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TABELA DE CARGOS 

CARGOS DE NÍVEL FUNDAMENTAL INCOMPLETO 

Cargo Pré-requisitos Nº 
Vagas 
Total 

Vencimentos 
Base 

Carga 
Horária 

Síntese das atividades 

 
Auxiliar de Serviços 

Gerais 

 
4º série do 

ensino 
fundamental 

 
04 

 
R$ 880,00 

 
40 horas 
semanais 

- Limpar e arrumar as dependências e instalações do SAAEP, a fim de mantê-las nas 
condições de asseio requeridas; 
- recolher o lixo da unidade em que serve, acondicionado detritos e depositando-os 
de acordo com as determinações definidas; 
- percorrer as dependências do SAAEP, abrindo e fechando janelas, portas e portões, 
bem como ligando e desligando pontos de iluminação, máquinas e aparelhos 
elétricos; 
- preparar e servir café ou pequenos lanches a visitantes e servidores do SAAEP; 
- auxiliar no preparo das refeições nas diversas unidades do SAAEP, lavando e 
selecionado e cortando alimentos, sob supervisão especifica; 
- preparar lanches e outras refeições simples, segundo orientação superior; 
- manter limpos os utensílios da cozinha; 
- verificar a existência de material de limpeza e alimentação e outros itens 
relacionados com seu trabalho, comunicando ao superior imediato a necessidade de 
reposição, quando for o caso; 
- manter limpo e arrumado o material sob sua guarda; 
- comunicar ao Superior imediato qualquer irregularidade verificada, bem como a 
necessidade de consertos e reparos nas dependências, móveis e utensílios que cabe 
manter limpos e com boa aparência; 
-recolher e distribuir internamente correspondências, pequenos volumes e 
expedientes, separando-os por destinatário, observando o nome e a localização, 
solicitando assinatura em livro de protocolo; 
-executar serviços externos, apanhando e entregando correspondências, fazendo 
pequenas compras e pagamentos; 
-duplicar documentos diversos, operando maquina própria, ligando-a, abastecendo-a 
de papel e tinta, regulando o número de copias; 
-operar cortadoras e grampeadoras de papel, bem como alcear os documentos 
duplicados; 
-desempenhar outras atribuições afins. 
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Auxiliar Operacional 

 
4º série do 

ensino 
fundamental 

 
20 

 
R$ 880,00 

 
40 horas 
semanais 

- auxiliar na preparação de superfícies a serem pavimentadas; 
- executar trabalhos para o nivelamento das superfícies a serem pavimentadas; 
- auxiliar nos trabalhos de movimentação e recuperação de pavimentos; 
- conservar as ferramentas e instrumentos de trabalho; 
- auxiliar nos serviços de reparos, reconstruções, demolição e edificação de obras de 
alvenaria; 
- auxiliar nos serviços de revestimento de paredes, pisos e tetos; 
- auxiliar na confecção de peças de concreto; 
- auxiliar na instalação de esquadrias, portas, janelas e outras peças em madeira; 
- afiar e fazer pequenos reparos nos equipamentos e ferramentas utilizados em seu 
trabalho; 
- executar consertos simples em: portas, janelas e outros artefatos de madeira; 
- auxiliar na instalação de quadros de distribuição, caixas de fusível, tomadas, 
interruptores e fiação elétrica; 
- limpar e lubrificar motores de sinais luminosos, transformadores e outros 
equipamentos elétricos; 
- testar equipamentos, instalações e circuitos elétricos em geral; 
- substituir e recarregar baterias; 
- substituir fusíveis, lâmpadas, velas, bobinas, platinados e demais equipamentos 
elétricos de veículos de acordo com a orientação recebida; 
- auxiliar no recebimento de motores, dínamos, alternadores e outros equipamentos 
elétricos; - auxiliar no conserto, revisão e manutenção de equipamentos e instalações 
elétricas em geral; 
- substituir lâmpadas, fusíveis e outros instrumentos de sistemas elétricos; 
- manter e conservar os equipamentos e materiais que utiliza; 
- zelar pela própria segurança no trabalho e também pela outras pessoas; 
- auxiliar no reparo da parte deformada da carroceria como: para-lamas, tampos e 
guarda-malas, desamassando-as, utilizando martelos, esticadores, alavancas e 
macacos, para devolver ás peças a sua forma original; 
- lixar ou limar as partes recompostas, utilizando ferramentas manuais, lixas r 
máquinas apropriadas, para uniformizar e alisar essas partes; 
- auxiliar no reparo de fechaduras, dobradiças, batentes, trincos e fechos, para mantê-
los em bom estado; 
- substituir canaletas, frisos, para-choques e outros elementos, retirando as peças 
danificadas e instalando outras, para manter a carroceria em bom estado; 
- desempenhar outras atribuições afins. 
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Operador de Sistemas 

Alternativos 

 
4º série do 

ensino 
fundamental 

 
10 

 
R$ 880,00 

 
40 horas 
semanais 

- executar, sob orientação, atividades de: captação, produção, operação, reservação e 
distribuição de água, manutenção em redes e ligações de água e/ou esgoto; execução 
de novas ligações de água e/ou esgoto; suspensão, tamponamento, supressão e 
religação de água e esgoto; acompanhar e fiscalizar obras e serviços; 
- construção de poços de visitas e assentamento de poços luminares em ligações; 
desentupimento de ligações e redes; prolongamento de redes; recomposição de 
pavimentos e passeios; instalar e/ou substituir hidrômetros; operar compressor de ar; 
operar estação de tratamento de esgoto e água; 
- executar serviços de abertura e fechamento de valas; carregar e descarregar 
material e equipamentos; executar serviços administrativos de atendimento ao 
cliente; leitura de hidrômetros, entrega de contas e faturas; executar outras tarefas 
inerentes ao detalhe de especialidade. 

