprias ou terceirizadas; Controlar a qualidade dos serviços realizados, as
quantidades de materiais e os prazos previstos para execução; Controlar os atestos de
conformidade para liberação de pagamentos de faturas de empresas terceirizadas;
Determinar a execução de correções, sempre que encontrar irregularidades; Manter os
superiores informados de alterações ou desconformidades; Supervisionar as atividades
do Setor, estabelecendo metas e indicadores de desempenho, de acordo com as
diretrizes da Autarquia; Planejar a qualidade dos serviços do processo de Fiscalização;
Organizar e controlar os recursos físicos, materiais, financeiros e humanos do processo
de Fiscalização; Manter atualizado o sistema de informações que contém os dados
atualizados da Fiscalização; Acompanhar e avaliar o desempenho da unidade por meio
de indicadores; Elaborar relatórios mensais que permitam acompanhar a performance
do setor de fiscalização; Fiscalizar a utilização de uniformes e equipamentos de
proteção individual e coletiva dos funcionários; Conduzir veículos, desde que habilitado
conforme as Leis de Trânsito vigentes; Realizar outras atividades afins.

3. DIRETORIA FINANCEIRA

NÚMERO DO CARGO: 24
CARGO: ASSESSOR ADMINISTRATIVO
LOTAÇÃO: Diretoria Financeira

SíNTESE DOS DEVERES: Assessorar os Diretores no planejamento, controle e
fiscalização de assuntos de ordem administrativa de interesse da Autarquia.

EXEMPLOS DE ATRIBUiÇÕES: Assessorar a Diretoria na elaboração de planos,
documentos, pareceres e laudos relacionados à sua especialidade; Realizar diligências,
por solicitação dos Diretores, levantando informações nos locais das atividades da
Autarquia e analisando dados, informando ao Diretor o resultado de suas atividades;
Participar de atividades internas ou externas, especialmente as voltadas à comunidade
em geral; Realizar atividades específicas solicitadas pelos Diretores, tais como fazer
levantamentos de situações especiais, estabelecer contatos com usuários e outras
pessoas e buscar informações junto à comunidade, órgãos públicos, usuários ou
empresas fornecedoras de serviços, tudo conforme orientação, dando ciência dos
resultados; Participar de reuniões internas e externas relacionadas aos assuntos de sua
competência; Zelar pelo cumprimento de ordens emanadas pela Diretoria; Zelar pelo
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bom ambiente de trabalho, boas relações pessoais e pelo sigilo, quando de interesse da
Autarquia; Orientar equipes auxiliares necessárias à execução de atividades próprias do
cargo; Conduzir veículos, desde que habilitadoconfprme.él~ Leis de Trânsito vigentes;
Realizar outras atividades afins, seguindo orientações daDifêtoria.
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NÚMERO DO CARGO: 25
CARGO: GERENTE COMERCIAL
LOTAÇÃO: Diretoria Financeira

SíNTESE DOS DEVERES: Planejar, organizar e gerenciar os processos comerciais de
Atendimento a Clientes, Faturamento e Cobrança, definindo metas e elaborando
relatórios gerenciais, evidenciando os pontos críticos e propostas de melhorias dos
processos comerciais.

EXEMPLOS DE ATRIBUiÇÕES: Coordenar o processo de planejamento da área,
estabelecendo metas e indicadores de desempenho, de acordo com as diretrizes
estratégicas da Autarquia; Planejar e controlar a qualidade dos produtos e serviços
gerados pela Gerência Comercial; Planejar, organizar e controlar os recursos
financeiros, físicos, materiais e humanos para o desenvolvimento de suas atribuições;
Coordenar a equipe de trabalho, distribuindo as atividades, acompanhando o
desenvolvimento dos trabalhos e avaliando os. resultados; Gerenciar as ações
relacionadas ao atendimento aos clientes, incluindo comunidades e grandes clientes,
definindo prioridades e acompanhando os resultados; Gerenciar as atividades de
faturamento, acompanhando o cumprimento do cronograma mensal; Gerenciar as
atividades de cobrança, acompanhando o desempenho dos indicadores relacionados;
Coordenar a realização da análise crítica dos indicadores comerciais, observando
tendências e identificando causas que afetam o comportamento dos indicadores;
Gerenciar a elaboração de planos de ação, visando à eliminação das causas que afetam
o desempenho dos indicadores; Acompanhar a implantação dos planos de ação,
tomando ações corretivas, quando necessárias; Gerenciar o estabelecimento / revisão e
atualização de normas e procedimentos relacionados aos processos comerciais de
Atendimento a Clientes, Faturamento e Cobrança; Informar mensalmente os resultados
alcançados à Diretoria Executiva; Controlar os servidores de sua área de atuação em
todos os aspectos disciplinares, visando à prestação de serviços de qualidade e ao
adequado funcionamento organizacional; Fiscalizar a utilização de uniformes e
equipamentos de proteção individual e coletiva dos funcionários; Atuar como elo de
ligação entre a Diretoria e o corpo funcional; Conduzir veículos, desde que habilitado
conforme as Leis de Trânsito vigentes; Realizar outras atividades afins.
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NÚMERO DO CARGO: 26
CARGO: CHEFE DO DEPARTAMENTO DE ATENDIMENTO
LOTAÇÃO: Diretoria Financeira

SíNTESE DOS DEVERES: Desenvolver atividades de atenção ao usuário, coordenando
o atendimento ao público, administrando pedidos de novas ligações ou religações e
cortes no fornecimento de água, bem como orientando na negociação de situações
singulares nos casos de inadimplência ou similares.

EXEMPLOS DE ATRIBUiÇÕES: Coordenar o processo de atendimento ao usuano,
estabelecendo metas e indicadores de desempenho, de acordo com as diretrizes
estratégicas. da Autarquia; Planejar a qualidade dos serviços do processo de
atendimento ao cliente; Planejar, organizar e controlar os recursos físicos, materiais,
financeiros e humanos do processo de atendimento ao usuário; Coordenar as atividades
de atendimento às solicitações dos clientes, recebidas via atendimento personalizado,
telefônico e internet; Supervisionar a emissão de Ordens de Serviço decorrentes de
solicitações dos clientes; Coordenar as atividades de prestação de informações aos
clientes, no atendimento personalizado e telefônico, relativas a consumos,
parcelamentos de débitos, prazos de vencimento, pagamentos, pedidos de ligações de
água e esgoto, entre outras; Analisar relatório diário de serviços pendentes ou
reprogramados, tomando as providências necessárias; Atender, eventualmente, clientes
residenciais, comerciais e industriais, por solicitação dos mesmos ou para resolver
situações especiais; Analisar relatórios de desempenho diário, semanal e mensal do
sistema comercial, verificando pendências e comparando com resultados anteriores
para identificar as causas de eventuais problemas na operação do sistema; Identificar as
necessidades de melhorias operacionais, apresentando propostas e soluções para as
mesmas; Implantar ações de melhoria no sistema comercial, com o apoio da unidade de
Tecnologia da Informação; Desenvolver, operar e manter o sistema de informações
comerciais; Acompanhar e avaliar, periodicamente, o desempenho da unidade por meio
de indicadores; Elaborar relatórios que permitam acompanhar a performance do
atendimento e a evolução na realização dos serviços solicitados pelos usuários;
Fiscalizar a utilização de uniformes e equipamentos de proteção individual e coletiva dos
funcionários; Conduzir veículos, desde que habilitado conforme as Leis de Trânsito
vigentes; Realizar outras atividades afins.
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NÚMERO DO CARGO: 27
CARGO: ENCARREGADO DO SETOR DE LEITURA E ENTREGA
LOTAÇÃO: Diretoria Financeira

SíNTESE DOS DEVERES: Desenvolver atividades relativas ao controle de consumo de
água pelos usuários e correspondentes envios de contas e outras informações.

