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CONCURSO PÚBLICO 01/2016 

ANEXO I – DESCRIÇÃO DE FUNÇÕES 

 
AGENTE DE OPERAÇÕES E MANUTENÇÃO SERVIÇOS GERAIS E OPERACIONAIS (EXCLUSIVO MASCULINO) 

- executa trabalhos manuais de caráter geral como, por exemplo, abertura de buracos e recortes em alvenaria para 
passagem de rede de água e esgoto, utilizando de picareta, enxada, pá e outros equipamentos manuais, elétricos ou 
mecânicos devidos; 

- executa trabalhos de auxílio em construções de alvenaria e hidráulica; 

- executa trabalhos de auxilio na área de manutenção elétrica, munindo os profissionais de materiais e equipamentos 
necessários; 

- executa trabalhos de carregamento de peso, auxiliando profissionais no transporte, carga e descarga dos mesmos; 

- executa trabalhos de limpeza e manutenção em geral das áreas de ETA´s, ETE´s, estações elevatórias; 

- executa trabalhos de limpeza de grades e poços das ETA´s e ETE´s; 

- auxiliar nas tarefas de desentupimentos em redes de água e esgoto, utilizando materiais e equipamentos necessários, bem 
como, EPI´s colocados a disposição; 

- executar tarefas de hidrojateamento seguindo as determinações do operador de hidrojato, bem como, seguindo normas de 
segurança exigidas; 

- executar trabalhos de auxílio no assentamento de paralelepípedos e outros serviços, bem como, calcetagem nas vias 
públicas; 

- pode em casos esporádicos conduzir veículos oficiais, desde que devidamente habilitado; 

- auxiliar o profissional de hidráulica no corte e religação do fornecimento de água; 

- Buscar constantemente o melhor desempenho no ambiente de trabalho, observando as prescrições de comportamento ou 
conduta: assiduidade, pontualidade, obediência e respeito à hierarquia, disciplina, iniciativa, produtividade, interesse, 
qualidade e atenção no trabalho, dedicação, eficiência, zelo na utilização dos materiais e equipamentos do patrimônio, bom 
relacionamento com as chefias, colegas e munícipes, disponibilidade permanente para colaborar com a chefia e/ou colegas, 
acatamento de ordens, assimilação de novos métodos de trabalho, 

- Comunicar à chefia imediata fatos que possivelmente infrinjam os preceitos legais do exercício profissional; 

- Contribuir em suas atividades laborais para que as normas e procedimentos técnicos e administrativos estabelecidos 
atendam às legislações federal, estadual e municipal; 

- Cumprir as normas estabelecidas de biossegurança, seguindo criteriosamente todas as medidas de prevenção 
preconizadas, para evitar contaminações e acidentes; 

- Manter-se atualizado, ampliando seus conhecimentos técnicos, científicos e culturais, participando de treinamentos, cursos, 
palestras e reuniões técnicas, visando o desenvolvimento profissional e a excelência na prestação de serviços; 

- Receber e atender visitantes, munícipes, servidores e fornecedores, atendendo-os com educação, boa vontade e presteza, 
de acordo com os padrões da ética profissional, aplicando tratamento adequado a todos sem distinção, fornecendo 
informações claras e precisas, resolvendo as questões com agilidade, contatando e encaminhando aos setores competentes 
para que sejam solucionadas as dificuldades apresentadas; 

- responsabilizar-se pelo controle e utilização do material, equipamentos e ferramentas colocados à sua disposição; 

- executar outras tarefas e competências correlatas que forem atribuídas pelo chefe hierárquico. 

 

AGENTE DE OPERAÇÕES E MANUTENÇÃO - VIGILÂNCIA PATRIMONIAL 

Executa trabalhos que requerem constante esforço físico, mental e visual, exercendo vigilância nos próprios municipais, 
fazendo respeitar a lei e a ordem pública, adotando medidas ostensivas, preventivas ou repressivas, visando proteger 
pessoas ou bens, de perigos e atos delituosos. 

- exercer vigilância dos prédios do SAAE, rondando as dependências e observando a entrada e saída de veículos, bens ou 
pessoas; 

- atentar para eventuais anormalidades na rotina e interferir quando necessário ou quando avistar atitudes suspeitas, 
prevenindo assim atitudes de violência ou distúrbio; 

- observar pessoas e veículos suspeitos, visando atuar de forma preventiva ou corretiva; 

- proceder o auxilio na prisão de suspeitos, chamando auxílio da polícia militar; 

- intervir em caso de acidente, incêndio ou outros sinistros, bem como, prestar os primeiros socorros as vitimas; 

- manter o registro de suas atividades, através de relatórios, bem como, se necessário prestar declarações junto a tribunais 
e outros órgãos policiais; 

- executa trabalhos de controle de portaria, anotando entradas e saídas, bem como orientando a direção a ser seguida; 

- executa rondas diurnas ou noturnas, identificando problemas ou preventivamente evitando que eles ocorram; 

- Buscar constantemente o melhor desempenho no ambiente de trabalho, observando as prescrições de comportamento ou 
conduta: assiduidade, pontualidade, obediência e respeito à hierarquia, disciplina, iniciativa, produtividade, interesse, 
qualidade e atenção no trabalho, dedicação, eficiência, zelo na utilização dos materiais e equipamentos do patrimônio, bom 
relacionamento com as chefias, colegas e munícipes, disponibilidade permanente para colaborar com a chefia e/ou colegas, 
acatamento de ordens, assimilação de novos métodos de trabalho, 

- Comunicar à chefia imediata fatos que possivelmente infrinjam os preceitos legais do exercício profissional; 

- Contribuir em suas atividades laborais para que as normas e procedimentos técnicos e administrativos estabelecidos 
atendam às legislações federal, estadual e municipal; 

- Cumprir as normas estabelecidas de biossegurança, seguindo criteriosamente todas as medidas de prevenção 
preconizadas, para evitar contaminações e acidentes; 

- Manter-se atualizado, ampliando seus conhecimentos técnicos, científicos e culturais, participando de treinamentos, cursos, 
palestras e reuniões técnicas, visando o desenvolvimento profissional e a excelência na prestação de serviços; 

- Receber e atender visitantes, munícipes, servidores e fornecedores, atendendo-os com educação, boa vontade e presteza, 
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de acordo com os padrões da ética profissional, aplicando tratamento adequado a todos sem distinção, fornecendo 
informações claras e precisas, resolvendo as questões com agilidade, contatando e encaminhando aos setores competentes 
para que sejam solucionadas as dificuldades apresentadas; 

- responsabilizar-se pelo controle e utilização do material, equipamentos e ferramentas colocados à sua disposição; 

- executar outras tarefas e competências correlatas que forem atribuídas pelo chefe hierárquico. 