 
Vigia 

 
4º série do 

ensino 
fundamental 

 
08 

 
R$ 880,00 

 
40 horas 
semanais 

- manter vigilância sobre depósitos de materiais, pátios, áreas abertas, centros de 
esportes, escolas, obras em execução e edifícios onde funcionam repartições 
municipais; 
- percorrer sistematicamente as dependências de edifícios da Prefeitura e áreas 
adjacentes, verificando se portas, janelas, portões e outras vias de acesso estão 
fechadas corretamente e observando pessoas que lhe pareçam suspeitas, para 
possibilitar a tomada de medidas preventivas; 
- fiscalizar a entrada e saída de pessoas nas dependências de edifícios municipais, 
prestando informações e efetuando encaminhamentos, examinando autorizações, 
para garantir a segurança do local; 
- zelar pela segurança de materiais e veículos postos sob sua guarda; 
- controlar e orientar a circulação de veículos e pedestres nas áreas de 
estacionamento público municipal, para manter a ordem e evitar acidentes; 
- vigiar materiais e equipamentos destinados a obras; 
- praticar os atos necessários para impedir a invasão de edifícios públicos municipais, 
inclusive solicitar a ajuda policial quando necessária; 
- comunicar imediatamente à autoridade superior quaisquer irregularidades 
encontradas; 
- contatar, quando necessário, órgãos públicos, comunicando a emergência e 
solicitando socorro; 
- zelar pela limpeza das áreas sob sua vigilância; 
- desempenhar outras atribuições afins. 
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CARGOS DE NÍVEL FUNDAMENTAL COMPLETO 

Cargo Pré-requisitos Nº 
Vagas 
Total 

Vencimentos 
Base 

Carga 
Horária 

Síntese das atividades 

Encanador 

Portador de 
certificado de 
conclusão do 
ensino 
fundamental 
expedido por 
instituição de 
ensino 
credenciado 
junto ao 
Ministério da 
Educação 
(MEC). 

15 1.418,81 
40 horas 
semanais 

- executar tarefas de redes de água e esgoto; instalar e consertar encanamentos; fazer 
ligações de água e esgoto e instalar padrões de medição; 
- executar assentamento de tubos, manilhas e conexões. Executar e reparar ramais 
domiciliares. Corrigir vazamentos em redes de água, bem como desobstruir as redes de 
esgoto; 
- executar outras tarefas correlatas. 

Motorista 

Portador de 
certificado de 
conclusão do 
ensino 
fundamental 
expedido por 
instituição de 
ensino 
credenciado 
junto ao 
Ministério da 
Educação 
(MEC). CNH 

05 1.418,81 
40 horas 
semanais 

- dirigir automóveis, caminhonetes, caminhões e demais veículos leves e pesados de 
transporte de passageiros ou cargas; 
- verificar diariamente as condições de funcionamento do veículo, antes de sua utilização 
como: pneus, água do radiador, bateria, nível de óleo, sinaleiros, freios, embreagem, 
faróis, abastecimento de combustível e etc.; 
- verificar se a documentação do veículo a ser utilizado está completa, bem como, 
devolvê-la á chefia imediata quando do término da tarefa; 
- zelar pela segurança de passageiros, verificando o fechamento de portas e o uso de 
cintos de segurança; 
- fazer pequenos reparos de urgência; 
- manter o veículo limpo, interna e externamente e em condição de uso, levando-o á 
manutenção sempre que necessário; 
- observar os períodos de revisão e manutenção preventiva do veículo; 
- anotar, segundo normas estabelecidas, a quilometragem rodada, viagens realizadas, 
objetos e pessoas transportadas, itinerários e outras ocorrências; 
- recolher o veículo após o serviço, deixando-o corretamente estacionado e fechado; 
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permanente, 
habilitado na 
categoria “D”. 

- auxiliar no carregamento e descarregamento de volumes; 
- auxiliar na distribuição de volumes, de acordo com normas e roteiros pré-estabelecidos; 
- orientar o carregamento e descarregamento de cargas a fim de manter o equilíbrio do 
veículo e evitar danos aos materiais transportados; 
- observar os limites de cargas preestabelecidos, quanto ao peso, altura, comprimento e 
largura; 
- conduzir os servidores do SAAEP em lugar e hora determinados, conforme itinerário 
estabelecido ou instruções específicas; 
- desempenhar outras atribuições afins. 

