
                
 

ESTADO DE MATO GROSSO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES 

SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL 
 

22 
 

 
 
 
 

 
CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS PARA PROVIMENTO EFETIVO DE CARGOS  

DO QUADRO PERMANENTE DA AUTARQUIA SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL ÁGUAS DO 
PANTANAL DE CÁCERES (SSAAP) – MT  

 
ANEXO IV DO EDITAL N.º 01/2019 – SSAAP-MT 

 
DESCRIÇÃO DOS CARGOS 

 
NÍVEL DE ESCOLARIDADE: SUPERIOR COMPLETO 

 
Advogado  
Representar judicial e extrajudicialmente o Serviço de Saneamento Ambiental Aguas do Pantanal, no que lhe couber, desde que 
munido de instrumento procuratório outorgado pelo Diretor Executivo; exercer funções de consultoria e assessoria jurídica aos 
Órgãos Sociais; defender o ato ou texto impugnado e processado junto ao Poder Judiciário; defender a diretoria e seus 
integrantes, quando figurarem como autoridades coatores em ações judiciais; proceder a realização de processos administrativos 
disciplinares e sindicância dos funcionários do Serviço de Saneamento Ambiental Águas do Pantanal; elaborar e dar parecer em 
minutas de contratos, convênios e outros instrumentos jurídicos nos quais o Serviço de Saneamento Ambiental Águas do 
Pantanal seja parte; emitir pareceres em processo sobre matéria jurídica sobre direitos dos servidores do Serviço de Saneamento 
Ambiental Águas do Pantanal; examinar a legalidade e o cumprimento das normas de licitação; desempenhar outras atribuições 
de caráter jurídico que lhe forem expressamente cometidas pelo Diretor Executivo. 
 
Contador 
Executar serviços de natureza econômica, financeira e contábil; realizar, com autoridade superior, pagamentos e recebimentos; 
emitir notas de pagamento, empenho, estimativa de verbas e outros, analisar e manter atualizados os controles de receitas e 
despesas; elaborar demonstrativos mensais de execução orçamentárias e financeiras; avaliar a documentação necessária para 
liquidação de despesas, conferir a exatidão de lançamentos efetuados, realizar levantamentos de disponibilidade financeira ou 
orçamentária e elaborar relatórios, sob supervisão do Assessor Financeiro; controlar o recebimento de documentos, de avisos de 
créditos, de extratos de contas bancárias; proceder a conciliação de contas, garantindo a exatidão dos lançamentos; examinar os 
processos relativos as despesas orçamentarias; auxiliar na elaboração da proposta orçamentária; executar outras atividades 
correlatas ao cargo. 
 
Controlador Interno 
Assegurar o cumprimento das metas previstas no Plano Plurianual e a execução dos programas orçamentários; 
comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto à eficácia e a eficiência da gestão orçamentária, financeira e 
patrimonial do Serviço de Saneamento Ambiental Aguas do Pantanal; apoiar o controle externo no exercício de sua 
missão institucional; promover o cumprimento das normas legais e técnicas; comprovar a legitimidade dos atos de 
gestão; realizar o controle dos limites e das condições para a inscrição de despesas em Restos a Pagar; supervisionar 
as medidas adotadas pelos Poderes para o retorno da despesa total com pessoal ao respectivo limite, caso necessário, 
nos termos dos arts. 22 e 23 da LC nº 101/2000; também, responsabilidade do Controlador Interno do Serviço de 
Saneamento Ambiental Aguas do Pantanal do Município de Cáceres-MT os dispositivos constantes na Constituição 
Federal, Constituição Estadual, Lei Orgânica Municipal, bem como toda a legislação correlata ao Controle Interno. 
O cargo de Controlador Interno, de nível superior, deverá ser preenchido, preferencialmente, por bacharéis nas áreas 
de Administração, Ciências Contábeis ou direito, desde que devidamente registrado nos respectivos Órgãos de 
Classe 
 