 

AGENTE DE OPERAÇÕES E MANUTENÇÃO MECÂNICA  LEVE PESADA 

- executar serviços de manutenção mecânica em todos os veículos do SAAE, bem como, máquinas pesadas; 

- corrigir defeitos, consertar ou substituir peças, efetuando as regulagens que se fizerem necessárias; 

- executar reparos no motor, embreagens, freios, rodas, direção, molas, alavancas ou diferencial, utilizando ferramentas 

apropriadas; 

- procurar localizar, em todos os reparos que efetua a causa dos defeitos; 

- executar manutenção preventiva, através de revisões nos veículos, a fim de verificar os desgastes de peças, ou proceder às 

regulagens necessárias ao seu perfeito funcionamento; 

- verificar cruzetas da transmissão, escapamento, molas, alinhamento das rodas, pedais e outros correlatos: 

- efetuar ocasionalmente, trabalhos de solda em diversas partes dos veículos leves ou pesados, bem como, máquinas 

pesadas; 

- efetuar ocasionalmente serviços de solda de equipamentos e outros materiais correlatos, visando corrigir possíveis 

transtornos na área de atuação do SAAE; 

- Buscar constantemente o melhor desempenho no ambiente de trabalho, observando as prescrições de comportamento ou 

conduta: assiduidade, pontualidade, obediência e respeito à hierarquia, disciplina, iniciativa, produtividade, interesse, 

qualidade e atenção no trabalho, dedicação, eficiência, zelo na utilização dos materiais e equipamentos do patrimônio, bom 

relacionamento com as chefias, colegas e munícipes, disponibilidade permanente para colaborar com a chefia e/ou colegas, 

acatamento de ordens, assimilação de novos métodos de trabalho, 

- Comunicar à chefia imediata fatos que possivelmente infrinjam os preceitos legais do exercício profissional; 

- Contribuir em suas atividades laborais para que as normas e procedimentos técnicos e administrativos estabelecidos 

atendam às legislações federal, estadual e municipal; 

- Cumprir as normas estabelecidas de biossegurança, seguindo criteriosamente todas as medidas de prevenção preconizadas, 

para evitar contaminações e acidentes; 

- Manter-se atualizado, ampliando seus conhecimentos técnicos, científicos e culturais, participando de treinamentos, cursos, 

palestras e reuniões técnicas, visando o desenvolvimento profissional e a excelência na prestação de serviços; 

- Receber e atender visitantes, munícipes, servidores e fornecedores, atendendo-os com educação, boa vontade e presteza, 

de acordo com os padrões da ética profissional, aplicando tratamento adequado a todos sem distinção, fornecendo 

informações claras e precisas, resolvendo as questões com agilidade, contatando e encaminhando aos setores competentes 

para que sejam solucionadas as dificuldades apresentadas; 

- executar outras tarefas e competências correlatas que forem atribuídas pelo chefe hierárquico 

 

AGENTE DE OPERAÇÕES E MANUTENÇÃO OPERAÇÃO DE E.T.A E E.T.E 

- operar ETA´s através de aplicações de produtos químicos na água bruta; 

- realizar análise físico química para monitoramento da eficiência dos processos de floculação, decantação, filtração, 

desinfecção e fluoretação; 

- coletar e efetuar análise físico química das amostras de agua em diversos pontos do processo; 

- transportar manualmente os produtos químicos que serão utilizados na sua formulação e preparar as soluções para 

aplicação; 

- acionar as bombas de capacitação de água, controlar a vazão, bem como, regular os níveis dos reservatórios através de 

manobras de registros; 

- manobrar registros e bombas de recalque; 

- efetuar manualmente a lavagem dos filtros, utilizando registros e válvulas; 

- realizar a limpeza da ETA através de esvaziamento total das unidades de tratamento(canaletas – floculadores – 

decantadores) com jateamento de agua e cloração da placas, paredes, canos e outros correlatos; 

- manter limpos os equipamentos e a unidade de trabalho; 

- operar ETE´s acionando válvulas e conjunto de motobombas de acordo com as normas estabelecidas; 

- controlar o funcionamento de equipamentos eletromecânicos do sistema de tratamento de esgoto, lendo pressão, vazão, 

temperatura, tensão e outras atividades correlatas; 

- efetuar manutenção dos equipamentos, limpando depósitos e tanques da ETE, cisternas, bombas e outros correlatos 

conforme programações estabelecidas; 

- efetuar manutenção de da ETE substituindo mangueiras, limpando peneiras, lubrificando elementos, executando pequenos 

reparos e regulagens quando necessário; 

- registrar boletins operacionais dos dados obtidos nos processos de tratamento; 

http://www.saaeamparo.sp.gov.br/


SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS 
Rua José Bonifácio, 300 – Amparo/SP – CEP 13.900-
320 Fone: (19) 3808-8400 Fax: (19) 3807-2536 - CNPJ: 
43.467.992/0001-74   

         Site: www.saaeamparo.sp.gov.br 

- observar e cumprir escalas de revezamento; 

- comunicar necessidades de reposição ou manutenção de todo e qualquer material ou equipamento utilizados; 

- Buscar constantemente o melhor desempenho no ambiente de trabalho, observando as prescrições de comportamento ou 

conduta: assiduidade, pontualidade, obediência e respeito à hierarquia, disciplina, iniciativa, produtividade, interesse, 

qualidade e atenção no trabalho, dedicação, eficiência, zelo na utilização dos materiais e equipamentos do patrimônio, bom 

relacionamento com as chefias, colegas e munícipes, disponibilidade permanente para colaborar com a chefia e/ou colegas, 

acatamento de ordens, assimilação de novos métodos de trabalho; 

- Comunicar à chefia imediata fatos que possivelmente infrinjam os preceitos legais do exercício profissional; 

- Contribuir em suas atividades laborais para que as normas e procedimentos técnicos e administrativos estabelecidos 

atendam às legislações federal, estadual e municipal; 

- Cumprir as normas estabelecidas de biossegurança, seguindo criteriosamente todas as medidas de prevenção preconizadas, 

para evitar contaminações e acidentes; 

- Manter-se atualizado, ampliando seus conhecimentos técnicos, científicos e culturais, participando de treinamentos, cursos, 

palestras e reuniões técnicas, visando o desenvolvimento profissional e a excelência na prestação de serviços; 

- Receber e atender visitantes, munícipes, servidores e fornecedores, atendendo-os com educação, boa vontade e presteza, 

de acordo com os padrões da ética profissional, aplicando tratamento adequado a todos sem distinção, fornecendo 

informações claras e precisas, resolvendo as questões com agilidade, contatando e encaminhando aos setores competentes 

para que sejam solucionadas as dificuldades apresentadas; 

- executar outras tarefas e competências correlatas que forem atribuídas pelo chefe hierárquico. 

