SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE SALTO/SP
Concurso Público de Provas e Títulos CP Nº 01/2018
ANEXO I – DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES
ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO
1.01 – AJUDANTE GERAL DE REDE DE ÁGUA E ESGOTO
 Executar trabalhos manuais ou mecanizados, referente à construção, ampliação, operação e manutenção dos
sistemas de água e esgoto;
 Realizar abertura e recobrimentos de valas, carregamento de tubos e materiais diversos, preparo e colocação de
argamassas e concretos;
 Carregar tanques de solução de produtos químicos; auxiliar na manutenção de redes de água e esgoto dos prédios
e dos equipamentos utilizados no serviço;
 Auxiliar nos serviços de limpeza e conservação dos prédios e de poda em jardins, áreas cultivadas e arborizadas;
 Executar outras atribuições correlatas.
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO
1.02 - ENCANADOR DE REDE DE ÁGUA E ESGOTO
 Executar assentamentos de tubos, manilhas, peças e conexões;
 Executar e reparar ramais domiciliares de água e esgoto;
 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 medição;
 Abrir e recompor valetas; executar o corte e a religação de água;
 Proceder a testes para detecção e localização de vazamentos domiciliares em redes;
 Executar outras atribuições correlatas determinadas pelo seu superior imediato.
1.03 - OFICIAL DE MANUTENÇÃO – ELETRICISTA
 Revisar instalações e equipamentos elétricos, verificando cabos, conexões, terminais disjuntores e etc.;
 Executar a instalação e substituição de tomadas, fios, lâmpadas, interruptores, chave magnética, fusíveis e etc.;
 Instalar e conservar motores, quadros de comando, transformadores, para-raios, aterramentos, sistemas de controle
automatizado, sinalizadores e etc.;
 Manter fichas de cadastro de equipamentos e eventos de manutenção;
 Levantar, organizar e fornecer dados estatísticos de sua área de atuação;
 Executar outras atribuições correlatas determinadas pelo seu superior imediato.
1.04 - PEDREIRO DE REDE DE ÁGUA E ESGOTO
 Executar trabalhos de alvenaria e concreto;
 Executar serviços de manutenção em prédios, vias e logradouros públicos, utilizando-se de conhecimentos
específicos nas áreas de elétrica, hidráulica, alvenaria, pintura, marcenaria e serralheria;
 Efetuar reparos e reformas em mobiliário, equipamentos, instalações e áreas construídas;
 Executar serviços de apoio na conservação do pavimento viário, obras de arte e logradouros públicos;
 Executar outras atribuições inerentes ao emprego público.
1.05 – TELEFONISTA
 Realizar o atendimento de telefonia, direcionadas à central da autarquia, distribuindo ás áreas competentes;
 Realizar controle de ligações, participar das estatísticas de atendimentos ao público da Autarquia, orientar o
usuário, informando os locais de atendimento, documentação e outros, facilitando o acesso do usuário à autarquia;
 Executar outras atribuições inerentes ao emprego público.
ENSINO MÉDIO E/ OU TÉCNICO COMPLETO
2.01 - TÉCNICO DE EDIFICAÇÕES
 Desenvolver, implementar, acompanhar e legalizar projetos de edificações, sob supervisão de Engenheiro Civil;
 Realizar levantamentos topográficos e planialtimétricos;
 Planejar a execução de obras; orçar e providenciar suprimentos necessários;
 Supervisionar execução de obras e serviços;
 Realizar controle tecnológico de materiais e do solo;
 Executar outras atribuições inerentes ao emprego público.
2.02 - TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO
 Participar da elaboração e implementação da política de saúde e segurança no trabalho no âmbito do SAAE,
cumprindo e fazendo cumprir as regras da Portaria 3214/78 (e suas atualizações) do Ministério do Trabalho;
 Realizar auditoria, acompanhamento e avaliação ambiental nos locais de trabalho, objetivando a prevenção de
doenças e acidentes de trabalho;
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Operar equipamentos e instrumentos de medição e avaliação afins; identificar as variáveis de controle de doenças,
acidentes, qualidade de vida e meio ambiente; desenvolver ações educativas na área de saúde e segurança no
trabalho;
Participar da adoção de tecnologias e processos de trabalho;
Proceder investigação e análise de acidentes do trabalho, apurando responsabilidades e apresentando
recomendações para prevenção;
Providenciar a abertura da Comunicação de Acidente do Trabalho - CAT e seu encaminhamento à Previdência
Social; Cuidar do preenchimento e encaminhamento dos documentos descritivos da função e meio ambiente,
necessários à concessão de benefícios pela Previdência Social, apresentando laudos técnicos complementares,
quando for o caso;
Executar outras atribuições inerentes ao emprego público.