 
Engenheiro Químico 
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Supervisão, programação, coordenação, orientação e responsabilidade técnica no âmbito das respectivas atribuições junto ao 
Serviço de Saneamento Ambiental Águas do Pantanal; assistência, consultoria, formulações, elaboração de orçamentos, 
divulgação e comercialização relacionadas com a atividade de químicos; ensaios e pesquisas em geral; pesquisas e 
desenvolvimento dos métodos e produtos; análise química e físico-química, químico-biológica, fito-química, bromatológica, 
químico-toxicológica, sanitária e legal, padronização e controle de qualidade; produção e tratamento prévio e complementar de 
produtos e resíduos químicos; vistoria, perícia, avaliação, arbitramento e serviços técnicos, elaboração de pareceres, laudos e 
atestados, no âmbito das respectivas atribuições em favor do Serviço de Saneamento Ambiental Águas do Pantanal; operação e 
manutenção de equipamentos e instalações relativas a profissão de químico e execução de trabalhos técnicos de química; 
estudos de viabilidade técnica e técnico-econômica relacionados com a atividade de químico; condução e controle de operações 
e processos industriais, de trabalhos técnicos, montagens, reparos e manutenção; estudos, elaboração e execução de projetos de 
área de saneamento básico, desempenho de cargos e funções técnicas no âmbito de respectivas atribuições; tratamento, em que 
se empreguem reações químicas controladas e operações unitárias, de águas para fins potáveis, industriais ou para piscinas 
publicas e coletivas, esgoto sanitário e de rejeitos urbanos e industriais; o exercício das atividades respeitando a legislação 
inerentes a atividade de Engenheiro Químico e Químico, bem como o desempenho de outros serviços e funções, não 
especificados na presente Lei, que se situem no domínio de sua capacitação técnico – científica em favor do conjunto de 
serviços, infraestruturas e instalações operacionais de: i) abastecimento de agua potável, constituído pelas atividades, 
infraestruturas e instalações necessárias ao abastecimento público de água potável, desde a captação até as ligações prediais e 
respectivos instrumentos de medição - ii) esgotamento sanitário, constituído pelas atividades, infraestruturas e instalações 
operacionais de coleta, transporte, tratamento e disposição final adequados dos esgotos sanitários, desde as ligações prediais ate 
o seu lançamento final do meio ambiente - iii) limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, que é o conjunto de atividades, 
infraestruturas e instalações operacionais de coleta, transporte, transbordo, tratamento e destino final do lixo doméstico e do lixo 
originário da varrição e limpeza de logradouros e vias públicas - iv) drenagem e manejo das águas pluviais urbanas, que trata-se 
das atividades, infraestruturas e instalações operacionais de drenagem urbana de águas pluviais drenadas nas áreas urbanas; 
executar outras atividades correlatas, de acordo com a determinação e normatização expedidas pelas autoridades superiores. 
 
Engenheiro Sanitarista 
Compete ao Engenheiro Sanitarista o desempenho das atividades de 01 a 18 do art.1º da Resolução nº 218, referentes 
a controle sanitário do ambiente; captação e distribuição de água; tratamento de água, esgoto e resíduos; controle de 
poluição; drenagem; higiene e conforto de ambiente; seus serviços afins e correlatos. Acompanhar o sistema de 
abastecimento de água, incluindo captação, adução, reservação, distribuição e tratamento de água; Executar a 
funções burocráticas em relação a projetos, licenças e certidões necessárias; Desenvolver e acompanhar projetos 
inerentes ao Aterro Sanitário Municipal; Acompanhar a execução dos projetos de distribuição de excretas e de águas 
residuárias (esgoto) em soluções individuais ou sistemas de esgotos, incluindo tratamento; Monitorar a coleta, 
transporte e tratamento de resíduos sólidos (lixo); Manter o controle sanitário do ambiente, incluindo o controle de 
poluição ambiental; Desenvolver estudos e elaborar, acompanhar e fiscalizar projetos relativos aos serviços do 
Serviço de Saneamento Ambiental Águas do Pantanal; Elaborar e acompanhar a execução de obras bem como todos 
os projetos necessários para melhorar o desempenho e eficácia do Serviço de Saneamento Ambiental Águas do 
Pantanal; Fiscalizar e acompanhar a execução das obras do Serviço de Saneamento Ambiental Águas do Pantanal 
emitindo pareceres técnicos quando necessário; Criar e propor formas alternativas de operacionalização dos 
sistemas, com vistas à redução de custos e melhor desempenho das divisões operacionais; Demais atividades 
pertinentes e afins. 
 
Técnico de Desenvolvimento de Sistemas e Aplicações 
Desenvolvimento de sistemas e aplicações. determinação de interface gráfica, critérios ergonômicos de navegação, 
montagem de estrutura de banco de dados e codificação de programas; projeção, implantação e realização da 
manutenção de sistemas e aplicações; seleção de recursos de trabalho, tais como metodologias de desenvolvimento 
de sistemas, linguagem de programação  e ferramentas de desenvolvimento. Planejamento de etapas e ações de 
trabalho. Executar outras atividades inerentes à área de Tecnologia da Informação. 
 