 

CARGOS DE NÍVEL MÉDIO COMPLETO 

Cargo Pré-requisitos Nº 
Vagas 
Total 

Vencimentos 
Base 

Carga 
Horária 

Síntese das atividades 

Auxiliar 
Administrativo 

 
Portador de 
certificado de 
conclusão do 
ensino médio 
expedido por 
instituição de 
ensino 
credenciado 
junto ao 
Ministério da 
Educação 
(MEC). 

 
06 

 
1.649,38 

 
40 horas 
semanais 

- Atender ao público no SAAEP, interno e externo, prestando 
informações simples, anotando recados, recebendo correspondências 
e efetuando encaminhamentos; 
- duplicar documentos diversos, operando máquinas apropriadas, 
ligando-a desligando-a, abastecendo-a de papel e tinta, regulando o 
número de cópias; 
- atender às chamadas telefônicas, anotando ou enviando recados, 
para obter ou fornecer informações; 
- digitar textos, documentos, tabelas dentre outros documentos; 
- operar microcomputadores, utilizando programas básicos e 
aplicativos, para incluir, alterar e obter dados e informações, bem 
como consultar registros; 
- arquivar processos, leis, publicações, atos normativos e documentos 
diversos de interesse da unidade administrativa, segundo normas 
preestabelecidas; 
- receber, conferir e registrar a tramitação de papéis, fiscalizando o 
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cumprimento das normas referentes a protocolo; 
- autuar documentos e preencher fichas de registro para formalizar 
processos, encaminhando-os às unidades ou aos superiores 
competentes; 
- controlar estoques, distribuindo o material quando solicitado e 
providenciando sua reposição de acordo com normas 
preestabelecidas; 
- receber material de fornecedores, conferindo as especificações com 
os documentos de entrada; 
- preencher fichas, formulários e mapas, conferindo as informações e 
os documentos originais; 
- elaborar sob orientação, demonstrativos e relações, realizando os 
levantamentos necessários; 
- fazer cálculos simples; 
- coletar dados relativos a impostos, realizando pesquisas de campo, 
para possibilitar a atualização dos mesmos; 
- efetuar cálculos simples de área, para a cobrança de tributos, bem 
como cálculos de acréscimos por atraso de pagamento dos mesmos; 
-  responsabilizar-se pela guarda de informações sigilosas; 
- desempenhar outras atribuições afins. 
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Eletricista 

 
Portador de 
certificado de 
conclusão do 
ensino médio 
expedido por 
instituição de 
ensino 
credenciado 
junto ao 
Ministério da 
Educação 
(MEC). 
 
Curso básico em 
eletricidade 
com carga 
horária mínima 
de 40h. 

 
01 

 
R$ 2.159,05 

 
40 horas 
semanais 

- Executar serviços de instalações de circuitos elétricos, seguindo 
plantas, esquemas e croquis. 
- Reparar e instalar redes elétricas em prédios do SAAEP; colocar e fixar 
quadros de distribuição, caixa de fusíveis, tomadas, calhas, bocais para 
lâmpadas e outros; 
- Reparar e instalar disjuntores, relés, exaustores, amperímetros, 
reatores, resistências, painéis de controle e outros; fazer instalações 
elétricas em caso de necessidade; instalar, regular e reparar aparelhos 
e equipamentos elétricos; 
- Zelar pela conservação dos equipamentos de trabalho; desempenhar 
outras tarefas que, por suas características, se incluam na sua espera 
de competência. 
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Técnico em 
Edificações 

 
Portador de 
certificado de 
conclusão do 
ensino médio 
expedido por 
instituição de 
ensino 
credenciado 
junto ao 
Ministério da 
Educação 
(MEC).  
 
Curso Técnico 
em Edificações, 
em instituição 
de ensino 
reconhecida 
pelo MEC, 
registro no 
Conselho de 
Classe. 
 

 
01 

 
R$ 2.159,05 

 
40 horas 
semanais 

- auxiliar na preparação de programas de trabalho, bem como no 
acompanhamento e na fiscalização de obras do SAAEP; 
- preparar estimativas de quantidade de matérias e mão de obra, bem como 
calcular os respectivos custos, a fim de fornecer dados necessários à 
elaboração de propostas de execução de obras; 
- participar da elaboração de estudos e projetos de engenharia; 
- participar da elaboração de desenhos técnicos, baseando-se em plantas e 
especificações, a fim de orientar os trabalhos de execução e manutenção de 
obras do SAAEP; 
- coordenar e instruir equipes de trabalho na execução de projetos de campo; 
-controlar a qualidade do material empregado e os traços utilizados, a fim de 
verificar se estão dentro das especificações técnicas requeridas; 
- proceder ao acompanhamento e à fiscalização de obras executadas por 
terceiros, verificando a observância das especificações de qualidade e 
segurança; 
- proceder à pré-análise de projetos de construção civil; 
- realizar estudos em obras, efetuando medições, cálculos e análises de solo, 
segundo orientação do engenheiro responsável; 
- preparar registros e relatórios periódicos, indicando os trabalhos realizados e 
as ocorrências relevantes; 
- desempenhar outras atribuições afins. 



