SAERP – SUPERINTENDÊNCIA AUTÔNOMA DE ÁGUA E ESGOTO DE RIO PARDO/SP
Concurso Público de Provas CP Nº 01/2018
ANEXO I – DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES
1.01 - FAXINEIRO
Realiza
a
limpeza
e
conservação
por
completo
das
áreas
internas
e
externas
de
todos os locais da SAERP: varrer, lavar, passar pano molhado e secar, remover o pó de móveis,
paredes, tetos, portas, janelas, vidros e equipamentos, espanando-os ou limpando-os com
vasculhadores, flanelas ou vassouras apropriadas, lavar, enxugar e guardar os utensílios sujos, para
conservar a boa aparência, assegurar o asseio, ordem e segurança dos locais e bem-estar de seus
ocupantes, executa outras tarefas correlatas que lhe forem atribuídas pelo superior hierárquico.
Requisitos de desempenho:
Escolaridade: Alfabetizado.
Experiência: Mínima de um ano comprovada.
Aptidão Física: Necessária para o bom desempenho das tarefas.
Jornada de Trabalho: 44h semanais.
1.02 - PINTOR DE OBRAS
Prepara e pinta as superfícies externas e internas de edifícios e outras obras civis, raspando-as, lixando-as, e
amassando-as e cobrindo-as com uma ou várias camadas de tinta, para protegê-las ou decorá-las, visando à
manutenção e conservação dos próprios municipais; verifica o trabalho a ser executado, observando o estado da
superfície a ser pintada, para determinar os procedimentos e materiais a serem utilizados; limpa as superfícies,
escovando, lixando ou retirando a pintura velha ou das partes danificadas; prepara as superfícies, amassando,
lixando e retocando falhas e emendas, para corrigir defeitos e facilitar a aderência da tinta; prepara o material de
pintura, misturando tintas, pigmentos, óleos e substâncias diluentes e secantes; pinta as superfícies, aplicando
sobre elas uma ou várias camadas de tinta, colabora na execução de desenhos e perspectivas em obras
públicas, observando posição, medidas e estado de estrutura, para determinar a necessidade de material e
emprego de andaimes; zela pela conservação dos instrumentos de pintura, acondicionando-os em local
apropriado, para protegê-los e assegurar sua utilização; executa outras tarefas correlatas que lhes forem
atribuídas pelo superior imediato.
REQUISITOS DO CARGO: Escolaridade: Alfabetizado.
Experiência: Mínima de um ano comprovada.
Aptidão Física: Necessária para o bom desempenho das tarefas.
Jornada de Trabalho: 44h semanais.
1.03 - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
Descrição do cargo: Abre e fecha valas para modificações de redes e ramais de distribuição de água e coleta de
esgoto; realiza serviços de desobstrução de redes e ramais de escoamento de esgoto com utilização de
equipamento que lhe for colocado à disposição; faz a distribuição de produtos químicos embalados para as
estações de tratamento de água e de tratamento de esgoto, auxilia no que for chamado a fazer pelos
profissionais dos setores de água, esgoto e construção civil; exerce qualquer atividade de nível auxiliar, de
natureza operacional e de menor grau de complexidade, abrangendo trabalhos braçais em geral, vigilância do
patrimônio, limpeza e asseio em geral; realiza outras atividades correlatas que lhe for determinado por seu
superior.
Requisitos de Desempenho: Escolaridade: Ensino Fundamental (1ª a 4ª série).
Aptidão Física: Necessária ao trabalho físico pesado, visando o bom desempenho das tarefas.
Jornada de Trabalho: 44 horas semanais.
1.04 - MOTORISTA
Dirige veículos automotores de transporte de passageiros e carga, verifica as condições para perfeita utilização
do equipamento e certifica-se de suas condições de funcionamento, zelando pela sua manutenção e limpeza;
verifica as condições de operação do veículo, anotando as eventuais avarias e acionando as oficinas quando
necessário, ou reparando o defeito, se o mesmo for de pequena monta; vistoriar o veículo, bem como o sistema
de sinalização sonoro e de luzes para as emergências e demais condições para perfeita utilização do
equipamento, zelando pela sua manutenção e conservação; recolhe o veículo após a jornada de trabalho; de
maneira geral realiza as tarefas comuns à função de motorista; executa outras tarefas correlatas que lhe forem
atribuídas pelo superior imediato.