EXEMPLOS DE ATRIBUiÇÕES: Coordenar todo o processo de leitura periódica dos
hidrômetros instalados, estabelecendo rotas para a leitura e critérios para a realização
da tarefa; Coordenar a entrega de contas para cobrança de tarifas de água e esgoto;
Supervisionar as atividades dos leituristas, estabelecendo metas e indicadores de
desempenho, de acordo com as diretrizes da Autarquia; Controlar eventuais
irregularidades constatadas durante o processo de leitura, comunicando a Gerência a
respeito; Programar e orientar atividades eventuais de controle sobre hidrômetros
instalados e/ou ligações clandestinas, relatando à Gerência os resultados; Planejar a
qualidade dos serviços do processo de Leitura e Entrega; Organizar e controlar os
recursos físicos, materiais, financeiros e humanos do processo de Leitura e Entrega;
Manter atualizado o sistema de informações que contém os dados atualizados de
Leitura e Entrega; Acompanhar e avaliar o desempenho da unidade por meio de
indicadores; Elaborar relatórios que permitam acompanhar a performance do setor de
Leitura e Entrega; Fiscalizar a utilização de uniformes e equipamentos de proteção
individual e coletiva dos funcionários; Conduzir veículos, desde que habilitado conforme
as Leis de Trânsito vigentes; Realizar outras atividades afins.
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NÚMERO DO CARGO: 28
CARGO: GERENTE FINANCEIRO
LOTAÇÃO: Diretoria Financeira

SíNTESE DOS DEVERES: Gerenciar todas as operações financeiras da Autarquia,
participar de negociações com instituições financeiras e elaborar estudos específicos de
viabilidade econômica à Diretoria Financeira. Gerenciar atividades da área de controle
orçamentário, acompanhando sua execução. Elaborar o orçamento anual utilizando-se
de históricos e dados estatísticos.

EXEMPLOS DE ATRIBUiÇÕES: Coordenar o processo de planejamento da área,
estabelecendo metas e indicadores de desempenho, de acordo com as diretrizes
estratégicas da Autarquia; Planejar e controlar a qualidade dos serviços prestados pela
Gerência Financeira; Planejar, organizar e controlar. os recursos financeiros, físicos,
materiais e humanos para o desenvolvimento de suas atribuições; Coordenar a equipe
de trabalho, distribuindo as atividades, acompanhando o desenvolvimento dos trabalhos
e avaliando os resultados; Coordenar a elaboração do Orçamento da Autarquia;
Acompanhar e controlar a execução orçamentária; Sugerir medidas para assegurar o
bom desempenho dos trabalhos e a rentabilidade das atividades da empresa; Avaliar os
resultados visando a propor as modificações necessárias; Manter a direção informada
sobre a situação econômico-financeira da empresa, medidas em andamento e
resultados obtidos, elaborando relatórios acompanhados de análises e comentários
pertinentes, para possibilitar avaliação geral das diretrizes aplicadas e sua articulação
com a política geral da Autarquia; Elaborar laudos e pareceres técnicos sobre sua área
de atuação e definir metodologias e sistemáticas de trabalho; Controlar os servidores de
sua área de atuação em todos os aspectos disciplinares, visando à prestação de
serviços de qualidade e ao adequado funcionamento organizacional; Conduzir veículos,
desde que habilitado conforme as Leis de Trânsito vigentes; Atuar como elo de ligação
entre a Diretoria e o corpo funcional; Realizar outras atividades afins.
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NÚMERO DO CARGO: 29
CARGO: CHEFE DO DEPARTAMENTO DE FATURAMENTO E ARRECADAÇÃO
LOTAÇÃO: Diretoria Financeira

SíNTESE DOS DEVERES: Desenvolver atividades relativas à emissão de contas e
controle de arrecadação.

EXEMPLOS DE ATRIBUiÇÕES: Supervisionar e autorizar o lançamento de
informações de consumos de água originados nas medições realizadas; Autorizar a
emissão de contas para fins de cobrança dos usuários; Estabelecer o calendário de
faturamento, definindo as datas de leitura, emissão de contas, cortes, faturamento, entre
outros; Controlar os consumos, observando alterações e investigando suas causas;
Autorizar o corte de fornecimento de água por ausência de pagamento das contas;
Controlar a situação de cortes de fornecimento de água, orientando observações
periódicas nos locais; Coordenar o processo de faturamento, estabelecendo metas e
indicadores de desempenho, de acordo com as diretrizes estratégicas da Autarquia;
Planejar a qualidade dos serviços de sua responsabilidade; Planejar, organizar e
controlar os recursos físicos, materiais, financeiros e humanos do departamento;
Desenvolver, operar e manter o sistema de informações voltadas à Administração
Financeira da Autarquia; Acompanhar e avaliar periodicamente o desempenho da
unidade por meio de indicadores; Fiscalizar a utilização de uniformes e equipamentos de
proteção individual e coletiva dos funcionários; Conduzir veículos, desde que habilitado
conforme as Leis de Trânsito vigentes; Realizar outras atividades afins.
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NÚMERO DO CARGO: 30
CARGO: ENCARREGADO DO SETOR DE CORTES E VISTORIAS
LOTAÇÃO: Diretoria Financeira

SíNTESE DOS DEVERES: Desenvolver atividades relativas à distribuição dos serviços
de cortes, repasses, vistorias e outros.

EXEMPLOS DE ATRIBUiÇÕES: Controlar a execução dos processos de cortes de
abastecimento de água e vistorias em instalações e equipamentos, conforme orientação
do Departamento de Faturamento e Arrecadação; Orientar os procedimentos e prazos
necessários à execução das tarefas; Supervisionar a emissão de ordens de serviço,
acompanhando o desenvolvimento das atividades até sua conclusão e baixa; Manter o
Departamento de Faturamento e Arrecadação informado e atualizado quanto à
realização dos serviços; Supervisionar o encerramento das ordens de serviço, em
conformidade com normas e procedimentos estabelecidos; Estabelecer metas e
indicadores de desempenho, de acordo com as diretrizes da Autarquia; Planejar a
qualidade dos serviços do processo de cortes e vistorias; Organizar e controlar os
recursos físicos, materiais, financeiros e humanos do processo de cortes e vistorias;
Manter atualizado o sistema de informações que contém os dados atualizados;
Acompanhar e avaliar o desempenho da unidade por meio de indicadores; Elaborar
relatórios que permitam acompanhar a performance do setor; Fiscalizar a utilização de
uniformes e equipamentos de proteção individual e coletiva dos funcionários; Conduzir
veículos, desde que habilitado conforme as Leis de Trânsito vigentes; Realizar outras
atividades afins.
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NÚMERO DO CARGO: 31
CARGO: GERENTE DE PLANEJAMENTO E CUSTOS
LOTAÇÃO: Diretoria Financeira

SíNTESE DOS DEVERES: Desenvolver atividades de planejamento estratégico da
Autarquia, bem como estabelecer sistemáticas que viabilizem a gestão adequada dos
custos. Desenvolver e propor revisões tarifárias referentes a água, esgoto e outros
serviços de saneamento.

EXEMPLOS DE ATRIBUiÇÕES: Coordenar o processo de planejamento da área,
estabelecendo metas e indicadores de desempenho, de acordo com as diretrizes
estratégicas da Autarquia; Planejar e controlar a qualidade dos serviços prestados pela
Gerênciá de Planejamento e Custos; Planejar, organizar e controlar os recursos
financeiros, físicos, materiais e humanos para o desenvolvimento de suas atribuições;
Supervisionar a elaboração de estudos, projetos, especificação e viabilidade técnica de
obras e serviços relacionados com o saneamento básico; Coordenar a equipe de
trabalho, distribuindo as atividades, acompanhando o desenvolvimento dos trabalhos e
avaliando os resultados; Elaborar laudos e pareceres técnicos sobre sua área de
atuação e definir metodologias e sistemáticas de trabalho; Coordenar a elaboração do .
planejamento estratégico da Autarquia, adotando metodologias adequadas à realidade
da mesma; Realizar estudos econômico-financeiros orientados ao estabelecimento e
manutenção do sistema tarifário da Autarquia; Controlar os servidores de sua área de
atuação em todos os aspectos disciplinares, visando à prestação de serviços de
qualidade e ao adequado funcionamento organizacional; Atuar como elo de ligação
entre a Diretoria e o corpo funcional; Conduzir veículos, desde que habilitado conforme
as Leis de Trânsito vigentes; Realizar outras atividades afins.
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NÚMERO DO CARGO: 32
CARGO:GERENTEDESUP~MENTOS
LOTAÇÃO: Diretoria Financeira

SíNTESE DOS DEVERES: Supervisionar as atividades relacionadas à compra de
material, abrangendo os processos de recebimento das solicitações de compras,
aquisição, recepção, estocagem, manutenção e controle patrimonial. Orientar e controlar
processos de concorrências e licitações.