9 
 

 
Técnico em Meio 

Ambiente 

 
Portador de 
certificado de 
conclusão do 
ensino médio 
expedido por 
instituição de 
ensino 
credenciado 
junto ao 
Ministério da 
Educação 
(MEC).  
 
Curso Técnico 
em Meio 
Ambiente, em 
instituição de 
ensino 
reconhecida 
pelo MEC, 
registro no 
Conselho de 
Classe. 
 
 
 
 
 
 
 

 
01 

 
R$ 2.159,05 

 
40 horas 
semanais 

- auxiliar na análise, sob a supervisão do SAAEP, a coleta de dados 
sobre o meio ambiente, orientando pesquisas e analisando seus 
resultados, para obtenção de informes atualizados; 
- auxiliar na análise, sob a supervisão do SAAEP, dos estudos de 
elaboração ou revisão de legislação ou normas pertinentes a medidas 
de melhoria de proteção ambiental do Município, fixando parâmetros 
numéricos ou outros limites relacionados à emissão de gases, resíduos 
sólidos, efluentes líquidos, calor e outras formas de matéria ou energia 
que produzam a degradação ambiental; 
- auxiliar nos estudos, de acordo com a sua área de atuação, visando a 
recuperação de áreas degradadas ou ameaçadas de degradação 
ambiental; 
- desenvolver estudos, em sua área de atuação, visando a elaboração 
de técnicas redutoras ou supressoras da degradação ambiental; 
- auxiliar no acompanhamento da conservação da flora e da fauna de 
parques e reservas florestais do Município, controlando as ações 
desenvolvidas e/ou verificando o andamento de práticas florestais, 
para comprovar o cumprimento das instruções técnicas e de proteção 
ambiental; 
- participar das atividades administrativas de controle e apoio 
referentes à sua área de atuação; 
-desempenhar outras atribuições compatíveis com sua profissão. 
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Técnico em 
Saneamento 

Portador de 
certificado de 
conclusão do 
ensino médio 
expedido por 
instituição de 
ensino 
credenciado 
junto ao 
Ministério da 
Educação 
(MEC).  
 
Curso Técnico 
em 
Saneamento, 
em instituição 
de ensino 
reconhecida 
pelo MEC, 
registro no 
Conselho de 
Classe. 

01 R$ 2.159,05 40 horas 
semanais 

- realizar visitas à comunidade, a fim de esclarecer e orientar a 
população acerca dos procedimentos pertinentes, visando evitar a 
formação e o acúmulo de focos transmissores de moléstias 
infectocontagiosas e parasitárias; 
- eliminar focos de proliferação de bactérias, parasitas, roedores, 
fungos e animais peçonhentos e hematófagos, utilizando pesticidas, 
produtos químicos, dedetizadores, pulverizadores e outros materiais; 
- inspecionar poços, fossas, rios, drenos, pocilgas e águas estagnadas 
em feral, examinando a existência de focos de contaminação e 
coletando material para posterior análise; 
- solicitar ao órgão competente a apreensão e condução de 
semoventes para local apropriado, observando o estado de saúde dos 
animais, segundo orientações preestabelecidas; 
- aplicar substâncias antiparasitárias em animais, preparando a solução 
segundo orientação recebida e utilizando pulverizadores e outros 
materiais apropriados; 
- zelar pelas condições de saúde dos animais, observando-os e 
identificando os doentes, comunicando a ocorrência ao superior 
imediato para evitar a contaminação dos demais e solicitando 
orientação quanto à medicação a ser ministrada pelo médico 
veterinário;  
- desempenhar outras atribuições afins. 

Técnico em 
Segurança do 

Trabalho 

Portador de 
certificado de 
conclusão do 
ensino médio 
expedido por 
instituição de 
ensino 
credenciado 

02 R$ 2.159,05 40 horas 
semanais 

- exercer atividades técnicas inerentes a sua área atuação em qualquer 
local de trabalho onde o SAAEP estiver designado, nos termos da 
legislação reguladora do exercício da profissão; 
- monitorar e analisar tecnicamente os levantamentos avaliações 
ambientais e propor recomendações, quando necessário; inspecionar e 
realizar estudos de levantamento de postos de trabalho/ergonomia, 
analisar conceitualmente as recomendações, emitindo pareceres 
técnicos; 
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junto ao 
Ministério da 
Educação 
(MEC).  
 
Curso Técnico 
em Segurança 
do Trabalho, em 
instituição de 
ensino 
reconhecida 
pelo MEC, 
registro no 
Conselho de 
Classe. 