2.03 - TÉCNICO QUÍMICO
 Cuidar do processo de tratamento de água;
 Controlar materiais e produtos químicos utilizados na estação de tratamento de água, efluentes e resíduos;
 Operar máquinas e equipamentos eletromecânicos do sistema de tratamento de água;
 Trabalhar em conformidade com as normas e procedimentos técnicos e de qualidade, segurança, higiene e saúde;
 Preservar o meio ambiente, monitorando a destinação final de resíduos;
 Operar fornos de incineração e controlar o processo de tratamento de água;
 Realizar amostragem de resíduos e efluentes;
 Dosar soluções químicas e operar equipamentos;
 Interpretar manuais, elaborar documentação técnica rotineira e de registros legais;
 Executar outras atribuições inerentes ao emprego público.
ENSINO SUPERIOR COMPLETO
3.01 - ASSISTENTE DE COMUNICAÇÃO E IMPRENSA
 Coordenar as atividades de comunicação Social da autarquia, promover, preparar e supervisionar o canal de
comunicação entre os munícipes, entidades representativas da sociedade e a Autarquia;
 Coordenar os contatos com a Imprensa em geral, divulgando os atos de interesse da autarquia;
 Assessorar o Superintendente e as Chefias em matérias de Comunicação Social;
 Manter primoroso relacionamento com os meios de comunicação, tais como: televisão, rádio e jornais; recepcionar
o público externo, prestando as devidas informações e orientações de modo que a permanência nas
dependências da autarquia atendem aos princípios de respeito humano e urbanidade;
 Exercer demais atividades correlatas determinadas pelo Superintendente e pelo Ouvidor.
3.02 - ASSISTENTE TÉCNICO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
 Executar atividades de planejamento, organização e controle em diferentes áreas de suporte das atividades de
administração e Finanças;
 Controlar a movimentação e os saldos das contas bancárias, o fluxo de caixa, supervisionando a previsão de
liquidação e pagamentos;
 Coordenar as atividades de registro inerentes à contabilidade pública;
 Desenvolver e executar procedimentos de gestão e controle de suprimentos, recursos humanos, recursos
financeiros, patrimônio e logística;
 Analisar a organização, promover estudos e desenvolver processos de racionalização, padronização de
procedimentos e produção em serviço;
 Organizar e supervisionar a execução de serviços complementares à administração;
 Executar outras atribuições inerentes ao emprego público.
3.03 - ASSISTENTE TÉCNICO DE CONSTRUÇÃO CIVIL
 Executar atividades de supervisão de equipe de obras e manutenção urbana;
 Planejar e orçar projetos de reformas de prédios e logradouros públicos;
 Coordenar equipes de obras de manutenção urbana;
 Fiscalizar a aplicação do Código de Obras e Edificações do Município e o respeito às diretrizes do Plano Diretor e
de Saneamento;
 Controlar e desenvolver procedimentos em sua área de atuação, que preservem o meio ambiente natural e
constituído; Elaborar projetos, plantas e orçamentos, bem como estudos de viabilidade financeira e de impacto
ambiental;
 Executar outras atribuições inerentes ao emprego público.
3.04 - BIOQUÍMICO
 Coordenar, supervisionar, revisar, orientar e executar serviços especializados de laboratório, captação e
tratamento de água e esgotos;
 Fazer análises de exames de água e de esgoto;
 Fazer as operações para determinar a qualidade da água e as características dos esgotos;
 Preparar soluções, reativos e padrões;
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Fazer os registros dos resultados das análises e outros;
Orientar o Setor do ETA Bela Vista e o Setor do ETA João Jabour, visando a melhoria da eficiência dos processos
de tratamento de água ou de esgoto;
Realizar tarefas específicas relacionadas ao controle da qualidade da água, por meio da microbiologia de águas e
efluentes, tratamento biológico de resíduos sólidos orgânicos e gestão ambiental;
Realizar análises toxicológicas, fisioquímicas, biológicas, microbiológicas de águas e efluentes;
Executar outras atribuições correlatas.

3.05 - CONTROLADOR INTERNO
 Avaliar o cumprimento das metas previstas no orçamento, bem como a legalidade e os resultados da gestão
orçamentária, financeira e patrimonial da autarquia municipal;
 Organizar e executar a programação periódica de auditoria contábil, financeira, orçamentária e patrimonial nas
unidades da autarquia municipal;
 Receber e apurar denúncias de irregularidades ou abuso de poder;
 Executar outras atribuições inerentes ao emprego público.
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