EXEMPLOS DE ATRIBUiÇÕES: Coordenar o processo de planejamento da área,
estabelecendo metas e indicadores de desempenho, de acordo com as diretrizes
estratégicas da Autarquia; Planejar e controlar a qualidade dos serviços prestados pela
Gerência de Suprimentos; Planejar, organizar e controlar os recursos financeiros,
físicos, materiais e humanos para o desenvolvimento de suas atribuições; Controlar a
aplicação dos recursos financeiros previstos no orçamento; Efetuar o controle e
acompanhamento das solicitações de compras das diversas unidades da Autarquia;
Orientar as diversas áreas da Autarquia quanto aos procedimentos legais adotados pela
Administração Pública; Orientar e controlar processos de concorrência e licitação em
conjunto com o Departamento Jurídico da Autarquia; Supervisionar as atividades de
cotação de preços e condições; Supervisionar a elaboração dos Mapas de Cotação
(prazo de entrega, preço, condições de pagamento); Realizar o atendimento de
empresas fornecedoras; Efetuar negociação com os fornecedores, buscando condições
mais favoráveis para a Autarquia; Encaminhar processos de compras à Diretoria para a
autorização da compra e liberação do pedido para o fornecedor; Supervisionar a entrega
do material ou equipamento e conclusão do processo de aquisição; Controlar os
servidores de sua área de atuação em todos os aspectos disciplinares, visando à
prestação de serviços de qualidade e ao adequado funcionamento organizacional;
Fiscalizar a utilização de uniformes e equipamentos de proteção individual e coletiva dos
funcionários; Atuar como elo de ligação entre a Diretoria e o corpo funcional; Conduzir
veículos, desde que habilitado conforme as Leis de Trânsito vigentes; Realizar outras
atividades correlatas.
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NÚMERO DO CARGO: 33
CARGO: CHEFE DO DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE MATERIAIS
LOTAÇÃO: Diretoria Financeira

SíNTESE DOS DEVERES: Desenvolver atividades de Administração de Materiais e
serviços da Autarquia,. controlando compras, administrando estoques, atendendo e
controlando as demandas de materiais, equipamentos e serviços da Autarquia.

EXEMPLOS DE ATRIBUiÇÕES: Coordenar todas as atividades demandadas de
aquisição de materiais, equipamentos e serviços, centralizando as demandas de toda a
Autarquia e atuando como GESTOR do sistema, levando em conta a orientação e o
planejamento orçamentário; Coordenar os procedimentos de entrada, armazenamento e
distribuição de materiais, estabelecendo metas e indicadores de desempenho, de
acordo com as diretrizes estratégicas da Autarquia; Planejar a qualidade dos serviços do
processo de Administração de Materiais; Manter atualizados os sistemas informatizados
de controle de estoques; Estabelecer rotinas para a aquisição e distribuição de
materiais, respeitando especificações técnicas e necessidades da Autarquia; Coordenar
a realização de levantamentos e a emissão de relatórios, atendendo as obrigações
legais ou para fins de controle da Administração; Planejar, organizar e controlar os
recursos físicos, materiais, financeiros e humanos à sua disposição, nos procedimentos
de Administração de Materiais; Acompanhar e avaliar o desempenho da unidade por
meio de indicadores; Conduzir veículos, desde que habilitado conforme as Leis de
Trânsito vigentes; Realizar outras atividades afins.
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NÚMERO DO CARGO: 34
CARGO: ENCARREGADO DO SETOR DE COMPRAS
LOTAÇÃO: Diretoria Financeira

SíNTESE DOS DEVERES: Desenvolver atividades de compras da Autarquia em suas
diversas formas.

EXEMPLOS DE ATRIBUiÇÕES: Supervisionar o atendimento de requlslçoes de
compras e serviços; Atender as demandas das diversas áreas da Autarquia, definindo
as formas legais a serem adotadas, orientando o procedimento; Controlar as diversas
etapas dos procedimentos de compras, orientando as tomadas de orçamento e
autorizando as aquisições nos limites de sua competência; Orientar a emissão de
empenhos e ordens de compra; Supervisionar as atividades do Setor de Compras,
estabelecendo metas e indicadores de desempenho, de acordo com as diretrizes da
Autarquia; Planejar a qualidade dos serviços do Setor de Compras; Organizar e
controlar os recursos físicos, materiais, financeiros e humanos de sua área; Emitir
relatórios para o atendimento das exigências contábeis e legais; Manter atualizado o
sistema de informações que contém os dados atualizados dos processos de compras;
Acompanhar e avaliar o desempenho da unidade por meio de indicadores; Elaborar
relatórios que permitam acompanhar a performance do Setor de Compras; Conduzir
veículos, desde que habilitado conforme as Leis de Trânsito vigentes; Realizar outras
atividades afins.

4. DIRETORIA ADMINISTRATIVA

NÚMERO DO CARGO: 35
CARGO: ASSESSOR ADMINISTRATIVO
LOTAÇÃO: Diretoria Administrativa

SíNTESE DOS DEVERES: Assessorar os Diretores no planejamento, controle e
fiscalização de assuntos de ordem administrativa de interesse da Autarquia.

EXEMPLOS DE ATRIBUiÇÕES: Assessorar a Diretoria na elaboração de planos,
documentos, pareceres e laudos relacionados à sua especialidade; Realizar diligências,
por solicitação dos Diretores, levantando informações nos locais das atividades da
Autarquia e analisando dados, informando ao Diretor o resultado de suas atividades;
Participar de atividades internas ou externas, especialmente as voltadas à comunidade
em geral; Realizar atividades específicas solicitadas pelos Diretores, tais como fazer
levantamentos de situações especiais, estabelecer contatos com usuários e outras
pessoas e buscar informações junto à comunidade, órgãos públicos, usuários ou
empresas fornecedoras de serviços, tudo conforme orientação, dando ciência dos
resultados; Participar de reuniões internas e externas relacionadas aos assuntos de sua
competência; Zelar pelo cumprimento de ordens emanadas pela Diretoria; Zelar pelo
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bom ambiente de trabalho, boas relações pessoais e pelo sigilo, quando de interesse da
Autarquia; Orientar equipes auxiliares necessárias à execução de atividades próprias do
cargo; Conduzir veículos, desde que habilitado conforme as Leis de Trânsito vigentes;
Realizar outras atividades afins, seguindo orientações da Diretoria.

n
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NÚMERO DO CARGO: 36
CARGO: GERENTE ADMINISTRATIVO
LOTAÇÃO: Diretoria Administrativa

SíNTESE DOS DEVERES: Gerenciar os trabalhos relacionados às áreas de serviços
gerais, segurança patrimonial e frota de veículos da Autarquia. Desenvolver estudos
orientados à padronização e normatização dos procedimentos internos da Autarquia e à
implantação de programas de qualidade.