- elaborar relatórios técnicos embasados na legislação vigente; 
- implementar as auditorias preventivas, atender os órgãos oficiais 
prontamente, implantar normas procedimentos, por meio de estudos 
dos processos da Autarquia, analisando a legislação, sob o ponto de 
vista técnico, emitir pareceres, inspecionar e reia acidentes de 
trabalho. 
- propor medidas de segurança e prevenção de acidentes do trabalho, 
manter permanente relacionamento com a CIPA, aplicar 
conhecimentos de segurança do trabalho em todos os seus 
componentes, inclusive máquinas e equipamentos, de modo a reduzir 
até eliminar os riscos existentes à saúde do trabalhador, 
responsabilizar-se tecnicamente para orientação ao cumprimento dos 
dispostos na NR’s; 
- analisar e registrar documentos específicos todos os acidentes 
ocorridos na Autarquia, com ou sem vítimas e todos os casos de 
doença ocupacional, escrevendo a história e características do 
acidente, registrar mensalmente os dados atualizados de acidentes de 
trabalho, doenças ocupacionais e agentes de insalubridade, 
preenchendo,no mínimo os quesitos descritos nos modelos de mapas 
constantes nos quadros do órgão regional do MT. 

 
Técnico em Química 

 
Portador de 
certificado de 
conclusão do 
ensino médio 
expedido por 
instituição de 
ensino 
credenciado 
junto ao 
Ministério da 

 
01 

 
R$ 2.159,05 

 
40 horas 
semanais 

- executar, sob orientação, atividades relacionadas à operação de 
estações de tratamento de água e esgoto e de unidades de tratamento 
de resíduos, análise e teste de coagulação, análise e coleta físico-
químico de amostras de água ou esgoto; 
- inspeção de aparelhos e equipamentos das Estações de Tratamentos 
de Água e Estações de Tratamentos de Esgoto, inspeção técnica em 
unidades de tratamento, acompanhar serviços de cadastro de redes 
interceptoras e coletoras de sistemas de tratamento de esgoto, 
serviços de recuperação de áreas erodidas ao longo de interceptores, 
margens de córrego e ribeirões; 
- Realizar serviços de atualização dos bancos informatizados de dados 



12 
 

Educação 
(MEC).  
 
Curso Técnico 
em Química, em 
instituição de 
ensino 
reconhecida 
pelo MEC, 
registro no 
Conselho de 
Classe. 

de caracterização de esgotos, acompanhar trabalhos para identificação 
e eliminação de lançamentos indevidos em redes coletoras de esgoto, 
efetuar controle de estoque de produtos químicos; executar outras 
tarefas inerentes ao detalhe de especialidade; 
- executar quaisquer outras atividades correlatas. 

 
Topógrafo 

 
Portador de 
certificado de 
conclusão do 
ensino médio 
expedido por 
instituição de 
ensino 
credenciado 
junto ao 
Ministério da 
Educação 
(MEC).  
 
Curso Técnico 
em Topografia, 
em instituição 
de ensino 
reconhecida 

 
01 

 
R$ 2.159,05 

 
40 horas 
semanais 

- realizar para o SAAEP, levantamentos topográficos, altimétricos e planimétricos, 
posicionando e manejando teodolitos, níveis, trenas, bússolas, telêmetros e outros 
aparelhos de medição, para determinar altitudes, distâncias, ângulos, coordenadas de 
nível e outras características da superfície terrestre; 
- analisar mapas, plantas, títulos de propriedade, registros e especificações, 
estudando-os e calculando as medições a serem efetuadas, para preparar esquemas 
de levantamento da área em questão; 
- fazer os cálculos topográficos necessários para o SAAEP; 
- emitir certidões concernentes a sua área de atuação, consultando o cadastro do 
SAAEP; 
- registrar os dados obtidos em formulários específicos, anotando os valores lidos e 
cálculos numéricos efetuados para posterior análise; 
-  analisar as diferenças entre pontos, altitudes e distâncias, aplicando fórmulas, 
consultando tabelas e efetuando cálculos baseados nos elementos colhidos, para 
complementar as informações registradas; 
- elaborar esboços, plantas, mapas e relatórios técnicos; 
- fornecer dados topográficos quanto ao alinhamento ou nivelamento de ruas para os 
contribuintes, a fim de orientar a construção de casas, estabelecimentos comerciais, 
entre outros; 
- orientar e supervisionar seus auxiliares, determinando o balizamento, a colocação de 
estacas e indicando as referencias de nível, marcas de locação e demais elementos, 
para a correta execução dos trabalhos; 
- zelar pela manutenção e guarda dos instrumentos de trabalho, montando-os e  
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pelo MEC, 
registro no 
Conselho de 
Classe. 

desmontando-os adequadamente, bem como retificando-os, quando necessário, para 
conservá-los nos padrões requeridos; 
- desempenhar outras atribuições afins. 

 

 

CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR 

Cargo Pré-requisitos Nº Vagas 
Total 

Vencimentos 
Base 

Carga 
Horária 

Síntese das atividades 

Administrador 
 
Curso Superior de 
Administração; 
 
Registro no respectivo 
conselho de classe. 