 

TÉCNICO - ADMINISTRAÇÃO GERAL 

- agendar e manter controle constante dos agendamentos referentes às atividades diárias das secretarias ou do executivo 
municipal, como: reuniões, viagens e outros compromissos internos e externos, conforme orientações recebidas; 

- operar fax e máquinas de duplicação de documentos; 

- controlar o estoque de materiais de consumo, registrando as entradas e saídas dos itens, para subsidiar a emissão das 
requisições de materiais; 

- organizar salas para reuniões, convocando participantes, preparando estrutura física, material de apoio, didático e 
pedagógico; 

- efetuar cálculos aritméticos utilizando máquina de calcular; 

- elaborar e concluir relatórios diários, quinzenais, mensais, semestrais e/ou anuais de atividades e atendimentos realizados 
nos diversos setores, analisando, conferindo e lançando dados em planilhas específicas, para demonstrativos de trabalhos 
realizados e divulgação externa para os órgãos e/ou instituições competentes, elaborar relatórios de viagens, registrando em 
formulário específico; 

- digitar cartas de apresentação, ofícios, memorandos, declarações e/ou certidões, cuidando da apresentação estética, 
utilizando formulários timbrados, encaminhando às empresas, entidades, instituições ou órgãos competentes, protocolando 
para segurança e confirmação do destinatário; 

- datilografar e/ou digitar textos de diversas naturezas, transcrevendo de originais, preenchendo formulários, guias, 
requisições de materiais/serviços; 

- ler, anotar, emitir e distribuir correspondências, documentos, guias, carnês, utilizando meios de registros apropriados; 

- manter atualizado o cadastro de bens móveis do setor, informando ao órgão responsável, através de formulário específico, 
quaisquer alterações na carga patrimonial; 

- manter permanentemente organizado os arquivos de quaisquer documentos ou planilhas eletrônicas gravados em meio 
magnético, separando-os ou selecionando-os em pastas ou diretórios, por assuntos, matérias ou tipos, visando facilitar e/ou 
agilizar consultas ou impressões; 

- organizar documentos para a entrada de dados em sistemas informatizados, numerando e agrupando–os em lotes, quando 
necessário, para possibilitar maior segurança e agilidade na conferência das transações digitadas; 

- processar dados, transações e informações, através de programas ou sistemas informatizados; 

- conferir informações ou dados contidos em relatórios e/ou documentos, corrigindo possíveis erros, para lançamentos e 
registros em sistemas computadorizados; 

- ajustar ou regular equipamentos, adaptando nestes os discos ou outros dispositivos complementares, conforme 
programação estabelecida ou critérios adotados e/ou orientados, para possibilitar a impressão de dados; 

- atentar para as mensagens fornecidas pelo sistema, analisando os motivos, para a detecção dos registros ou lançamentos 
incorretos, adotando procedimentos que possam eliminar os erros ou inconsistências; 

- efetuar periodicamente cópias de segurança (back-ups) dos arquivos de trabalho gravados em microcomputador, 
mantendo as armazenadas em local seguro; 

- participar, quando necessário, do desenvolvimento de sistemas de informatização vinculados às rotinas do setor, buscando 
agilizar os procedimentos de coleta, avaliação e fornecimento de dados; 

- solicitar ao órgão competente a manutenção ou reparo dos equipamentos ou móveis defeituosos pertencentes ao setor; 

- cadastrar códigos e características de novos materiais, produtos e serviços, mantendo atualizado o Cadastro Geral de 
Produtos e Fornecedores; 

- cadastrar, pesquisar, alterar, requisitar e codificar todos os materiais, produtos e serviços existentes e solicitados, 
verificando os dados no Cadastro Geral do Almoxarifado por setor; 

- conferir requisições, notas fiscais, autorizações de empenho, pedidos de materiais e serviços, analisando os dados 
constantes para liberação da compra e cadastramento no Almoxarifado; 

- receber, selecionar e distribuir materiais solicitados e recebidos, encaminhando-os aos setores solicitantes, acompanhados 
das respectivas Notas Fiscais, solicitando o registro do devido recebimento do solicitante; 
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- organizar e etiquetar os materiais/produtos/equipamentos existentes no estoque, de acordo com instruções do 
almoxarifado; 

- controlar contratos e convênios, acompanhando a tramitação legal; 

- conferir documentação para posse ou contratação, encaminhar funcionários os locais dos setores correspondentes de 
atuação; 

- emitir certidões, declarações, 2ª via de contra-cheques e outras solicitações dos servidores; 

- providenciar crachá, cartão de ponto/folha de freqüência e vale-transporte; 

- providenciar abertura de processos de pensões e aposentadorias dos servidores e familiares fazendo os devidos cálculos; 

- verificar o direito de cada servidor conforme remuneração, ocorrências e atestados, para recebimento do ticket 
alimentação; 

- elaborar e atualizar as fichas cadastrais, registrando todas as informações pertinentes à vida funcional dos servidores, 
como: dados funcionais, ocorrências (atestados e licenças diversas), dias trabalhados, cálculos de férias, rescisões, 
gratificações para efeito legal dos atos do serviço público e para posterior pagamentos e descontos em folha; 

- atendimento aos servidores e munícipes pessoalmente ou por telefone, bem como, outros meios de comunicação; 

- abrir, montar e manter organizadas as pastas de processos administrativos, carimbando, rubricando, anexando pedidos e 
anotando número da página e do processo em todas as folhas existentes; 

- controlar e acompanhar a tramitação dos processos administrativos, através de inclusões, alterações, exclusões e 
consultas dos dados ao sistema informatizado; 

- receber processos solicitados por contribuintes, que deverão se organizados em ordem numérica, para colagem de 

etiquetas de identificação; 

- emitir, abrir, etiquetar, imprimir, solicitar, arquivar, protocolar e entregar processos administrativos em tramitação ou 
pendentes; 

- contatar com o arquivo geral quando necessário, solicitando processos administrativos já concluídos; 