EXEMPLOS DE ATRIBUiÇÕES: Identificar as necessidades dos diversos setores
relacionados à sua função e prestar os respectivos serviços; Realizar o controle dos
bens patrimoniais da Autarquia, efetuando os devidos registros e atualizações para
todos os efeitos legais e contábeis; Coordenar a execução das atividades das áreas de
serviços gerais, segurança patrimonial e frota de veículos da Autarquia; Realizar o
controle da frota de veículos, distribuindo-a de acordo com as necessidades das
unidades e efetuar o controle da manutenção preventiva e corretiva dos mesmos;
Planejar, organizar e controlar os recursos financeiros, físicos, materiais e humanos
para o desenvolvimento de suas atribuições; Realizar estudos referentes a organização
e métodos voltados à melhoria da eficiência e eficácia organizacional; Aplicar
metodologias de mapeamento, descrição e melhoramento de processos operacionais e
administrativos; Coordenar a implantação de programas voltados à qualidade;
Coordenar a equipe de trabalho, distribuindo as atividades, acompanhando o
desenvolvimento dos trabalhos e avaliando os resultados; Elaborar laudos e pareceres
técnicos sobre sua área de atuação e definir metodologias e sistemáticas de trabalho;
Controlar os servidores de sua área de atuação em todos os aspectos disciplinares,
visando à prestação de serviços de qualidade e ao adequado funcionamento
organizacional; Fiscalizar a utilização de uniformes e equipamentos de proteção
individual e coletiva dos funcionários; Atuar como elo de ligação entre a Diretoria e o
corpo funcional; Conduzir veículos, desde que habilitado conforme as Leis de Trânsito
vigentes; Realizar outras atividades afins.
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NÚMERO DO CARGO: 37
CARGO: ENCARREGADO DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E SEGURANÇA
PATRIMONIAL
LOTAÇÃO: Diretoria Administrativa

SíNTESE DOS DEVERES: Desenvolver atividades de controle e guarda de bens
patrimoniais e outros, gerenciando sua movimentação, bem como sua segurança.

EXEMPLOS DE ATRIBUiÇÕES: Supervisionar as atividades de registro e cadastro de
todos os bens patrimoniais da Autarquia; Acompanhar e registrar o ingresso de novos
bens, bem como controlar e registrar todas as movimentações; Coordenar equipes de
levantamentos de bens e emitir relatórios legais pertinentes; Manter registro e controle
sobre a documentação legal necessária junto aos órgãos públicos relativas ao
patrimônio da Autarquia; Organizar e manter controle dos dispositivos de segurança
adotados; Orientar o sistema de guarda externa da Autarquia, estabelecendo rotinas e
controles; Estabelecer metas e indicadores de desempenho, de acordo com as diretrizes
da Autarquia; Planejar a qualidade dos serviços do processo de administração e
segurança patrimonial; Organizar e controlar os recursos físicos, materiais, financeiros e
humanos do processo de administração e segurança patrimonial; Manter atualizado o
sistema de informações que contém os dados atualizados do patrimônio, atendendo as
determinações legais; Acompanhar e avaliar o desempenho da unidade por meio de
indicadores; Elaborar relatórios que permitam acompanhar a performance do setor;
Fiscalizar a utilização de uniformes e equipamentos de proteção individual e coletiva dos
funcionários; Conduzir veículos, desde que habilitado conforme as Leis de Trânsito
vigentes; Realizar outras atividades afins.
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NÚMERO DO CARGO: 38
CARGO: ENCARREGADO DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO DA FROTA
LOTAÇÃO: Diretoria Administrativa

SíNTESE DOS DEVERES: Desenvolver atividades de Administração da Frota,
mantendo controle sobre o uso dos veículos da Autarquia.

EXEMPLOS DE ATRIBUiÇÕES: Supervisionar as atividades de administração da frota
de veículos, estabelecendo metas e indicadores de desempenho, de acordo com as
diretrizes da Autarquia; Controlar o uso de veículos, sua distribuição e. manutenção,
estabelecendo regras e procedimentos; Controlar periodicamente todas as unidades da
frota de veículos, mantendo registros e relatando irregularidades; Autorizar
abastecimento e manutenção dos veículos; Organizar e controlar os recursos físicos,
materiais, financeiros e humanos do processo de Administração da Frota; Manter
atualizado o sistema de informações que contém os dados atualizados de Administração
de Frota e controlar os contratos de veículos terceirizados; Acompanhar e avaliar os
consumos e o desempenho da unidade por meio de indicadores; Elaborar relatórios que
permitam acompanhar a performance do setor de Administração de Frota; Fiscalizar a
utilização de uniformes e equipamentos de proteção individual e coletiva dos
funcionários; Conduzir veículos, desde que habilitado conforme as Leis de Trânsito
vigentes; Realizar outras atividades afins.

n
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NÚMERO DO CARGO: 39
CARGO: ENCARREGADO DO SETOR DE SERViÇOS GERAIS
LOTAÇÃO: Diretoria Administrativa

SíNTESE DOS DEVERES: Desenvolver atividades da área de Serviços Gerais, tais
como a manutenção da higiene e limpeza das dependências e outras atividades.

EXEMPLOS DE ATRIBUiÇÕES: Supervisionar as atividades de limpeza e manutenção
dos prédios e demais dependências da Autarquia; Organizar e manter os serviços de
fornecimento de café e água nas diversas áreas da Autarquia; Requisitar, distribuir e
controlar consumos de materiais de limpeza e outros necessários à execução das
tarefas; Estabelecer metas e indicadores de desempenho, de acordo com as diretrizes
da Autarquia; Planejar a qualidade dos serviços de sua área de atuação; Organizar e
controlar os recursos físicos, materiais, financeiros e humanos das atividades de
serviços gerais; Acompanhar e avaliar o desempenho da unidade por meio de
indicadores; Elaborar relatórios que permitam acompanhar a performance do setor de
serviços gerais; Fiscalizar a utilização de uniformes e equipamentos de proteção
individual e coletiva dos funcionários; Conduzir veículos, desde que habilitado conforme
as Leis de Trânsito vigentes; Realizar outras atividades afins.
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NÚMERO DO CARGO: 40
CARGO: GERENTE DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS
LOTAÇÃO: Diretoria Administrativa

SíNTESE DOS DEVERES: Gerenciar, planejando, organizando e controlando, a área de
recursos humanos da Autarquia, definindo políticas em conjunto com a Diretoria,
promovendo ações, orientando as equipes de trabalho e integrando as atividades e
parcerias. Gerenciar planos e programas de recursos humanos, gestão de clima
organizacional, treinamento e desenvolvimento, remuneração e medicina e segurança
do trabalho.

EXEMPLOS DE ATRIBUiÇÕES: Coordenar o processo de planejamento da área,
estabelecendo metas e indicadores de desempenho de acordo com as diretrizes
estratégicas da Autarquia; Planejar e controlar a qualidade dos serviços prestados pela
Gerência de Gestão de Recursos Humanos; Prestar assessoria administrativa e
institucional à Autarquia no que se refere à gestão de recursos humanos; Elaborar o
Planejamento e Controle do quadro de pessoal, propondo a realização de Concurso
Público, de acordo com as necessidades da Autarquia; Supervisionar a elaboração de
folha de pagamento mensal dos funcionários, efetuando o controle dos pagamentos;
Atender a legislação atinente nas instruções, orientações e decisões tomadas inerentes
à Administração de Recursos Humanos; Manter atualizado o Plano de Cargos e
Salários, efetuando as adequações necessárias; Orientar as lideranças da Autarquia na
aplicação de normas e procedimentos relacionados à administração de pessoal;
Orientar relatórios e outros documentos a serem repassados a outras áreas da
autarquia; Elaborar estudos, laudos e pareceres técnicos sobre sua área de atuação e
definir metodologias de trabalho para as atividades de sua alçada; Propor e implementar
o Plano de Desenvolvimento e Treinamento dos colaboradores; Assistir a Direção Geral
em ações de Gestão de Recursos Humanos; Controlar os servidores de sua área de
atuação em todos os aspectos disciplinares, visando à prestação de serviços de
qualidade e ao adequado funcionamento organizacional; Fiscalizar a utilização de
uniformes e equipamentos de proteção individual e coletiva dos funcionários; Atuar
como elo de ligação entre a Diretoria e o corpo funcional; Conduzir veículos, desde que
habilitado conforme as Leis de Trânsito vigentes; Realizar outras atividades afins.
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EADMINISTRAÇÃODE
NÚMERO DO CARGO: 41
CARGO: CHEFE DO DEPARTAMENTO
DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS
LOTAÇÃO: Diretoria Administrativa

SíNTESE DOS DEVERES: Desenvolver atividades de Administração e
Desenvolvimento de pessoas da Autarquia.