 
01 

 
R$ 4.780,79 

 
40 horas 
semanais 

- Apoiar tecnicamente projetos e atividades desenvolvidas 
em quaisquer unidades organizacionais no Serviço 
Autônomo de Água e Esgoto de Parauapebas - SAAEP, 
planejando, programando, coordenando, controlando, 
avaliando resultados e informando decisões, para 
aperfeiçoar a qualidade do processo gerencial da 
Autarquia; 
 - participar da análise e acompanhamento do orçamento 
e de sua execução físico-financeira, efetuando 
comparações entre as metas programadas e os resultados 
atingidos, desenvolvendo e aplicando critérios, normas e 
instrumentos de avaliação;  
- propor, executar e supervisionar análises e estudos 
técnicos, realizando pesquisas, entrevistas, observação 
local, utilizando organogramas, fluxogramas e outros 
recursos, para implantação ou aperfeiçoamento de 
sistemas, métodos, instrumentos, rotinas e procedimentos 
administrativos; 
- elaborar, rever, implantar e avaliar regularmente 
instruções, formulários e manuais de procedimentos, 
coletando e analisando informações, para racionalização e 
atualização de normas e procedimentos; 
- elaborar critérios e normas de padronização, 
especificação, compra, guarda, estocagem, controle e 
alienação, baseando-se em levantamentos e estudos, para 
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correta administração do sistema de materiais; 
- elaborar e aplicar critérios, planos, normas e 
instrumentos para recrutamento, seleção, treinamento e 
demais aspectos da gerência, desenvolvimento e 
administração de pessoal, dando orientação técnica, 
acompanhando, coletando e analisando dados, 
redefinindo metodologias, elaborando formulários, 
instruções e manuais de procedimentos, participando de 
comissões, ministrando aulas e palestras a fim de 
contribuir para o desenvolvimento qualitativo dos recursos 
humanos do SAAEP; 
- elaborar pareceres, informes técnicos e relatórios, 
realizando pesquisas, entrevistas, fazendo observações e 
sugerindo medidas para implantação, desenvolvimento e 
aperfeiçoamento de atividades em sua área de atuação; 
- participar das atividades administrativas de controle e de 
apoio referentes a sua área de atuação; 
- participar das atividades de treinamento e 
aperfeiçoamento de pessoal técnico e auxiliar, realizando 
as em serviço ou ministrando aulas e palestras, a fim de 
contribuir para o desenvolvimento qualitativo dos recursos 
humanos em sua área de atuação; 
- participar de grupos de trabalho e/ou reuniões com 
unidades da Prefeitura e outras entidades públicas e 
particulares, realizando estudos, emitindo pareceres ou 
fazendo exposições sobre situações e/ou problemas 
identificados, opinando, oferecendo sugestões, revisando 
e discutindo trabalhos técnicos/científicos, para fins de 
formulação de diretrizes, planos e programas de trabalhos 
afetos à Autarquia; 
- desempenhar outras atribuições compatíveis com sua 
profissão. 
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Biólogo 
 
Curso Superior de Biologia; 
 
Registro no respectivo 
conselho de classe. 

 
01 

 
R$ 4.780,79 

 
40 horas 
semanais 

- exercer junto ao SAAEP, as atribuições básicas do cargo 
referentes à Genética; Ciências Morfológicas; Botânica; 
Zoologia; Ecologia; Microbiologia; Administração de 
Recursos Naturais; Paleontologia; Paleobiogeografia; 
Biogeografia; 
- Fisiologia Geral; Fisiologia Humana; Fisiopatologia Animal 
e Vegetal; Parasitologia Humana; Bioquímica; Biofísica; 
Matemática aplicada à Biologia; Ecoturismo; Avaliação de 
Impacto Ambiental; Ecotecnologia; Sensoriamento de 
Solos; Bioclimatologia; Fotointerpretação; Informática 
aplicada à Biologia; 
- Desenvolver estudos no SAAEP de Inventário e Avaliação 
de Patrimônio Natural; Bioespeleologia; 
Radioimunoensaio; Tecnologia Bionuclear. Ecotoxicologia; 
Hidropania; Auditoria (Auditagem) Ambiental; Biotério; 
Cultura de Tecidos; Controle de Vetores e demais áreas 
que vierem a ser regulamentadas. 
- atuar, ainda, em projetos e convênios; 
- desempenhar outras atribuições compatíveis com sua 
profissão. 

Contador 
 
Curso Superior de Ciências 
Contábeis; 
 
Registro no respectivo 
conselho de classe. 