Requisitos de Desempenho:
Escolaridade: Ensino Fundamental (1ª a 4ª série) com Carteira Nacional de Habilitação categoria “D”´
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Experiência: mínima de um ano comprovada
Jornada de trabalho: 44h semanais
1.05 - ENCANADOR DE ÁGUA
Descrição do cargo - Compreende as tarefas referentes a montagem, ajuste, instalação, reparo de
encanamentos, tubulações outros condutos e acessórios; executa ligações de fornecimento de água nas
propriedades dos requerentes, faz cortes ou redução de fornecimento, conforme orientado, nos casos de falta de
pagamento de contas, estuda o trabalho a ser executado, analisando desenhos, esquemas, especificações e
outras informações, para programar o roteiro e operações; marca os pontos de colocação das tubulações, uniões
e furos nas paredes, muros e escavações do solo; utiliza-se de instrumentos de traçagem ou marcação para
orientar a instalação do sistema projetado; executa o corte, rosqueamento, curvatura e união de tubos: posiciona
e fixa os tubos, baseando no projeto elaborado; instala louças sanitárias, condutores, caixa d'água, chuveiro
elétrico ou a gás e outras partes componentes das instalações; monta e instala registros e outros acessórios da
canalização, trechos de tubos; faz as conexões necessárias com os aparelhos, para completar a instalação do
sistema; testa as canalizações; utiliza ar comprimido ou água sob pressão e observa manômetros, para
assegurar-se da vedação de todo o sistema, ou repará-lo; executa o fechamento de furos e rasgos nos muros,
paredes ou solo, renovação da pintura de equipamentos hidráulicos, efetua a substituição ou reparação de peças
para mantê-las em bom funcionamento; elabora o orçamento de material hidráulico, baseando nos projetos e
obras para aquisição dos materiais necessários; executa outras tarefas correlatas que lhe forem atribuídas pelo
superior imediato
Requisitos de Desempenho:
Escolaridade: Ensino Fundamental (1ª a 4ª série), com curso profissionalizante equivalente e/ou experiência
mínima de um ano.
Aptidão Física: Necessária para o bom desempenho das tarefas.
Jornada de Trabalho: 44h semanais.
1.06 - ENCANADOR DE ESGOTO
Descrição do cargo - Executa sob supervisão serviços relativos à conservação e limpeza dos esgotos da rede de
captação do município, utilizando-se de equipamentos e máquinas apropriadas; realiza outros serviços
pertinentes ao cargo de encanador de um modo geral; repara e desentope a caixa de esgoto, executa os serviços
de manutenção e limpeza dos esgotos da rede de captação; cumpre as normas de segurança determinadas para
o trabalho; executa outras tarefas correlatas que lhe forem atribuídas pelo superior imediato.
Requisitos de Desempenho:
Escolaridade: Ensino Fundamental (1ª à 4ª série), com curso profissionalizante equivalente e/ou experiência
mínima de um ano.
Aptidão Física: Necessária para o bom desempenho das tarefas.
Jornada de Trabalho: 44h semanais.
1.07 - OPERADOR DE MÁQUINAS LEVE
Controla e executa, sob orientação, os serviços relativos à operação de máquinas de pequeno, médio e grande
porte, manipulado, acionando e manejando os dispositivos de marcha e direção, de translação, de corte e
elevação, para nivelar terrenos, para compactar, escavar e remover solos, como terra, pedras, cascalhos e
materiais análogos, bem como içar, deslocar e transportar cargas diversas; executa outras tarefas correlatas que
lhe forem atribuídas pelo superior imediato.
Requisitos de Desempenho:
Escolaridade: Ensino Fundamental (1ª a 4ª série), com Carteira Nacional de Habilitação, Categoria "D".
Experiência: mínima de um ano.
Jornada de Trabalho: 44h semanais.
