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ANEXO III 

 

DESCRIÇÃO DAS FUNÇÕES PÚBLICAS 
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DESCRIÇÃO DE CARGOS EFETIVOS 

CLASSE:  Operacional 

CARGO: Ajudante de Serviços Diversos 

REFERÊNCIA:  1 

GRAU:  A 

DESCRIÇÃO DO CARGO 

 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA DA NATUREZA DO TRABALHO: Atuar no sistema de Saneamento Ambiental 

em atividades que exigem esforço físico, relacionadas com a operação, conservação e 

manutenção de sistemas de produção, controle de qualidade, abastecimento de água, coleta 

e disposição final de esgotos, realizando atividades internas e externas. Auxiliar o Encanador de 

Manutenção na execução dos serviços de montagem, instalação e conservação de sistemas 

de tubulações, de implantação e manutenção das redes de água e esgoto (residencial, predial 

ou industrial), realização de ligações de água e esgotos e instalar padrões de medição. 

DESCRIÇÃO DETALHADA DAS ATRIBUIÇÕES CARACTERÍSTICAS: Atuar no sistema de Saneamento 

Ambiental em atividades que exigem esforço físico, relacionadas com a operação, 

conservação e manutenção de sistemas de produção, controle de qualidade, abastecimento 

de água, coleta e disposição final de esgotos, realizando atividades internas e externas. Auxiliar 

no manejo de encanamentos, assentamentos de tubos, caixas d’água, torneiras, vasos 

sanitários, caixas de inspeção de esgoto, ralos, reservatórios de água, pias, tanques, chuveiros, 

válvulas de pressão, peças e conexões. Auxiliar nos reparos de ramais de água e esgoto. Auxiliar 

na Instalação de registros hidráulicos e outros acessórios de canalização de rede de água e 

esgoto. Auxiliar no remanejamento e prolongamento de redes de água e esgotos e manobras 

em linhas adutoras. Auxiliar na localização e correção de vazamentos em redes de água e na 

desobstrução de redes de esgoto. Auxiliar nas ligações de água e esgoto. Auxiliar na instalação, 

reparação e substituição de hidrômetros e padrões de medições. Auxiliar na abertura e 

recomposição de valetas. Auxiliar no corte e na religação de água. Auxiliar no procedimento 

de testes de detecção e localização de vazamentos em redes mestres e ramais. Auxiliar nas 

ligações de bombas e reservatórios de água. Auxiliar na promoção de limpeza de condutores 

das redes de água e esgoto. Transportar equipamentos, materiais e ferramentas em geral.  
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Coletar amostras em locais pré-determinados. Auxiliar na operação de equipamentos das 

estações elevatórias e máquinas de desobstrução de esgotos. Auxiliar na realização, sob 

orientação, ensaio metrológico de hidrômetro em campo, verificando suas condições físicas e 

utilizando equipamento portátil, de acordo com os procedimentos estabelecidos, informar e 

esclarecer o resultado ao usuário. Zelar pela limpeza, conservação e guarda dos aparelhos, 

ferramentas, equipamentos e veículos utilizados, bem como o local trabalho. Cumprir normas 

de higiene e segurança do trabalho. Executar outras tarefas correlatas.  

 

REQUISITOS ESPECÍFICOS: 

1. Instrução: Ensino de Nível Fundamental Completo.  

2. Aptidão: Executar as tarefas com zelo, presteza e reponsabilidade. Ter resistência física. 

3. Idade: Mínima de 18 anos 

FORMA DE SELEÇÃO: Processo Seletivo Simplificado 

JORNADA DE TRABALHO: 44 horas semanais 

FORMA DE PROGRESSÃO:  Interstício temporal 
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DESCRIÇÃO DE CARGOS EFETIVOS 

CLASSE:  Operacional 

CARGO:  Encanador de Manutenção  

REFERÊNCIA:  5 

GRAU:  A 

DESCRIÇÃO DO CARGO 

 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA DA NATUREZA DO TRABALHO 

Executar tarefas relacionadas com as redes de água e esgoto. Tem a responsabilidade pela 

instalação, manutenção, drenagem e revisão do sistema hidráulico (redes de água e esgoto) 

residencial, predial ou industrial, além de instalar padrões de medição. 

DESCRIÇÃO DETALHADA DAS ATRIBUIÇÕES CARACTERÍSTICAS: Atuar no sistema de Saneamento 

Ambiental em atividades que exigem esforço físico, relacionadas com a operação, 

conservação e manutenção de sistemas de produção, controle de qualidade, abastecimento 

de água, coleta e disposição final de esgotos, realizando atividades internas e externas. 

Executar o manejo de encanamentos, assentamentos de tubos, caixas d’água, torneiras, vasos 

sanitários, caixas de inspeção de esgoto, ralos, reservatórios de água, pias, tanques, chuveiros, 

válvulas de pressão, peças e conexões. Executar e reparar ramais de água e esgoto. Instalar 

registros hidráulicos e outros acessórios de canalização de rede de água e esgoto. 

Remanejamento e prolongamento de redes de água e esgotos e manobras em linhas adutoras. 

Localizar e corrigir vazamentos em redes de água e desobstruir as redes de esgoto. Fazer 

ligações de água e esgoto. Instalar, reparar e substituir hidrômetros e padrões de medições. 

Abrir e recompor valetas. Executar o corte e a religação de água. Proceder testes de detecção 

e localização de vazamentos em redes mestres e ramais. Fazer ligações de bombas e 

reservatórios de água. Auxiliar na promoção de limpeza de condutores das redes de água e 

esgoto. Transportar equipamentos, materiais e ferramentas em geral. Coletar amostras em locais 

pré-determinados. Operar equipamentos das estações elevatórias e máquinas de desobstrução 

de esgotos. Realizar, sob orientação, ensaio metrológico de hidrômetro em campo, verificando 

suas condições físicas e utilizando equipamento portátil, de acordo com os procedimentos 

estabelecidos, informar e esclarecer o resultado ao usuário. Zelar pela limpeza, conservação e 

guarda dos aparelhos, ferramentas, equipamentos e veículos utilizados, bem como o local 
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trabalho. Cumprir normas de higiene e segurança do trabalho. Executar outras tarefas 

correlatas.  

 

REQUISITOS ESPECÍFICOS: 

1. Instrução: Ensino de Nível Fundamental Completo. Habilitação pelo DETRAN para 

conduzir veículo que auxiliará na realização das atividades do cargo. 

2. Aptidão: Experiência comprovada na área com teste prático. 

3. Idade: Mínima de 18 anos 

FORMA DE SELEÇÃO: Processo Seletivo 

JORNADA DE TRABALHO: 44 horas semanais 

FORMA DE PROGRESSÃO:  Interstício temporal 
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