 
01 

 
R$ 4.780,79 

 
40 horas 
semanais 

- organizar os serviços de contabilidade do SAAEP, 
traçando o plano de contas, o sistema de livro e 
documentos e o método de escrituração, para possibilitar 
o controle contábil e orçamentário; 
- supervisionar os trabalhos de contabilização dos 
documentos, analisando-os e orientando o seu 
processamento, adequando-os ao plano de contas, para 
assegurar a carreta apropriação contábil; 
- analisar, conferir, elaborar ou assinar balanços e 
demonstrativos de contas e empenhos, observando sua 
correta classificação e lançamento, verificando a 
documentação pertinente, para atender as exigências 
legais e formais de controle; 
- analisar aspectos financeiros, contábeis e orçamentários 
da execução de contratos, convênios, acordos e atos que 
geram direitos e obrigações, verificando a propriedade na 
aplicação de recursos repassados, analisando cláusulas 
contratuais, dando orientação aos executores, a fim de 
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assegurar o cumprimento da legislação aplicável; 
- analisar os atos de natureza orçamentária, financeira, 
contábil e patrimonial, verificando sua correção, para 
determinar ou realizar auditorias e medidas de 
aperfeiçoamento de controle interno; 
- planejar, programar, coordenar e realizar exames de 
rotina ou especiais, bem como orientar a organização de 
processos de tomadas de contas, emitindo pareceres, com 
a finalidade de atender a exigências legais; 
- elaborar pareceres, informes técnicos e relatórios, 
realizando pesquisas, entrevistas, fazendo observações e 
sugerindo medidas para implantação, desenvolvimento e 
aperfeiçoamento de atividades em sua área de atuação; 
- participar das atividades de treinamento e 
aperfeiçoamento de pessoal técnico e auxiliar, realizando 
as em serviço ou ministrando aulas e palestras, a fim de 
contribuir para o desenvolvimento qualitativo dos recursos 
humanos em sua área de atuação; 
- participar de grupos de trabalho e/ou reuniões com 
unidades da Prefeitura e outras entidades públicas e 
particulares, realizando estudos, emitindo pareceres ou 
fazendo exposições sobre situações e/ou problemas 
identificados, opinando, oferecendo sugestões, revisando 
e discutindo trabalhos técnicos/científicos, para fins de 
formulação de diretrizes, planos e programas de trabalhos 
afetos à Autarquia; 
- desempenhar outras atribuições compatíveis com sua 
profissão. 

Engenheiro Ambiental 
 
Curso Superior de 
Engenharia Ambiental; 
 
Registro no respectivo 
conselho de classe. 

 
01 

 
R$ 4.780,79 

 
40 horas 
semanais 

- avaliar as condições requeridas para obras realizadas 
pelo Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Parauapebas - 
SAAEP, estudando o projeto e examinando as 
características do terreno disponível para a construção; 
- calcular os esforços e deformações previstos na obra 
projetada ou que afetem a mesma, consultando tabelas e 
efetuando comparações, levando em consideração fatores 
como carga calculada, pressões de água, resistência aos 
ventos e mudança de temperatura, para apurar a natureza 
dos materiais que devem ser utilizados na construção; 
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- elaborar o projeto da construção, preparando plantas e 
especificações das obras para a autarquia, indicando tipos 
e qualidades de materiais, equipamentos e mão de obra 
necessários e efetuando cálculo aproximado dos custos, a 
fim de apresentá-lo aos superiores imediatos para a 
aprovação; 
- preparar o programa de execução do trabalho 
elaborando plantas, croquis, cronogramas e outros 
subsídios que se fizerem necessários, para possibilitar a 
orientação e fiscalização do desenvolvimento das obras; 
- dirigir a execução de projetos, acompanhando e 
orientando as operações à medida que avançam as obras, 
para assegurar o cumprimento dos prazos e dos padrões 
de qualidade e segurança recomendados; 
- auxiliar na elaboração de normas de concorrência e 
acompanhar seu processamento, na sua área de atuação; 
- acompanhar através de vistorias “in loco”, a execução de 
projetos em áreas de risco; 
- informar e organizar a população para a ação em caso de 
calamidade pública; 
- realizar outras atribuições compatíveis com sua 
profissão. 

Engenheiro Civil 
 
Curso Superior de 
Engenharia Civil; 
 
Registro no respectivo 
conselho de classe. 

 
02 

 
R$ 4.780,79 

 
40 horas 
semanais 

- avaliar as condições requeridas para obras realizadas 
pelo Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Parauapebas - 
SAAEP, estudando o projeto e examinando as 
características do terreno disponível para a construção; 
- calcular os esforços e deformações previstos na obra 
projetada ou que afetem a mesma, consultando tabelas e 
efetuando comparações, levando em consideração fatores 
como carga calculada, pressões de água, resistência aos 
ventos e mudança de temperatura, para apurar a natureza 
dos materiais que devem ser utilizados na construção; 
- elaborar o projeto da construção, preparando plantas e 
especificações das obras para a autarquia, indicando tipos 
e qualidades de materiais, equipamentos e mão de obra 
necessários e efetuando cálculo aproximado dos custos, a 
fim de apresentá-lo aos superiores imediatos para a 
aprovação; 
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- preparar o programa de execução do trabalho 
elaborando plantas, croquis, cronogramas e outros 
subsídios que se fizerem necessários, para possibilitar a 
orientação e fiscalização do desenvolvimento das obras; 
- dirigir a execução de projetos, acompanhando e 
orientando as operações à medida que avançam as obras, 
para assegurar o cumprimento dos prazos e dos padrões 
de qualidade e segurança recomendados; 
- auxiliar na elaboração de normas de concorrência e 
acompanhar seu processamento, na sua área de atuação; 
- acompanhar através de vistorias “in loco”, a execução de 
projetos em áreas de risco; 
- informar e organizar a população para a ação em caso de 
calamidade pública; 
- realizar outras atribuições compatíveis com sua 
profissão. 

Engenheiro Mecânico 
 
Curso Superior de 
Engenharia Mecânica; 
 
Registro no respectivo 
conselho de classe. 