EXEMPLOS DE ATRIBUiÇÕES: Coordenar o processo de Administração e
Desenvolvimento de Pessoas, estabelecendo metas e indicadores de desempenho, de
acordo com as diretrizes estratégicas da Autarquia; Planejar a qualidade dos serviços do
processo de Administração e Desenvolvimento de Pessoas; Planejar, organizar e
controlar os recursos físicos, materiais, financeiros e humanos do processo de
Administração e Desenvolvimento de Pessoas; Implementar a Política de Gestão de
Recursos Humanos da Autarquia; Supervisionar o estabelecimento e o cumprimento das
normas e procedimentos relacionados à gestão de Recursos Humanos da Autarquia;
Identificar necessidades de treinamento e desenvolvimento; Propor programa anual de
treinamento e desenvolvimento, de acordo com as necessidades prioritárias da empresa
e a disponibilidade de recursos; Coordenar a execução das atividades relativas à
contratação de pessoal através de Concurso Público; Manter atualizada a estrutura de
cargos e salários da Autarquia, realizando atualizações periódicas e auditorias para
verificar o atendimento, por parte das chefias, da legislação pertinente; Participar do
processo de negociação sindical, realizando estudos de impactos das reivindicações e
propondo alternativas; Coordenar as atividades de administração de pessoal no que se
refere aos processos de admissão, registro, folha de pagamento, férias, demissão e
outros; Colaborar com os Programas de Segurança e Medicina do trabalho; Coordenar o
controle dos processos de avaliação e promoção do quadro funcional; Coordenar o
programa de benefícios da Autarquia; Subsidiar o departamento jurídico interno e/ou
escritório contratado com informações e documentos relacionados a demandas judiciais
impetradas por ex-funcionários e/ou terceirizados; Desenvolver, operar e manter o
sistema de informações de Recursos Humanos; Acompanhar e avaliar, periodicamente,
o desempenho da unidade por meio de indicadores; Fiscalizar a utilização de uniformes
e equipamentos de proteção individual e coletiva dos funcionários; Conduzir veículos,
desde que habilitado conforme as Leis de Trânsito vigentes; Realizar outras atividades
afins.
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NÚMERO DO CARGO: 42
CARGO: GERENTE DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO
LOTAÇÃO: Diretoria Administrativa

SíNTESE DOS DEVERES: Planejar, organizar e controlar os recursos financeiros,
físicos, materiais e humanos para o desenvolvimento das atividades das áreas de
tecnologia de informática e comunicações da Autarquia.

EXEMPLOS DE ATRIBUiÇÕES: Coordenar o processo de planejamento da área,
estabelecendo metas e indicadores de desempenho, de acordo com. as diretrizes
estratégicas da Autarquia; Planejar e controlar a qualidade dos produtos e serviços
gerados ou controlados pela Gerência de Tecnologia de Informação; Prestar assessoria
administrativa e institucional à Autarquia no que se refere à área de Tecnologia de
Informação; Propor e implementar o Plano Diretor de Tecnologia de Informação;
Realizar implantação de sistema de integração de informações entre as áreas da
Autarquia; Analisar e realizar pedido de materiais, hardwares, softwares e equipamentos
para as diversas áreas da Autarquia; Gerenciar o sistema de segurança de dados;
Estabelecer parceria com fornecedores e prestadores de serviços; Realizar pesquisa de
viabilidade econômica para substituição de equipamentos; Desenvolver sistemas em
parceria com consultorias que supram as necessidades das diversas áreas; Identificar
necessidades e desenvolver e implementar sistemas de informações adequados às
características da Autarquia; Manter atualizados os sistemas de informações existentes,
garantindo o seu pleno funcionamento; Assistir a Diretoria Executiva em ações de
Tecnologia de Informação; Controlar os servidores de sua área de atuação em todos os
aspectos disciplinares, visando à prestação de serviços de qualidade e ao adequado
funcionamento organizacional; Atuar como elo de ligação entre a Diretoria e o corpo
funcional; Conduzir veículos, desde que habilitado conforme as Leis de Trânsito
vigentes; Realizar outras atividades afins.

* As atribuições dos Diretores estão descritas no corpo da Lei Municipal n° 1750, de 26
de dezembro de 2007.
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ANEXO V

QUADRO DE CARGOS EM EXTINÇÃO

CARGO: AGENTE DE HIDRÁULICA
NÚMERO DE CARGOS EM EXTINÇÃO: 26 (Vinte e Seis)

1. SUMÁRIO: realizar nos sistemas de abastecimento de água, esgotamento pluvial e
sanitário, novas ligações, religações e cortes nos ramais prediais, extensão e
manutenção de redes, bem como montagem e manutenção de equipamentos; realizar
tarefas voltadas à instalação hidrossanitária de prédios, unidades operacionais e
administrativas.

2. ATRIBUiÇÕES DETALHADAS: Realizar, nos sistemas de abastecimento de água,
esgotamento pluvial e sanitário, novas ligações, religações e cortes nos ramais prediais;
extensão e manutenção de redes; montagem e manutenção de equipamentos e
acessórios, tais como válvulas, registros, hidrantes, ventosas, medidores de vazão,
entre outros; instalação, substituição, manutenção e aferição de hidrômetros; realizar
tarefas voltadas à instalação hidrossanitária de prédios, unidades operacionais e
administrativas; realizar abertura, fechamento e limpeza de buracos, valas com ou sem
pavimentação, paredes e muros; dar informações e esclarecimentos aos usuários;
operar sistemas de comunicação tais como telefone e radio fone; controlar o estoque,
fluxo, armazenamento e solicitação de equipamentos, ferramentas de trabalho e
materiais de consumo; auxiliar as áreas administrativas, técnica e operacional em
tarefas voltadas à realização das atividades afins e inerentes à área de atuação;
conduzir veículos, desde que habilitado nas formas das leis de trânsito vigentes;
executar outras tarefas afins.

3. CONDiÇÕES DE TRABALHO:
a) Regime de Trabalho: 40 (quarenta) horas semanais.
b) Especial: o exercício do cargo exige a prestação de serviço externo fora do horário e
dias normais de expediente, sujeito a trabalho desabrigado exposto às intempéries
naturais, agentes insalubres e periculosos, bem como o uso de uniforme e de E.P.I.
c) Iniciativa: exigência de iniciativa em propor novas alternativas e formas de execução
das atividades.
d) Responsabilidade: acesso a equipamentos, ferramentas e materiais de trabalho e
veículos.

4. DESENVOLVIMENTO FUNCIONAL:
a) Progressão - por tempo de serviço, com avanços do padrão "01" ao "12".
b) Promoção - por merecimento, com avanços da classe "A" a "G".
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CARGO: AGENTE DE MANUTENÇÃO
NÚMERO DE CARGOS EM EXTINÇÃO: 5 (Cinco)

1. SUMÁRIO: realizar e auxiliar na execução de tarefas necessárias às atividades de
manutenção e conservação de prédios, instalações, jardins, pátios e terrenos da
Companhia.