- elaborar e/ou auxiliar na elaboração de editais de licitações e seus anexos; 

- conferir documentação necessária, conforme edital do certame, de empresas participantes de licitação; 

- participar de licitações, quando necessário, realizando leituras de atas e termos de renúncia, consultando documentos em 
fontes disponíveis, para atender às normas legais e procedimentos administrativos; 

- elaborar e conferir relatórios de serviços prestados ou prestação de contas, relacionando todas as notas fiscais, enviando 
aos setores competentes, para que sejam efetuados os pagamentos correspondentes; 

- Buscar constantemente o melhor desempenho no ambiente de trabalho, observando as prescrições de comportamento ou 
conduta: assiduidade, pontualidade, obediência e respeito à hierarquia, disciplina, iniciativa, produtividade, interesse, 
qualidade e atenção no trabalho, dedicação, eficiência, zelo na utilização dos materiais e equipamentos do patrimônio, bom 
relacionamento com as chefias, colegas e munícipes, disponibilidade permanente para colaborar com a chefia e/ou colegas, 
acatamento de ordens, assimilação de novos métodos de trabalho, 

- Comunicar à chefia imediata fatos que possivelmente infrinjam os preceitos legais do exercício profissional; 

- Contribuir em suas atividades laborais para que as normas e procedimentos técnicos e administrativos estabelecidos 
atendam às legislações federal, estadual e municipal; 

- Cumprir as normas estabelecidas de biossegurança, seguindo criteriosamente todas as medidas de prevenção 
preconizadas, para evitar contaminações e acidentes; 

- Manter-se atualizado, ampliando seus conhecimentos técnicos, científicos e culturais, participando de treinamentos, cursos, 
palestras e reuniões técnicas, visando o desenvolvimento profissional e a excelência na prestação de serviços; 

- Receber e atender visitantes, munícipes, servidores e fornecedores, atendendo-os com educação, boa vontade e presteza, 
de acordo com os padrões da ética profissional, aplicando tratamento adequado a todos sem distinção, fornecendo 
informações claras e precisas, resolvendo as questões com agilidade, contatando e encaminhando aos setores competentes 
para que sejam solucionadas as dificuldades apresentadas; 

- executar outras tarefas e competências correlatas que forem atribuídas pelo chefe hierárquico. 

 

TÉCNICO - LEITURA 

- efetuar a leitura do consumo de água nas diversas moradias, anotando-o em impresso próprio; 

- tomar nota também de ocorrências, quando de sua visita, residência fechada ou área de leitura de consumo em difícil 
acesso, para posterior comunicação ao responsável pelo imóvel; 

- efetuar também a entrega da conta de água nas diversas moradias onde faz a leitura; 

- anotar toda irregularidade constatada por ocasião da tomada da leitura e comunicar à chefia; 

- orientar consumidores quanto à forma correta de utilização de água. 

- entregar intimações domiciliar; 

- Buscar constantemente o melhor desempenho no ambiente de trabalho, observando as prescrições de comportamento ou 
conduta: assiduidade, pontualidade, obediência e respeito à hierarquia, disciplina, iniciativa, produtividade, interesse, 
qualidade e atenção no trabalho, dedicação, eficiência, zelo na utilização dos materiais e equipamentos do patrimônio, bom 
relacionamento com as chefias, colegas e munícipes, disponibilidade permanente para colaborar com a chefia e/ou colegas, 
acatamento de ordens, assimilação de novos métodos de trabalho, 

- Comunicar à chefia imediata fatos que possivelmente infrinjam os preceitos legais do exercício profissional; 

- Contribuir em suas atividades laborais para que as normas e procedimentos técnicos e administrativos estabelecidos 
atendam às legislações federal, estadual e municipal; 

- Cumprir as normas estabelecidas de biossegurança, seguindo criteriosamente todas as medidas de prevenção 
preconizadas, para evitar contaminações e acidentes; 

- Manter-se atualizado, ampliando seus conhecimentos técnicos, científicos e culturais, participando de treinamentos, cursos, 
palestras e reuniões técnicas, visando o desenvolvimento profissional e a excelência na prestação de serviços; 

- Receber e atender visitantes, munícipes, servidores e fornecedores, atendendo-os com educação, boa vontade e presteza, 
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de acordo com os padrões da ética profissional, aplicando tratamento adequado a todos sem distinção, fornecendo 
informações claras e precisas, resolvendo as questões com agilidade, contatando e encaminhando aos setores competentes 
para que sejam solucionadas as dificuldades apresentadas; 

- executar outras tarefas e competências correlatas que forem atribuídas pelo chefe hierárquico. 

 

TÉCNICO - DESENHO 

- elaborar tabelas, diagramas, esquemas, gráficos, projetos de obras civis, plantas cadastrais, instalações, ferramentas e 

demais desenhos já estruturados, guiando-se pelo original, plantas e croquis, observando as instruções pertinentes; 

- dividir o objeto do desenho, em seus elementos essenciais considerando a correlação de funções e os aspectos a serem 

realçados para melhor representá-los; 

- executar desenhos em perspectiva e sob vários ângulos, observando medidas características e outras anotações técnicas; 

- executar desenhos de avisos e cartazes diversos; 

- desenhar formulários, baseando-se em croquis ou modelos, para serem fotografados ou impressos; 

- atualizar os desenhos, introduzindo correções ou modificando-os, para adaptá-los a novos projetos e necessidades; 

- dar forma gráfica a dados numéricos tabulados, seguindo as orientações técnicas pertinentes; 

- executar restaurações de desenhos e plantas diversas; 

- atualizar, manter e aperfeiçoar o cadastro técnico do SAAE, realizando vistorias “in locu” de redes adutoras de água 

potável, esgotamento sanitário e macrodrenagem; 

- organizar, atualizar e movimentar o arquivo de plantas e projetos providenciando as cópias heliográficas necessárias e 

efetuando os registros para fins de controle; 

- efetua cálculos geométricos e aritméticos, valendo-se de conhecimentos, técnicas, tabelas e outros procedimentos, para 

determinar as dimensões, proporções e outras características do projeto; 

- Buscar constantemente o melhor desempenho no ambiente de trabalho, observando as prescrições de comportamento ou 

conduta: assiduidade, pontualidade, obediência e respeito à hierarquia, disciplina, iniciativa, produtividade, interesse, 

qualidade e atenção no trabalho, dedicação, eficiência, zelo na utilização dos materiais e equipamentos do patrimônio, bom 

relacionamento com as chefias, colegas e munícipes, disponibilidade permanente para colaborar com a chefia e/ou colegas, 

acatamento de ordens, assimilação de novos métodos de trabalho, 

- Comunicar à chefia imediata fatos que possivelmente infrinjam os preceitos legais do exercício profissional; 