 
01 

 
R$ 4.780,79 

 
40 horas 
semanais 

- avaliar as condições requeridas para obras realizadas 
pelo Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Parauapebas - 
SAAEP, estudando o projeto e examinando as 
características do terreno disponível para a construção; 
- calcular os esforços e deformações previstos na obra 
projetada ou que afetem a mesma, consultando tabelas e 
efetuando comparações, levando em consideração fatores 
como carga calculada, pressões de água, resistência aos 
ventos e mudança de temperatura, para apurar a natureza 
dos materiais que devem ser utilizados na construção; 
- elaborar o projeto da construção, preparando plantas e 
especificações das obras para a autarquia, indicando tipos 
e qualidades de materiais, equipamentos e mão de obra 
necessários e efetuando cálculo aproximado dos custos, a 
fim de apresentá-lo aos superiores imediatos para a 
aprovação; 
- preparar o programa de execução do trabalho 
elaborando plantas, croquis, cronogramas e outros 
subsídios que se fizerem necessários, para possibilitar a 
orientação e fiscalização do desenvolvimento das obras; 
- dirigir a execução de projetos, acompanhando e 
orientando as operações à medida que avançam as obras, 
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para assegurar o cumprimento dos prazos e dos padrões 
de qualidade e segurança recomendados; 
- auxiliar na elaboração de normas de concorrência e 
acompanhar seu processamento, na sua área de atuação; 
- acompanhar através de vistorias “in loco”, a execução de 
projetos em áreas de risco; 
- informar e organizar a população para a ação em caso de 
calamidade pública; 
- realizar outras atribuições compatíveis com sua 
profissão. 

Engenheiro Sanitarista 
 
Curso Superior de 
Engenharia Sanitária; 
 
Registro no respectivo 
conselho de classe. 

 
01 

 
R$ 4.780,79 

 
40 horas 
semanais 

- avaliar as condições requeridas para obras realizadas 
pelo Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Parauapebas - 
SAAEP, estudando o projeto e examinando as 
características do terreno disponível para a construção; 
- calcular os esforços e deformações previstos na obra 
projetada ou que afetem a mesma, consultando tabelas e 
efetuando comparações, levando em consideração fatores 
como carga calculada, pressões de água, resistência aos 
ventos e mudança de temperatura, para apurar a natureza 
dos materiais que devem ser utilizados na construção; 
- elaborar o projeto da construção, preparando plantas e 
especificações das obras para a autarquia, indicando tipos 
e qualidades de materiais, equipamentos e mão de obra 
necessários e efetuando cálculo aproximado dos custos, a 
fim de apresentá-lo aos superiores imediatos para a 
aprovação; 
- preparar o programa de execução do trabalho 
elaborando plantas, croquis, cronogramas e outros 
subsídios que se fizerem necessários, para possibilitar a 
orientação e fiscalização do desenvolvimento das obras; 
- dirigir a execução de projetos, acompanhando e 
orientando as operações à medida que avançam as obras, 
para assegurar o cumprimento dos prazos e dos padrões 
de qualidade e segurança recomendados; 
- auxiliar na elaboração de normas de concorrência e 
acompanhar seu processamento, na sua área de atuação; 
- acompanhar através de vistorias “in loco”, a execução de 
projetos em áreas de risco; 
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- informar e organizar a população para a ação em caso de 
calamidade pública; 
- realizar outras atribuições compatíveis com sua 
profissão. 

Engenheiro Eletricista 
 
Curso Superior de 
Engenharia Elétrica; 
 
Registro no respectivo 
conselho de classe. 

 
01 

 
R$ 4.780,79 

 
40 horas 
semanais 

- avaliar as condições requeridas para obras realizadas 
pelo Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Parauapebas - 
SAAEP, estudando o projeto e examinando as 
características do terreno disponível para a construção; 
- calcular os esforços e deformações previstos na obra 
projetada ou que afetem a mesma, consultando tabelas e 
efetuando comparações, levando em consideração fatores 
como carga calculada, pressões de água, resistência aos 
ventos e mudança de temperatura, para apurar a natureza 
dos materiais que devem ser utilizados na construção; 
- elaborar o projeto da construção, preparando plantas e 
especificações das obras para a autarquia, indicando tipos 
e qualidades de materiais, equipamentos e mão de obra 
necessários e efetuando cálculo aproximado dos custos, a 
fim de apresentá-lo aos superiores imediatos para a 
aprovação; 
- preparar o programa de execução do trabalho 
elaborando plantas, croquis, cronogramas e outros 
subsídios que se fizerem necessários, para possibilitar a 
orientação e fiscalização do desenvolvimento das obras; 
- dirigir a execução de projetos, acompanhando e 
orientando as operações à medida que avançam as obras, 
para assegurar o cumprimento dos prazos e dos padrões 
de qualidade e segurança recomendados; 
- auxiliar na elaboração de normas de concorrência e 
acompanhar seu processamento, na sua área de atuação; 
- acompanhar através de vistorias “in loco”, a execução de 
projetos em áreas de risco; 
- informar e organizar a população para a ação em caso de 
calamidade pública; 
- realizar outras atribuições compatíveis com sua 
profissão. 

 