2. ATRIBUiÇÕES DETALHADAS:
FUNÇÓES DE CONSTRUÇÓES DE EDIFICAÇÓES:
Executar tarefas de construções e reformas de alvenaria e madeira em paredes, pisos,n tetos, forros, telhados, peças, prédios e instalações; orientar e auxiliar no preparo de
argamassa e concreto, confecção de peças de concreto, assentamento de tijolos,
pedras, lajes, lajotas, pisos cerâmicos, azulejos e outros materiais de acabamento;
orientar e auxiliar na confecção e colocação de estruturas de madeiras e metálicas
necessárias às obras, bem como de esquadrias, portas, janelas e outras peças.
FUNÇÓES DE PINTURAS E ACABAMENTOS:
Executar tarefas de preparação, raspagem, emassamento e lixamento de superfície;
preparar o material de pintura utilizando-se de tintas, vernizes, seladores, pigmentos,
óleos, solventes e outras substâncias diluentes e secantes; pintar superfícies internas e
externas aplicando as demãos necessárias conforme especificações nos prédios e
instalações da Companhia; pintar letreiros e desenhos em placas, muros, calçadas,
pisos, pavimentos, asfalto, painéis, reservatórios e demais instalações prediais.
FUNÇÓES DE INSTALAÇÓES ELÉTRICAS:
Executar tarefas de instalações elétricas, como quadros de distribuição, caixa de
fusíveis, tomadas, interruptores e fiação; substituir ou trocar de posição lâmpadas,
tomadas, interruptores e outras fiações.
ATIVIDADES GERAIS A TODOS OS OCUPANTES:
Compete, ainda, aos detentores do cargo, independentemente das atribuições da
função especializada que exerça mais as seguintes: serviços de limpeza, capinagem,
jardinagem e conservação das instalações prediais; providenciar o suprimento de
materiais e peças necessárias à execução dos serviços; efetuar os serviços de limpeza
nos locais de trabalho; apoiar as áreas administrativa, técnica e operacional em tarefas
voltadas à realização das atividades afins; conduzir veículos, desde que habilitado nas
normas das leis de trânsito vigentes; executar outras tarefas afins.

3. CONDiÇÕES DE TRABALHO:
a) Regime de Trabalho: 40 (quarenta) horas semanais.
b) Especial: o exercício do cargo poderá exigir a prestação de serviços externos fora do
horário e dias normais de expediente sujeito a trabalho desabrigado e exposto a
intempéries naturais e aos agentes insalubre e periculosos, bem como o uso de
uniforme e E.P.I.
c) Iniciativa: exigência de iniciativa em propor novas alternativas e formas de execução
das atividades.
d) Responsabilidade: acesso a equipamentos, ferramentas e materiais de trabalho e
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veículos.

4. DESENVOLVIMENTO FUNCIONAL:
a) Progressão - por tempo de serviço, com avanços do padrão "01" ao "12".
b) Promoção - por merecimento, com avanços da classe "A" a "G".
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CARGO: AGENTE OPERACIONAL
NÚMERO DE CARGOS EM EXTINÇÃO: 15 (Quinze)

1. SUMÁRIO: o cargo compreende em realizar tarefas de operação, manutenção,
conservação e limpeza nas unidades do Sistema de Abastecimento de Água,
Esgotamento Pluvial e Sanitário; operar maquinários e equipamentos, tais como
motores, bombas, centrífugas, elevatórias, válvulas, registros, comportas, entre outros.

2. ATRIBUiÇÕES DETALHADAS: realizar tarefas de operação; manutenção,
conservação e limpeza nas unidades do Sistema de Abastecimento de Água,
Esgotamento Pluvial e Sanitário, tais como Captação e Adução de Água Bruta, Estação
de Tratamento de Água - ETA, Estação de Tratamento de Esgoto - ETE, Reservatórios,
Elevatórias de Água Tratada, Boosters, Rede de Distribuição, entre outros; operar e
controlar motores, bombas, centrífugas, elevatórias, válvulas, registros, entre outros;
efetuar leituras digitais e analógicas de grandezas elétricas e hidráulicas, tais como
corrente, amperagem, vazão, pressão, nível de reservatório, aferindo, registrando e
informando às equipes de manutenção preventiva e corretiva sobre a leitura dos
instrumentos de medição e maquinário; efetuar a limpeza das unidades de tratamento
de água e esgoto, como floculadores, decantadores, filtros, tanques de armazenamento
de produtos químicos, reservatórios, boosters, tanques de aeração, entre outros; auxiliar
nas tarefas relacionadas com o controle de qualidade de água tratada e no tratamento
de esgoto sanitário; zelar pela limpeza, conservação e manutenção de todas as
máquinas, veículos, equipamentos e ferramentas, bem como pelo ambiente local e
instalações de trabalho; operar sistemas de comunicação como telefones e radio fones;
controlar, orientar, conferir e responsabilizar-se por funcionários e equipes de trabalho
necessário à execução das tarefas do cargo ou atividades afins; conduzir veículos
desde que habilitado na forma da lei de trânsito vigente; executar outras tarefas afins.

3. CONDiÇÕES DE TRABALHO:
a) Regime de Trabalho: 40 (quarenta) horas semanais.
b) Especial: o exercício do cargo exige a prestação de serviços externos, fora do horário
e dias normais de expediente, sujeito a trabalho desabrigado, exposto a intempéries
naturais, agentes insalubres e periculosos, bem como uso de E.P.1.
c) Iniciativa: Exigência de iniciativa e análise das atividades recebidas.
d) Responsabilidade: acesso a equipamentos, ferramentas e materiais de trabalho.

4. DESENVOLVIMENTO FUNCIONAL:
a) Progressão - por tempo de servtço, com avanços do padrão "01" ao "12".
b) Promoção - por merecimento, com avanços da classe "A" a "G".
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CARGO: AJUDANTE OPERACIONAL
NÚMERO DE CARGOS EM EXTINÇÃO: 9 (Nove)

1. SUMÁRIO: auxiliar, no âmbito dos Sistemas de Abastecimento de Água,
Esgotamento Pluvial e Sanitário, em atividades e tarefas simples e braçais de apoio
operacional sob supervisão direta, não necessitando de conhecimentos específicos ou
técnicos.

2. ATRIBUiÇÕES DETALHADAS: auxiliar na realização de aberturas, fechamentos e
limpeza de buracos e valas em solo ou pavimentos, muros e paredes; apoiar em tarefas
de desenterrar e desobstruir tubulações, registros, válvulas, hidrantes, medidores de
vazão, ventosas, entre outros; auxiliar na ligação, religação e corte de ramais prediais,
auxiliar nos serviços de extensão, manutenção de redes e equipamentos que compõe
os Sistemas de Abastecimento de Água e Esgoto; auxiliar em trabalhos de
pavimentação, como espalhar, emparelhar e assentar asfalto; limpar os rolos e sobras
de material; auxiliar na limpeza e conservação das unidades operacionais como
f1oculadores,decantadores, filtros, tanques de armazenamento de produtos químicos,
reservatórios, boosters, tanques de aeração, entre outros; zelar pela limpeza,
manutenção e conservação das instalações e do local de trabalho, bem como sobre os
equipamentos e ferramentas utilizadas; auxiliar nas áreas administrativa, operacional e
técnica em tarefas voltadas à área de atuação; executar outras tarefas afins.

3. CONDiÇÕES DE TRABALHO:
a) Regime de Trabalho: 40 (quarenta) horas semanais.
b) Especial: o exercício do cargo exige prestação de serviço externo, fora do horário
normal de expediente, sujeito a trabalho desabrigado e exposto às intempéries naturais
e aos agentes insalubres e periculosos, bem como o uso de E.P.I.
c) Iniciativa: exigência de iniciativa em analise das atividades recebidas.
d) Responsabilidade: acesso a equipamentos, ferramentas e materiais de trabalho.