2.01 - ESCRITURÁRIO
Descrição do cargo - Executa serviços gerais administrativos, exercendo trabalhos de digitação e cálculos,
efetuando controle de arquivos e fichários e outras tarefas que dependam de capacidade de interpretar e aplicar
leis, normas e regulamentos gerais e municipais; elabora índices, separando e classificando expedientes e
documentos, controlando requisições e recebimento de materiais, atendendo a chamadas telefônicas e ao
público em geral, fornecendo informações relativas à sua unidade de trabalho; elabora relatórios, pesquisas,
estatísticas e levantamentos; utiliza computador ao nível de usuário; executa outras tarefas correlatas que lhe
forem atribuídas pelo superior imediato.
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Requisitos de Desempenho:
Escolaridade: Ensino Médio.
Conhecimentos básicos: noções de computação
Jornada de Trabalho: 40h semanais.
2.02 - OPERADOR DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA – ETA
Descrição do cargo - Opera as instalações de um reservatório de tratamento de água, dirigindo o fluxo,
misturando-lhe substâncias químicas e filtrando-a para purificá-la e tomá-la adequada aos usos domésticos e
industriais; dirige a entrada da água, abrindo válvulas e regulando e acionando motores elétricos e bombas,
adicionando-lhe quantidades determinadas de cloro, amoníaco, cal ou outros produtos, ou manipulando
dispositivos automáticos de admissão desses produtos, para depurá-la, desodorizá-la e clarificá-la; aciona os
agitadores, para misturar os ingredientes, separar as impurezas e bombear a água para a sua distribuição;
controla o funcionamento da instalação, lendo marcações dos contadores e indicadores do quadro de controle
para determinar o consumo de água e outros fatores, executa outras tarefas correlatas que lhe forem atribuídas
pelo superior imediato.
Requisitos de Desempenho:
Escolaridade: Técnico em Química com registro no respectivo órgão de classe.
Aptidão Física: Necessária para o bom desempenho das tarefas.
Jornada de Trabalho: 44h semanais
2.03 - OPERADOR DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO – ETE
Descrição do cargo - Opera as instalações de um reservatório de tratamento de resíduos industriais e esgotos,
dirigindo o fluxo, misturando-lhe substâncias químicas e filtrando-os antes de devolver a água ao sistema hídrico
municipal; dirige a entrada dos resíduos, abrindo válvulas e regulando e acionando motores elétricos e bombas;
efetua o tratamento dos resíduos, adicionando-lhes quantidades determinadas de produtos químicos para
depurá-los e desodorizá-los, aciona os agitadores, para misturar os ingredientes, separar as impurezas e
bombear os resíduos aos cursos d'água que servem ao município; controla o funcionamento da instalação,
abrindo e fechando os registros para determinar o fluxo de resíduos que entram e saem das estações de
tratamento; executa outras tarefas correlatas que lhe forem atribuídas pelo superior imediato.
Requisitos de Desempenho:
Escolaridade: Técnico em Química com registro no respectivo órgão de classe.
Aptidão Física: Necessária para o bom desempenho das tarefas.
Jornada de Trabalho: 44h semanais
2.04 - TÉCNICO EM ANÁLISE DE TRATAMENTO DE ÁGUA
Descrição do cargo - Executa, sob supervisão, atividades relativas a pesquisas químicas no campo de tratamento
de águas; realiza de experiências e faz verificações internas e externas, relativas a purificação de água,
desenvolvendo procedimentos para o tratamento de águas impuras; procede ao exame de amostras de
diferentes tipos de água analisando suas propriedades, composição, grau de contaminação, bem como testes de
amostras extraídas dos tanques, bombas e escoadouros e demais instalações de uma estação de tratamento de
água, para análise e providências cabíveis. Opera instalações do reservatório de tratamento, dirigindo a entrada
da água, abrindo válvulas, regulando e acionando motores elétricos e bombas para abastecer o reservatório;
manipula produtos químicos destinados ao tratamento da água, dosando as quantidades; controla o
funcionamento da instalação, lendo as marcações dos contadores e indicadores do quadro de controles; executa
outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato.
Requisitos de Desempenho:
Escolaridade: Curso Técnico em Química com registro no respectivo conselho.
Conhecimentos Básicos: Específicos das atividades a serem executadas.