NÍVEL DE ESCOLARIDADE: MÉDIO/MÉDIO TÉCNICO COMPLETO 

 
Assistente Administrativo  
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Executar tarefas de natureza administrativa e burocrática de apoio administrativo de maior grau de complexidade nas 
áreas de recursos humanos, administração, finanças, logística e operacional; executar, sob determinação superior, os 
trâmites necessários para licitações e compras, observando a legislação correlata; atender fornecedores e clientes, 
fornecendo e recebendo informações sobre produtos e serviços; registrar a tramitação de papéis e documentos, 
prestando informações e orientações necessárias à eficaz solução das demandas sob sua responsabilidade, cumprindo 
todo o procedimento necessário referente aos mesmos. 

 
Auxiliar de Encanador 
Auxiliar nos serviços técnicos para assentar e conectar dutos e peças especiais; auxiliar nas ligações de ramais 
domiciliares de águas, nas instalações e reparos de peças sanitárias; auxiliar nos serviços especiais como montagem 
em conjunto elevatórios, estações de tratamento de água e esgoto; auxiliar nos serviços de construção de redes de 
água, troca de ramais, ligações de água, vazamento de cavaletes e reparos em geral; auxiliar na manutenção de redes; 
zelar pela conservação das ferramentas de trabalho; cumprir plantões nos serviços de manutenção; auxiliar nas trocas 
de hidrômetros, nas vistorias em geral em instalações hidráulicas internas e externas dos imóveis; auxiliar nas 
interrupções do fornecimento de água, quando necessário; executar tarefas correlatas a critério de seus superiores. 
 
Encanador 
Executar serviços técnicos para assentar e conectar dutos e peças especiais; executar ligações de ramais domiciliares 
de água; instalar e reparar peças sanitárias; executar serviços especiais como montagem em conjuntos elevatórios, 
estações de tratamento de água e esgoto; executar serviços de construções de redes de águas, troca de ramais, 
ligações de água, vazamentos de cavaletes e reparos em geral; fazer a manutenção de redes; zelar pela conservação 
das ferramentas de trabalho; cumprir plantões nos serviços de manutenção; fazer troca de hidrômetro; fazer vistorias 
em geral em instalações hidráulicas internas e externas dos imóveis, proceder à interrupção do fornecimento de água 
quando necessário; executar tarefas correlatas a critério de seus superiores. 
 
Operador de ETA 
Operar Estação de Tratamento de Água – ETA, conservando-a para seu pleno funcionamento; fazer consertos e 
manutenção dos equipamentos; cuidar dos acessórios e ferramentas que utiliza na execução de suas atividades; 
acompanhar a eficiência do tratamento de águas para destinação final; fazer vistorias na Estação de tratamento de 
água – ETA; verificar possíveis anormalidades no funcionamento do sistema; elaborar relatórios técnicos das 
atividades; responder por todas as atividades relacionadas à operação e manutenção do sistema de água existente no 
município; zelar pela manutenção, limpeza e conservação da estação de tratamento de água – ETA, do pátio e 
demais locais pertinentes à ETA, utilizando material de proteção e segurança; zelar pela limpeza e conservação das 
bombas; ligar, quando necessário, ramais domiciliares de água; promover a limpeza e desobstrução das redes de 
águas; executar conservação das redes de água; efetuar serviços de manutenção de equipamentos abastecendo-os 
lubrificando-os e executando pequenos reparos, para assegurar o seu bom funcionamento; manter organizados, 
limpos e conservados os materiais, máquinas, equipamentos e local da prestação do serviço; realizar a coleta do 
material, empregando técnicas e instrução adequadas, para proceder aos testes exames e amostras de laboratórios; 
elaborar relatórios técnicos e de dados estatísticos, anotando e reunindo os resultados dos exames e informações, 
para possibilitar consultas por outros órgãos; operar equipamentos e sistemas de informática e outros quando 
necessário ao exercício da atividade; dirigir veículos leves, mediante autorização prévia, quando necessário ao 
exercício da atividade; executar outras tarefas correlatas às acima descritas, a critério do seu superior imediato. 
 
Técnico Eletromecânico 
Zelar e executar manutenção e consertos na parte elétrica e mecânica das bombas de água, de esgoto e bombas submersas, bem 
como nas instalações elétricas de todas as unidades pertencentes à Autarquia; Executar outras tarefas correlatas determinadas 
pelo superior imediato. 

 
 
 
 