- Contribuir em suas atividades laborais para que as normas e procedimentos técnicos e administrativos estabelecidos 

atendam às legislações federal, estadual e municipal; 

- Cumprir as normas estabelecidas de biossegurança, seguindo criteriosamente todas as medidas de prevenção preconizadas, 

para evitar contaminações e acidentes; 

- Manter-se atualizado, ampliando seus conhecimentos técnicos, científicos e culturais, participando de treinamentos, cursos, 

palestras e reuniões técnicas, visando o desenvolvimento profissional e a excelência na prestação de serviços; 

- Receber e atender visitantes, munícipes, servidores e fornecedores, atendendo-os com educação, boa vontade e presteza, 

de acordo com os padrões da ética profissional, aplicando tratamento adequado a todos sem distinção, fornecendo 

informações claras e precisas, resolvendo as questões com agilidade, contatando e encaminhando aos setores competentes 

para que sejam solucionadas as dificuldades apresentadas; 

- executar outras tarefas e competências correlatas que forem atribuídas pelo chefe hierárquico. 

 

TÉCNICO - SUPORTE EM T.I 

- realizar o assessoramento técnico nas demandas relacionadas à sua área de gestão administrativa no campo da 

informática;  

- estabelecer juntamente com as demais unidades administrativas, políticas de capacitação para o uso das tecnologias 

disponíveis e aperfeiçoamento dos servidores públicos municipais;  

- desenvolver trabalhos como técnico de apoio aos demais usuários de informática;  

- assegurar o funcionamento do hardware e do software;  

- garantir a segurança das informações, por meio de cópias de segurança e armazenando-as em local prescrito, verificando 

acesso lógico de usuário e destruindo informações sigilosas descartadas;  

- atender os usuários, orientando-os na utilização de hardware e software, inclusive por meio de acesso remoto;  

- inspecionar o ambiente físico para segurança no trabalho;  

- gerenciar os sistemas de controle de navegação na internet, codificando quando necessário; 

- realizar manutenção e atualização dos sistemas públicos, garantido o acesso às etapas e ações de trabalho;  

- reparar equipamentos e presta assistência técnica aos servidores públicos municipais;  

- fazer a manutenção da rede de transmissão de dados e de sistemas de informática;  

- operar e monitorar sistemas de comunicação em rede, preparar equipamentos e meios de comunicação, manter e cuidar da 

segurança operacional por meio de procedimentos específicos; 

- buscar soluções que atendam as demandas do SAAE junto aos sistemas informatizados, bem como, aqueles concedidos a 
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terceiros; 

- participar, quando necessário, do processo de compra direta ou do desenvolvimento de editais de licitações fornecendo 

informações técnicas necessárias sobre os produtos a serem adquiridos, mantendo juntamente com a área de almoxarifado 

de estoques mínimo de segurança; 

- manter-se atualizado sobre novas tecnologias e suas possíveis aplicações no âmbito de atribuição do SAAE; 

- Buscar constantemente o melhor desempenho no ambiente de trabalho, observando as prescrições de comportamento ou 

conduta: assiduidade, pontualidade, obediência e respeito à hierarquia, disciplina, iniciativa, produtividade, interesse, 

qualidade e atenção no trabalho, dedicação, eficiência, zelo na utilização dos materiais e equipamentos do patrimônio, bom 

relacionamento com as chefias, colegas e munícipes, disponibilidade permanente para colaborar com a chefia e/ou colegas, 

acatamento de ordens, assimilação de novos métodos de trabalho, 

- Comunicar à chefia imediata fatos que possivelmente infrinjam os preceitos legais do exercício profissional; 

- Contribuir em suas atividades laborais para que as normas e procedimentos técnicos e administrativos estabelecidos 

atendam às legislações federal, estadual e municipal; 

- Cumprir as normas estabelecidas de biossegurança, seguindo criteriosamente todas as medidas de prevenção preconizadas, 

para evitar contaminações e acidentes; 

- Manter-se atualizado, ampliando seus conhecimentos técnicos, científicos e culturais, participando de treinamentos, cursos, 

palestras e reuniões técnicas, visando o desenvolvimento profissional e a excelência na prestação de serviços; 

- Receber e atender visitantes, munícipes, servidores e fornecedores, atendendo-os com educação, boa vontade e presteza, 

de acordo com os padrões da ética profissional, aplicando tratamento adequado a todos sem distinção, fornecendo 

informações claras e precisas, resolvendo as questões com agilidade, contatando e encaminhando aos setores competentes 

para que sejam solucionadas as dificuldades apresentadas; 

- executar outras tarefas e competências correlatas que forem atribuídas pelo chefe hierárquico. 

 

ANALISTA SISTEMA DE INFORMAÇÃO 

- especificar, implantar e dar manutenção a sistemas, desenvolver programas utilitários ou sub-rotinas específicas; 

- desenvolver e estudar novas técnicas de programação e recursos para os sistemas; 

- elaborar os projetos de sistemas, estudando a viabilidade técnica e econômica para implantação, em conjunto com o 
usuário; 

- elaborar os algoritmos necessários, objetivando subsidiar dados para a elaboração dos programas; 

- elaborar a documentação dos sistemas, os manuais necessários e as rotinas operacionais; 

- assessorar tecnicamente os programadores, operadores e os usuários; 

- supervisionar constantemente os sistemas sob sua responsabilidade, verificando se os mesmos estão atendendo 
satisfatoriamente os usuários e também se os manuais do usuário e da produção estão sendo devidamente atualizados; 

- manter contato constante com a chefia de tecnologia da informação, objetivando otimizar os sistemas, melhorando a 
performance dos mesmos; 

- estudar novas técnicas de desenvolvimento e novos recursos de software e hardware, procurando manter-se atualizado; 

- acompanhar a implantação dos sistemas, executando inúmeros testes simulados, até que os mesmos estejam confiáveis; 

- buscar soluções que atendam as demandas do SAAE junto aos sistemas informatizados, bem como, aqueles concedidos a 
terceiros; 

- participar, quando necessário, do processo de compra direta ou do desenvolvimento de editais de licitações fornecendo 
informações técnicas necessárias sobre os produtos a serem adquiridos, mantendo juntamente com a área de almoxarifado 
de estoques mínimo de segurança; 