Jornada de Trabalho: 44h semanais.
2.05 - TÉCNICO EM INFORMÁTICA
Realiza configurações de sistemas, instala equipamentos e verifica as causas de falhas na programação de
computadores; Analisa, detecta, diagnostica e resolve problemas em geral referentes a questões de hardware e
software; Realiza manutenção e configuração de equipamentos de rede (intranet e Internet); Instala, configura e
dá manutenção em Sistemas Operacionais, software aplicativos e sistemas gestores de bancos de dados;
Instala, configura e dá manutenção em redes de computadores; Desempenha atividades básicas de elétrica e
eletrônica, identifica defeitos e possíveis reparos técnicos; Elabora programas de computador, conforme definição
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do analista de informática; Instala e configura softwares e hardwares, orientando os usuários nas especificações
e comandos necessários para sua utilização; Organiza e controla os materiais necessários para a execução das
tarefas de operação, ordem de serviço, resultados dos processamentos, suprimentos, bibliografias etc.; Opera
equipamentos de processamento automatizados de dados, mantendo ativa toda a malha de dispositivos
conectados; Interpreta as mensagens exibidas no monitor, adotando as medidas necessárias; Notifica e informa
aos usuários do sistema ou ao analista de informática, sobre qualquer falha ocorrida; Executa e controla os
serviços de processamento de dados nos equipamentos que opera; Executa o suporte técnico necessário para
garantir o bom funcionamento dos equipamentos, com substituição, configuração e instalação de módulos, partes
e componentes; Administra cópias de segurança, impressão e segurança dos equipamentos em sua área de
atuação; Executa o controle dos fluxos de atividades, preparação e acompanhamento da fase de processamento
dos serviços e/ou monitoramento do funcionamento de redes de computadores; Participa de programa de
treinamento, quando convocado; Controla e zela pela correta utilização dos equipamentos; Ministra treinamento
em área de seu conhecimento; Auxilia na execução de planos de manutenção, dos equipamentos, dos
programas, das redes de computadores e dos sistemas operacionais; Elabora, atualiza e mantém a
documentação técnica necessária para a operação e manutenção das redes de computadores; Desempenha
outras atividades correlatas que lhe forem atribuídas pelo superior imediato.
Requisitos de Desempenho:
Escolaridade: Curso Técnico em Informática ou Técnico em Redes.
Jornada de Trabalho: 40 horas semanais.
2.06 - TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO
Descrição do cargo: Orienta e coordena o sistema de segurança do trabalho, 'investigando riscos e causas de
acidentes e analisando esquemas de prevenção, para garantir a integridade do pessoal e dos bens de um órgão;
executa outras atividades correlatas que lhe forem atribuídas pelo superior imediato.
REQUISITOS DE DESEMPENHO: Escolaridade: Curso "Técnico em Segurança do Trabalho e Registro no
respectivo órgão da classe.
JORNADA DE TRABALHO: 44 h semanais
3.01 – QUÍMICO
Descrição do cargo - Planeja, controla e executa as atividades relativas a pesquisas químicas no campo de
tratamento de águas; a realização de experiências e verificações internas e externas relativas à purificação de
água, desenvolvendo processos novos ou aprimorando-os, por meio de testes de laboratório, físicos, físicoquímico e outros, para determinar fórmulas, normas, métodos e procedimentos para o tratamento de águas
impuras; examina amostras de diferentes tipos de água, analisando suas propriedades, composição, estrutura
celular, molecular, grau de contaminação, para decidir o tratamento a ser aplicado; determina proporções de cloro
e/ou enxofre, demarca tipos e quantidades de relativos e substâncias químicas a serem empregadas na remoção
de ácidos, sais e outros; realiza testes das amostras extraídas dos tanques, bombas e escoadouros e demais
instalações de uma estação de tratamento de água, para análise e toma as devidas providências, orientando os
laboratoristas; executa outras tarefas correlatas que lhe forem atribuídas pelo superior imediato.
Requisitos de Desempenho:
Escolaridade: Curso Superior Completo em Química ou Engenheiro Químico com registro no respectivo órgão de
classe
Jornada de trabalho: 30 h semanais.
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