4. DESENVOLVIMENTO FUNCIONAL:
a) Progressão - por tempo de serviço, com avanços do padrão "01" ao "12".
b) Promoção - por merecimento, com avanços da classe "A" a "G",
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CARGO: ASSISTENTE TÉCNICO DE MANUTENÇÃO
NÚMERO DE CARGOS EM EXTINÇÃO: 8 (Oito)

1. SUMÁRIO: realizar as tarefas voltadas à instalação e manutenção de equipamentos e
maquinários.

2. ATRIBUiÇÕES DETALHADAS: Realizar tarefas de controle, análise e manutenção
de instalações, equipamentos e maquinários eletromecânicos, bem como de outros
aparelhos e circuitos, baseando-se e orientando-se por especificações, plantas e
esquemas; instalar, trocar e realizar a manutenção corretiva e preventiva de grupos de
motor-bomba, quadros de comando, motores em geral, transformadores, chaves de alta
e de baixa tensão, fusíveis, cabos de alimentação de energia, subestações de energia,
baterias, reiés, válvulas, rolamentos, grades e acoplamentos, rotores, mangas, gaxetas,
eixos, tubulações, bombas submersas, centrífugas, estruturas metálicas, boosters e
demais equipamentos e maquinários afins; realizar análise, estudo, instalação e
manutenção de processos de automação industrial de todos os equipamentos e
maquinários, visando o seu funcionamento automático e otimizado, compete, ainda, aos
detentores do cargo, independente das atribuições da função especializada, que exerça
mais as seguintes: prestar informações e esclarecimentos aos usuários, zelar e
conservar os equipamentos, ferramentas e materiais utilizados; operar sistemas de
comunicação tais como telefone e radiofone; providenciar o suprimento de materiais e
peças necessárias à execução dos serviços; efetuar os serviços de limpeza nos locais
de trabalho; cumprir e obedecer as normas de segurança estabelecidas; participar de
atividades de treinamento e desenvolvimento profissional; apoiar as áreas
administrativa, técnica e operacional em tarefas voltadas à realização das atividades
afins; conduzir veículos, desde que habilitado nas normas das leis de trânsito vigentes;
executar outras tarefas afins.

3. CONDiÇÕES DE TRABALHO:
a) Regime de Trabalho: 40 (quarenta) horas semanais.
b) Especial: o exercício de algumas funções do cargo poderá exigir a prestação de
serviços externos, sujeito ao trabalho desabrigado e exposto às intempéries naturais,
aos agentes insalubres e periculosos, bem como fora do horário e dias normais de
expediente e uso de uniformes e E.P.1.
e) Iniciativa: exigência de iniciativa e discernimento para propor soluções, definir
prioridades e tomar decisões.
d) Responsabilidade: acesso a informações e documentos confidenciais, máquinas,
equipamentos de sua área de atuação.

4. DESENVOLVIMENTO FUNCIONAL:
a) Progressão - por tempo de serviço, com avanços do padrão "01" ao "12".
b) Promoção - por merecimento, com avanços da classe "A" a "G".
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CARGO: AUXILIAR DE SERViÇOS GERAIS
NÚMERO DE CARGOS EM EXTINÇÃO: 7 (Sete)

1. SUMÁRIO: realizar atividades de conservação, limpeza e higiene nas instalações
prediais, bem como os serviços de copa e cozinha.

2. ATRIBUiÇÕES DETALHADAS: executar a conservação, limpeza e higiene nas
instalações prediais, internas e externas e nos pátios da empresa; realizar tarefas de
capinagem, limpeza de canteiros, poda e corte de árvores; auxiliar outras áreas e

0, segmentos da empresa em tarefas de carga e descarga de materiais, equipamentos e
móveis; preparar e servir café, água, chá e outros; lavar louças, copos, xícaras e demais
utensílios; controlar o estoque e solicitar a compra de materiais utilizados para
conservação, limpeza e higiene, bem como aqueles necessários para executar as
tarefas de copa e cozinha; auxiliar as áreas técnica e operacional em tarefas voltadas à
área de atuação; executar outras tarefas afins.

3. CONDiÇÕES DE TRABALHO:
a) Regime de Trabalho: 40 (quarenta) horas semanais.
b) Especial: o exercício do cargo exige prestação de serviço externo, fora do horário
normal de expediente, sujeito a trabalho desabrigado e exposto às intempéries naturais
a aos agentes insalubres e periculosos, bem como o uso de E.P.1.
c) Iniciativa: exigência de iniciativa em analisar as atividades recebidas.
d) Responsabilidade: acesso a equipamentos, ferramentas e materiais de trabalho.

4. DESENVOLVIMENTO FUNCIONAL:
a) Progressão - por tempo de serviço, com avanços do padrão "01" ao "12".
b) Promoção - por merecimento, com avanços da classe "A" a "G",

Prefeitura Municipal de Novo Ham~urgo: Centro Administrativo Leopoldo Petry - Rua Guia Lopes. 4201 - Canudos - Novo Hamburgo - RS - CEPo 93410 - 340
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CARGO: SUPERVISOR DE SISTEMAS
NÚMERO DE CARGOS EM EXTINÇÃO: 2 (Dois)

1. SUMÁRIO: Operar equipamentos informáticos, Prestar atendimento aos usuários em
todas as formas possíveis, identificando demandas e oportunidades de melhorias,
sugerindo e encaminhando as áreas pertinentes. Elaborar e manter programas de
computador. Prestar orientação na utilização de hardware e software. Desenvolvimento,
implementação e manutenção de programas e suas respectivas documentações.
Execução, à implantação e à manutenção de planos, projetos, sistemas, versões e
aplicativos de processamento de dados.

2. ATRIBUiÇÕES DETALHADAS: Efetuar levantamentos e descrever rotinas de
serviços a serem implantados; efetuar e procedimentos; estudar, racionalizar
documentos, telas, relatórios; desenvolver, documentar e implantar sistemas de
processamento de dados; documentar alterações efetuadas em programas e sistemas
em operação; assessorar e solucionar problemas apontados pelo usuário relativos aos
sistemas em operação; gerenciar prazos, recursos, planos de testes no
desenvolvimento de sistemas; participar de grupos de trabalhos destinados a definir ou
avaliar softwares, sistemas de aplicações, normas e padrões de utilização, treinar e
assessorar os usuários na manutenção e implantação de novos serviços; elaborar
orçamentos, cronogramas e análises de viabilidade técnica e econômica de serviços;
participar de reuniões técnicas interna ou externamente em que se exija a aplicação de
conhecimentos inerentes ao cargo; participar de atividades de treinamento e
aperfeiçoamento de pessoal técnico, administrativo e operacional, ministrando aulas
elou palestras referentes à sua área de atuação; conduzir veículos desde que habilitado
na forma da lei de trânsito vigente; executar tarefas afins.

3. CONDiÇÕES DE TRABALHO:
a) Regime de Trabalho: 40 (quarenta) horas semanais.
b) Especial: O exercício do cargo poderá exigir a prestação de serviço fora do horário
normal de expediente.
c) Iniciativa: Exigência de iniciativa e discernimento para resolver situações
diversificadas e tomar decisões adequadas.
d) Responsabilidade: acesso a informações confidenciais, máquinas e equipamentos da
sua área de atuação.

4. DESENVOLVIMENTO FUNCIONAL:
a) Progressão - por tempo de serviço, com avanços do padrão "01" ao "12".
b) Promoção - por merecimento, com avanços da classe "A" a "G".
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CARGO: SUPERVISOR DE SUPORTE
NÚMERO DE CARGOS EM EXTINÇÃO: 1 (Um)

1. SUMÁRIO: Instalar e manter equipamentos da infra-estrutura computacional e
telefônica, Realizar as atividades de suporte ao usuário, realizar manutenções corretivas
e preventivas, inspecionar as condições de utilização dos equipamentos, verificar
instalações físicas e elétricas. Manter a documentação de infra-estrutura, acompanhar e
disseminar os padrões de, segurança, monitorando sua utilização.

2. ATRIBUiÇÕES DETALHADAS: Fornecer apoio ao usuário, buscando adequar as
(' necessidades deste e capacitando-o as atividades básicas, Manter e ampliar a infra-

estrutura computacional e telefônica, de acordo com as necessidades da empresa. E
aplicar novas tecnologias e serviços informáticos. Manter e implementar padrões de
segurança de dados. Efetuar levantamentos e adequados a rotinas de serviços a serem
implantados; racionalizar documentos, analisar e solucionar problemas apontados pelo
usuário relativos aos sistemas de infra-estrutura em operação; gerenciar prazos,
recursos, planos de testes; participar de grupos de trabalhos destinados a definir ou
avaliar softwares de infra-estrutura, sistemas de aplicações, normas e padrões de
utilização, treinar e assessorar os usuários na manutenção e implantação de novos
serviços; elaborar orçamentos, cronogramas e análises de viabilidade técnica e
econômica de serviços; participar de reuniões técnicas interna ou externamente em que
se exija a aplicação de conhecimentos inerentes ao cargo; participar de atividades de
treinamento e aperfeiçoamento de pessoal técnico, administrativo e operacional,
ministrando aulas elou palestras referentes à sua área de atuação; conduzir veículos
desde que habilitado na forma da lei de trânsito vigente; executar tarefas afins.