- manter-se atualizado sobre novas tecnologias e suas possíveis aplicações no âmbito de atribuição do SAAE; 

- Buscar constantemente o melhor desempenho no ambiente de trabalho, observando as prescrições de comportamento ou 
conduta: assiduidade, pontualidade, obediência e respeito à hierarquia, disciplina, iniciativa, produtividade, interesse, 
qualidade e atenção no trabalho, dedicação, eficiência, zelo na utilização dos materiais e equipamentos do patrimônio, bom 

relacionamento com as chefias, colegas e munícipes, disponibilidade permanente para colaborar com a chefia e/ou colegas, 
acatamento de ordens, assimilação de novos métodos de trabalho, 

- Comunicar à chefia imediata fatos que possivelmente infrinjam os preceitos legais do exercício profissional; 

- Contribuir em suas atividades laborais para que as normas e procedimentos técnicos e administrativos estabelecidos 
atendam às legislações federal, estadual e municipal; 

- Cumprir as normas estabelecidas de biossegurança, seguindo criteriosamente todas as medidas de prevenção preconizadas, 
para evitar contaminações e acidentes; 

- Manter-se atualizado, ampliando seus conhecimentos técnicos, científicos e culturais, participando de treinamentos, cursos, 
palestras e reuniões técnicas, visando o desenvolvimento profissional e a excelência na prestação de serviços; 

- Receber e atender visitantes, munícipes, servidores e fornecedores, atendendo-os com educação, boa vontade e presteza, 
de acordo com os padrões da ética profissional, aplicando tratamento adequado a todos sem distinção, fornecendo 
informações claras e precisas, resolvendo as questões com agilidade, contatando e encaminhando aos setores competentes 

para que sejam solucionadas as dificuldades apresentadas; 

- executar outras tarefas e competências correlatas que forem atribuídas pelo chefe hierárquico. 
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ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS 

- realizar o enquadramento, reenquadramento, transposição, remanejamento, progressões, concessão de licenças, 
transferências e demais atos pertinentes à vida funcional dos servidores, anotando-se adequadamente;  

- realizar o controle do ponto, a carga horária e as horas extras realizadas pelos servidores;  

- realizar a elaboração e processa as folhas de pagamento dos servidores ativos e inativos;  

- solicitar a abertura de inquéritos administrativos, sindicâncias ou processos administrativos disciplinares para apurar 
responsabilidades acerca de irregularidades cometidas por servidores públicos;  

- realizar a concessão de férias e elaborar a escala por unidade administrativa;  

- realizar a aplicação de penalidades previstas na legislação específica em vigor;  

- realizar e coordenar a realização de atividades voltadas para a capacitação e o desenvolvimento de recursos humanos;  

- realizar a administração e controle da concessão de aposentadorias e pensões, nas condições previstas na legislação em 
vigor;  

- prestar informações aos servidores, inclusive promovendo reuniões nos locais de trabalho ou por meio de edição de boletim 
informativo interno;  

- examinar e controla os processos administrativos protocolados;  

- revisar e conferir a emissão de certidões e declarações;  

- controlar os processos de admissão, demissão;  

- manter os cadastros e controla de benefícios e vantagens oferecidas pelo Município aos servidores públicos;  

- auxiliar na realização de estudos referentes a cargos e salários;  

- controlar contratos de excepcional interesse público;  

- auxiliar no controle das rescisões de contratos de trabalho, encargos sociais, folha de pagamento;  

- Buscar constantemente o melhor desempenho no ambiente de trabalho, observando as prescrições de comportamento ou 
conduta: assiduidade, pontualidade, obediência e respeito à hierarquia, disciplina, iniciativa, produtividade, interesse, 
qualidade e atenção no trabalho, dedicação, eficiência, zelo na utilização dos materiais e equipamentos do patrimônio, bom 
relacionamento com as chefias, colegas e munícipes, disponibilidade permanente para colaborar com a chefia e/ou colegas, 
acatamento de ordens, assimilação de novos métodos de trabalho, 

- Comunicar à chefia imediata fatos que possivelmente infrinjam os preceitos legais do exercício profissional; 

- Contribuir em suas atividades laborais para que as normas e procedimentos técnicos e administrativos estabelecidos 
atendam às legislações federal, estadual e municipal; 

- Cumprir as normas estabelecidas de biossegurança, seguindo criteriosamente todas as medidas de prevenção preconizadas, 
para evitar contaminações e acidentes; 

- Manter-se atualizado, ampliando seus conhecimentos técnicos, científicos e culturais, participando de treinamentos, cursos, 
palestras e reuniões técnicas, visando o desenvolvimento profissional e a excelência na prestação de serviços; 

- Receber e atender visitantes, munícipes, servidores e fornecedores, atendendo-os com educação, boa vontade e presteza, 
de acordo com os padrões da ética profissional, aplicando tratamento adequado a todos sem distinção, fornecendo 
informações claras e precisas, resolvendo as questões com agilidade, contatando e encaminhando aos setores competentes 
para que sejam solucionadas as dificuldades apresentadas; 

- executar outras tarefas e competências correlatas que forem atribuídas pelo chefe hierárquico. 

 

ANALISTA MEDICINA DO TRABALHO 

- fazer exame clínico e ou interpretar os resultados de exames complementares, para controlar as condições de saúde dos 
mesmos e assegurar a continuidade operacional e a produtividade; 

- executar exames médicos especiais em trabalhadores do sexo feminino, menores, idosos ou portadores de 
subnormalidades, fazendo análises, exame clínico, e ou interpretando os resultados de exames complementares, para 
detectar prováveis danos à saúde em decorrência do trabalho que executam e instruir a administração da empresa para 
possíveis mudanças de atividade; 

- fazer tratamento de urgência em caso de acidente de trabalho ou alterações agudas da saúde, orientando e ou executando 
a terapêutica adequada, para prevenir consequências mais graves ao trabalho; 

- avaliar juntamente com outros profissionais, condições de insegurança, visitando periodicamente os locais de trabalho, para 
sugerir à direção da empresa medidas destinadas a remover ou atenuar os riscos existentes; 

- participar juntamente com os profissionais, da elaboração e execução dos programas de proteção à saúde dos 
trabalhadores, analisando em conjunto os riscos as condições de trabalho, os fatores de insalubridade, de fadiga e outros, 
para obter a redução e a absenteísmo e a renovação da mão de obra; 

- emitir laudos sobre a saúde ou condições de trabalho de servidores, sempre que solicitado; 

