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CÓDIGO/ESPECIALIDADE DO CARGO DE
AGENTE DE SANEAMENTO

Código: 01
Especialidade: Auxiliar de Serviços de Saneamento
Salário Base (R$): 622,00
Remuneração Variável: Limitado a 13,5% ao mês do salário base
Jornada de Trabalho: 40 horas semanais. Conforme atividades a serem desenvolvidas, o
trabalho obedecerá escala de revezamento.
Requisitos Exigidos: Ensino Médio completo (antigo 2º Grau).
Aptidões Específicas: Adaptabilidade, coordenação e destreza de membros superiores e
inferiores, disciplina, disponibilidade, espírito de equipe, facilidade no relacionamento
interpessoal, força e resistência física, resistência a variações de temperatura e
luminosidade.
Atribuições: Executar atividades operacionais braçais em geral, voltados para sua área de
atuação, tais como: receber, transportar equipamentos, produtos, caixas, materiais e
móveis; carregar e descarregar veículos; receber e armazenar materiais, equipamentos,
produtos, cilindros, bombonas de cloro, montagem de guinchos ou tripés, instalação de
cavaletes necessários à execução de serviços operacionais;
Executar atividades de abertura, fechamento e compactação de valas; auxiliar nos
serviços de recomposição e pavimentação de passeios, limpando área e terreno,
ajuntando e recolhendo as sobras, despejando e espalhando material;
Auxiliar nas atividades de manobras em redes de distribuição de água, abrindo, fechando e
manobrando registros e comportas;
Auxiliar nos serviços de levantamentos topográficos, carregando e transportando
equipamentos, instrumentos, ferramentas e materiais necessários à execução dos serviços;
Auxiliar nos serviços de plantio e manutenção de jardins, áreas verdes e de conservação
ambiental, realizando podas, adubando, capinando; fixando e alinhando mourões;esticando e pregando arame; auxiliar nos serviços de desobstrução e recomposição das
faixas de servidão de adutoras, roçando as áreas, abrindo valas, varrendo e recolhendo
entulhos, dando a destinação adequada ao material recolhido; auxiliar nos serviços de
combate a incêndios; fazendo aceiros, abrindo covas, picadas, capinas; efetuar ronda nos
trechos das adutoras;
Executar serviços de limpeza em poços de visita e luminares, caixas de manobras, poços
profundos, limpeza de tanques, lavagem de filtros, decantadores, floculadores, dosadores,
limpeza de vidrarias, painéis de comando, motores, redutores e aeradores e outros
componentes de sua área de atuação; Coletar amostras de água e de esgoto;
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