3. CONDiÇÕES DE TRABALHO:
a) Regime de Trabalho: 40 (quarenta) horas semanais.
b) Especial: O exercício do cargo poderá exigir a prestação- de serviço fora do horário
normal de expediente.
c) Iniciativa: Exigência de iniciativa e discernimento para resolver situações
diversificadas e tomar decisões adequadas.
d) Responsabilidade: acesso a informações confidenciais, máquinas e equipamentos da
sua área de atuação.

4. DESENVOLVIMENTO FUNCIONAL:
a) Progressão - por tempo de serviço, com avanços do padrão "01" ao "12".
b) Promoção - por merecimento, com avanços da classe "A" a "G".
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ANEXO VI

QUADRO DE CARGOS EM EXTINÇÃO

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

26
5
15
9
8
7
2
1
2
1

ente de Hidráulica
ente de Manutenção

A ente O eracional
A'udante O eracional
Assistente Técnico de Manutenção
Auxiliar de Serviços Gerais
Motorista Cate oria B
Motorista Cate ofia E
Su ervisor de Sistemas
Su ervisor de Su orte

iII1i1!1!111IJ.I.!:i!i!i!!!i!!:!I!i!!DiIII:i!i!
A 1
A 1
A 1
A 1
A 1
A 1
A 1
A 1
A 1
A 1

1,42
1,42

1,42
1,09

2,10

1,09

1,25
1,42

2,56

256
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REPERCUSÃO FINANCEIRA - COMISSIONADOS (mensal)

DIRETORIA EXECUTIVA
Diretor Geral 1 CC1 12 7.059,84
Diretor Técnico 1 CC1 12 7.059,84
Diretor Comercial 1 CC1 12 7.059,84
Diretor Financeiro 1 CC1 12 7.059,84

. TOTAL= 28.239,36
DIRETORIA GERAL
npervisor Técnico de Planejamento e Operação 1 CC2 9 5.294,88
Assessor de Comunicação Social 1 CC4 5 2.941,60
Coordenador do Laboratório de Educação Ambiental 1 CC8 2,65 1.559,05
Assessor de Expediente 1CC6 4,18 2.459,18
Secretária da Direção 1 CC7 3,18 1.870,86
Gerente Jurídico 1 CC3 7,9 4.647,73

TOTAL= 18.773,29
DIRETORIA TÉCNICA
Assessor Técnico 3 CC8 2,65 4.677,14
Gerente de Produção 1 CC3 7,9 4.647,73
Encarregado do Setor de Tratamento de Água 1 CC7 3,18 1.870,86
Encarregado do Setor de Tratamento de Esgotos 1 CC7 3,18 1.870,86
Encarregado do Setor de Laboratório de Análises 1 CC7 3,18 1.870,86
Gerente de Operação 1 CC3 7,9 4.647,73
Encarregado do Setor de Controle Operacional 1 CC7 3,18 1.870,86
Encarregado do Setor de Controle de Perdas 1 CC7 3,18 1.870,86r..rente de Projetos e Obras 1 CC3 7,9 4.647,73
vflefe do Departamento de Projetos e Cadastro 1 CC5 4,58 2.694,51
Chefe do Departamento de Obras 1 CC5 4,58 2.694,51
Gerente de Manutenção 1 CC3 7,9 4.647,73
Chefe do Departamento de Manutenção 1 CC5 4,58 2.694,51
Encarregado do Setor de Manutenção Eletromecânica 1 CC7 3,18 1.870,86
Encarregado do Setor de Manutenção Predial 1 CC8 2,65 1.559,05
Encarregado do Setor de Programação de Serviços 1 CC7 3,18 1.870,86
Encarregado do Setor de Fiscalização 1 CC7 3,18 1.870,86

TOTAL= 47.877,48
DIRETORIA FINANCEIRA
Assessor Administrativo 2 CC8 2,65 3.118,10
Gerente Comercial 1 CC3 7,9 5.577,27
Chefe do Departamento de Atendimento 1 CC5 4,58 2.694,51
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Encarregado do Setor de Leitura e Entrega
Gerente Financeiro
Chefe do Departamento de Faturamento e Arrecadação
Encarregado do Setor de Cortes e Vistorias
Gerente de Planejamento e Custos
Gerente de Suprimentos
Chefe do Departamento de Gestão de Materiais
Encarregado do Setor de Compras

DIRETORIA ADMINISTRATIVA
Assessor Administrativo
nrente Administrativo.
Encarregado do Setor de Administração e Segurança Patrimon
Encarregado do Setor de Administração da Frota
Encarregado do Setor de Serviços Gerais
Gerente de Gestão de Recursos Humanos
Chefe do Departamento de Administração e Desenvolvimento c
Gerente de Tecnologia de Informação

TOTAL GERAL DA FOLHA MENSAL (Comissionados)=

REPERCUSÃO FINANCEIRA - PERMANENETES (mensal)

1 CC7 3,18 1.870,86
1 CC3 7,9 5.577,27
1 CC5 4,58 2.694,51
1 CC7 3,18 1.870,86
1 CC3 7,9 5.577,27
1 CC3 7,9 5.577,27
1 CC5 4,58 2.694,51
1 CC7 3,18 1.870,86

TOTAL= .39.123,28

1 CC8 2,65 1.559,05
1 CC3 7,9 4.647,73
1 CC7 3,18 1.870,86
1 CC8 2,65 1.559,05
1 CC8 2,65 1.559,05
1 CC3 7,9 5.577,27
1 CC5 4,58 2.694,51
1 CC3 7,9 5.577,27

TOTAL= ..25.044,78

159.058,20

Administrador
Advogado
r,ente de Serviços
)...,,~Iista de Sistemas
Assistente Administrativo
Auxiliar de Serviços
Biólogo
Contador
Engenheiro Civil
Engenheiro Eletricista
Engenheiro Mecânico
Engenheiro Químico
Leiturista
Motorista
Técnico de Segurança do Trabalho
Técnico Eletrotécnico

3 VIII
3 VIII
60 IV
2 VIII
35 VI
20 IV
1 VIII
2 VIII
8 VIII
2 VIII
2 VIII
3 VIII
27 VI
10 VI
2 VII
5 VII

6,05
6,05
1,42
6,05
1,85
1,09
6,05
6,05
6,05
6,05
6,05
6,05
1,42
1,42
2,1
2,1

11.428,01
11.428,01
65.124,86
7.618,67
46.843,72
17.825,38
3.809,34
7.618,67
30.474,69
7.618,67
7.618;67
11.428,01
29.306,19
10.854,14
2.970,94
7.427,36
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Técnico em Contabilidade
Técnico em Desenho
Técnico em Edificações
Técnico em Eletrônica
Técnico em Informática
Técnico em Topografia
Técnico Mecânico
Técnico Operacional
Técnico Químico
Telefonista

0TAL GERAL DA FOLHA MENSAL (Permanenetes)=

TOTAL GERAL DA FOLHA MENSAL =

4 VII
4 VII
8 VII
2 VII
8 VII
2 VII
5 VII
10 VII
20 VII
8 VI

2,1
2,1
2,1
2,1
2,1
2,1
2,1
2,1
2,1
1,62

5.941,89
5.941,89
11.883,78
2.970,94
11.883,78
2.970,94
7.427,36
14.854,72
'29.709,44
9.624,63

382.604,70

541.662,89
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