- participar do planejamento e execução dos programas de treinamento das equipes de atendimento e de emergência, 
avaliando as necessidades e ministrando aulas, para capacitar o pessoal incumbido de prestar primeiros socorros em caso de 
acidentes graves e catástrofes; 

- participar de inquéritos sanitários, levantamento de doenças profissionais, lesões traumáticas e estudos epidemiológicos, 
elaborando e ou preenchendo formulários próprios e estudando os dados estatísticos, para estabelecer medidas destinadas a 
reduzir a morbidade decorrente de acidentes do trabalho, doenças profissionais e doenças de natureza não ocupacional; 

- participar de reuniões de órgãos comunitários, governamentais ou privados, interessados na saúde e bem estar dos 
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trabalhadores; 

- participar de congressos médicos ou de prevenção de acidentes e divulgar pesquisas sobre saúde ocupacional; 

- acompanhar quando solicitado pericias e audiências como assistente técnico ou preposto; 

- Buscar constantemente o melhor desempenho no ambiente de trabalho, observando as prescrições de comportamento ou 

conduta: assiduidade, pontualidade, obediência e respeito à hierarquia, disciplina, iniciativa, produtividade, interesse, 
qualidade e atenção no trabalho, dedicação, eficiência, zelo na utilização dos materiais e equipamentos do patrimônio, bom 
relacionamento com as chefias, colegas e munícipes, disponibilidade permanente para colaborar com a chefia e/ou colegas, 
acatamento de ordens, assimilação de novos métodos de trabalho, 

- Comunicar à chefia imediata fatos que possivelmente infrinjam os preceitos legais do exercício profissional; 

- Contribuir em suas atividades laborais para que as normas e procedimentos técnicos e administrativos estabelecidos 
atendam às legislações federal, estadual e municipal; 

- Cumprir as normas estabelecidas de biossegurança, seguindo criteriosamente todas as medidas de prevenção preconizadas, 
para evitar contaminações e acidentes; 

- Manter-se atualizado, ampliando seus conhecimentos técnicos, científicos e culturais, participando de treinamentos, cursos, 
palestras e reuniões técnicas, visando o desenvolvimento profissional e a excelência na prestação de serviços; 

- Receber e atender visitantes, munícipes, servidores e fornecedores, atendendo-os com educação, boa vontade e presteza, 

de acordo com os padrões da ética profissional, aplicando tratamento adequado a todos sem distinção, fornecendo 
informações claras e precisas, resolvendo as questões com agilidade, contatando e encaminhando aos setores competentes 
para que sejam solucionadas as dificuldades apresentadas; 

- executar outras tarefas e competências correlatas que forem atribuídas pelo chefe hierárquico. 

 

ESPECIALISTA EM SANEAMENTO QUÍMICA 

- preparar reagentes; 

- realizar análises físico-químicas relacionadas ao controle de potabilidade da água; 

- efetuar o controle de qualidade das análises físico-químicas; 

- efetuar análise para avaliação da qualidade dos produtos químicos utilizados no tratamento da água; 

- especificar e requisitar todos os produtos químicos e equipamentos utilizados no laboratório; 

- preparar reagentes e meios de cultura utilizados nas análises bacteriológicas; 

- efetuar as análises bacteriológicas e avaliar os resultados; 

- avaliar o controle de cloro residual e de flúor na rede distribuidora; 

- preparar reagentes das análises físico-química; 

- Buscar constantemente o melhor desempenho no ambiente de trabalho, observando as prescrições de comportamento ou 
conduta: assiduidade, pontualidade, obediência e respeito à hierarquia, disciplina, iniciativa, produtividade, interesse, 
qualidade e atenção no trabalho, dedicação, eficiência, zelo na utilização dos materiais e equipamentos do patrimônio, bom 
relacionamento com as chefias, colegas e munícipes, disponibilidade permanente para colaborar com a chefia e/ou colegas, 
acatamento de ordens, assimilação de novos métodos de trabalho, 

- Comunicar à chefia imediata fatos que possivelmente infrinjam os preceitos legais do exercício profissional; 

- Contribuir em suas atividades laborais para que as normas e procedimentos técnicos e administrativos estabelecidos 
atendam às legislações federal, estadual e municipal; 

- Cumprir as normas estabelecidas de biossegurança, seguindo criteriosamente todas as medidas de prevenção preconizadas, 
para evitar contaminações e acidentes; 

- Manter-se atualizado, ampliando seus conhecimentos técnicos, científicos e culturais, participando de treinamentos, cursos, 
palestras e reuniões técnicas, visando o desenvolvimento profissional e a excelência na prestação de serviços; 

- Receber e atender visitantes, munícipes, servidores e fornecedores, atendendo-os com educação, boa vontade e presteza, 
de acordo com os padrões da ética profissional, aplicando tratamento adequado a todos sem distinção, fornecendo 
informações claras e precisas, resolvendo as questões com agilidade, contatando e encaminhando aos setores competentes 
para que sejam solucionadas as dificuldades apresentadas; 

- executar outras tarefas e competências correlatas que forem atribuídas pelo chefe hierárquico. 

 

ESPECIALISTA EM SANEAMENTO FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL 

- atuar na fiscalização do município para atendimento de denúncias ambientais; 

- realizar lavratura de autos de notificação, a partir de conhecimentos básicos nas áreas florestais e de agrotóxicos;  

- atuar na área de saneamento, aplicando as legislações federal, estadual e municipal na área ambiental;  

- vistoriar e fiscalizar as atividades potencialmente poluidoras com finalidade de emissão e controle dos Alvarás de 
Localização e Funcionamento;  

- articular-se com demais órgãos visando a orientação e a busca de atividades que minimizem os riscos ambientais;  

- realizar vistorias e emitir pareceres para definir as autorizações de abate, substituição ou poda de árvores quando 
solicitados; 
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- auxiliar no controle e monitoramento das operações das ETA’s, ETE’S e Aterro Sanitário; 

- desempenhar outras tarefas que, por suas características, se incluam na sua esfera de competência; 

- Buscar constantemente o melhor desempenho no ambiente de trabalho, observando as prescrições de comportamento ou 
conduta: assiduidade, pontualidade, obediência e respeito à hierarquia, disciplina, iniciativa, produtividade, interesse, 
qualidade e atenção no trabalho, dedicação, eficiência, zelo na utilização dos materiais e equipamentos do patrimônio, bom 
relacionamento com as chefias, colegas e munícipes, disponibilidade permanente para colaborar com a chefia e/ou colegas, 

acatamento de ordens, assimilação de novos métodos de trabalho, 

- Comunicar à chefia imediata fatos que possivelmente infrinjam os preceitos legais do exercício profissional; 

- Contribuir em suas atividades laborais para que as normas e procedimentos técnicos e administrativos estabelecidos 
atendam às legislações federal, estadual e municipal; 

- Cumprir as normas estabelecidas de biossegurança, seguindo criteriosamente todas as medidas de prevenção preconizadas, 
para evitar contaminações e acidentes; 

- Manter-se atualizado, ampliando seus conhecimentos técnicos, científicos e culturais, participando de treinamentos, cursos, 
palestras e reuniões técnicas, visando o desenvolvimento profissional e a excelência na prestação de serviços; 

- Receber e atender visitantes, munícipes, servidores e fornecedores, atendendo-os com educação, boa vontade e presteza, 
de acordo com os padrões da ética profissional, aplicando tratamento adequado a todos sem distinção, fornecendo 
informações claras e precisas, resolvendo as questões com agilidade, contatando e encaminhando aos setores competentes 
para que sejam solucionadas as dificuldades apresentadas; 

- executar outras tarefas e competências correlatas que forem atribuídas pelo chefe hierárquico. 

 

ESPECIALISTA EM SANEAMENTO ENGENHARIA AMBIENTAL 

- aplicar a legislação Ambiental e os procedimentos legais e administrativos pertinentes; 

- realizar levantamentos, vistorias e avaliações ambientais; 

- desenvolver as atividades decorrentes da aplicação da legislação ambiental municipal, por meio de fiscalização e 
licenciamento ambiental; 

- efetuar localização de empreendimentos em cartas/plantas planialtimétricas e no sistema informatizado de 
georeferenciamento; 

- atender ao público quanto a orientações técnicas, referentes a procedimentos e processos de licenciamento ambiental;  

- analisar laudos e processos; 

- avaliar os estudos ambientais, advindos da implantação e operação de empreendimentos que possam causar degradação e 
poluição ambiental; 

- realizar vistorias em campo; 

- elaborar pareceres técnicos e relatórios; 

- Buscar constantemente o melhor desempenho no ambiente de trabalho, observando as prescrições de comportamento ou 
conduta: assiduidade, pontualidade, obediência e respeito à hierarquia, disciplina, iniciativa, produtividade, interesse, 
qualidade e atenção no trabalho, dedicação, eficiência, zelo na utilização dos materiais e equipamentos do patrimônio, bom 
relacionamento com as chefias, colegas e munícipes, disponibilidade permanente para colaborar com a chefia e/ou colegas, 
acatamento de ordens, assimilação de novos métodos de trabalho, 

- Comunicar à chefia imediata fatos que possivelmente infrinjam os preceitos legais do exercício profissional; 

- Contribuir em suas atividades laborais para que as normas e procedimentos técnicos e administrativos estabelecidos 
atendam às legislações federal, estadual e municipal; 

- Cumprir as normas estabelecidas de biossegurança, seguindo criteriosamente todas as medidas de prevenção preconizadas, 
para evitar contaminações e acidentes; 

- Manter-se atualizado, ampliando seus conhecimentos técnicos, científicos e culturais, participando de treinamentos, cursos, 
palestras e reuniões técnicas, visando o desenvolvimento profissional e a excelência na prestação de serviços; 

- Receber e atender visitantes, munícipes, servidores e fornecedores, atendendo-os com educação, boa vontade e presteza, 
de acordo com os padrões da ética profissional, aplicando tratamento adequado a todos sem distinção, fornecendo 
informações claras e precisas, resolvendo as questões com agilidade, contatando e encaminhando aos setores competentes 
para que sejam solucionadas as dificuldades apresentadas; 

- executar outras tarefas e competências correlatas que forem atribuídas pelo chefe hierárquico. 

 

ESPECIALISTA EM SANEAMENTO ENGENHARIA SANIÁRIA 

- coordenar os sistemas de abastecimento de água, incluindo captação, adução, reservação, distribuição e tratamento de 
água;  

- supervisionar os sistemas de distribuição de excretas e de águas residuárias (esgoto) em soluções individuais ou sistemas 
de esgotos, incluindo tratamento;  

- coordenar os processos de coleta, transporte e tratamento de resíduos sólidos (lixo);  

- efetuar controle sanitário do ambiente, incluindo o controle de poluição ambiental;  

- efetuar controle de vetores biológicos transmissores de doenças (artrópodes e roedores de importância para a saúde 
pública);  

- indicar a instalações prediais hidrossanitárias;  
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- supervisionar as atividades de saneamento de edificações e locais públicos, tais como piscinas, parques e áreas de lazer, 
recreação e esporte em geral; 

- participar de discussões e interagir na elaboração de proposituras para a legislação de edificações e urbanismos, plano 
diretor e matérias correlatas; 

- expedir certidões na área e em matérias de sua competência; 

- Buscar constantemente o melhor desempenho no ambiente de trabalho, observando as prescrições de comportamento ou 
conduta: assiduidade, pontualidade, obediência e respeito à hierarquia, disciplina, iniciativa, produtividade, interesse, 
qualidade e atenção no trabalho, dedicação, eficiência, zelo na utilização dos materiais e equipamentos do patrimônio, bom 
relacionamento com as chefias, colegas e munícipes, disponibilidade permanente para colaborar com a chefia e/ou colegas, 
acatamento de ordens, assimilação de novos métodos de trabalho, 

- Comunicar à chefia imediata fatos que possivelmente infrinjam os preceitos legais do exercício profissional; 

- Contribuir em suas atividades laborais para que as normas e procedimentos técnicos e administrativos estabelecidos 
atendam às legislações federal, estadual e municipal; 

- Cumprir as normas estabelecidas de biossegurança, seguindo criteriosamente todas as medidas de prevenção preconizadas, 
para evitar contaminações e acidentes; 

- Manter-se atualizado, ampliando seus conhecimentos técnicos, científicos e culturais, participando de treinamentos, cursos, 
palestras e reuniões técnicas, visando o desenvolvimento profissional e a excelência na prestação de serviços; 

- Receber e atender visitantes, munícipes, servidores e fornecedores, atendendo-os com educação, boa vontade e presteza, 
de acordo com os padrões da ética profissional, aplicando tratamento adequado a todos sem distinção, fornecendo 
informações claras e precisas, resolvendo as questões com agilidade, contatando e encaminhando aos setores competentes 
para que sejam solucionadas as dificuldades apresentadas; 

- executar outras tarefas e competências correlatas que forem atribuídas pelo chefe hierárquico. 
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