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RETIFICAÇÃO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 

EDITAL Nº 001/2023 - SAE 

 

 

A COMISSÃO ESPECIAL DE COORDENAÇÃO, SUPERVISÃO, FISCALIZAÇÃO E 

REALIZAÇÃO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO, instituída pela Portaria Municipal nº 

554 de 13 de janeiro de 2023, no uso de suas atribuições legais, considerando o Edital 

de Abertura do Processo Seletivo Simplificado – Edital nº 001/2023 – SAE, e ainda, 

Considerando a Lei Municipal nº 4.050, de 27 de dezembro de 2022 que 

autoriza a Superintendência Municipal de Água e Esgoto – SAE, a contratar profissionais 

por tempo determinado para atender à necessidade temporária de excepcional interesse 

público da administração indireta deste município; 

Considerando a prevenção aos efeitos da situação de emergência 

administrativa de temporário e excepcional interesse público instituída e caracterizada 

pelo Decreto nº 1.697, de 21 de dezembro de 2022, em especial às contratações de 

pessoal para atender a Autarquia Municipal de Água e Esgoto, quando essas 

contratações irão permitir o funcionamento normal dos serviços nessa área, sem que 

haja nenhuma interrupção; 

Considerando que a Administração Pública deve seguir os mesmos 

princípios norteadores do direito administrativo em todos os seus atos, em especial o 

princípio do interesse público; 

RESOLVE: 

Art. 1º  - Fica RETIFICADO O ANEXO I DO EDITAL 001/2023. 

Art. 2º - Os candidatos devem acompanhar o andamento das próximas 

etapas do Processo Seletivo e sobre o novo cronograma, através do link 
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www.catalao.go.gov.br e no Placar de Avisos e Publicações do Município de Catalão e em 

Jornal de Grande Circulação. 

 

Catalão, Goiás 27 de janeiro de 2022. 

 

ANA PAULA SOCCOL 

Presidente da Comissão Especial de Coordenação, Supervisão, Fiscalização e Realização 
do Processo Seletivo Simplificado – Edital nº 001/2023 (SAE) 

 
 

IGOR GABRIEL RABELO MARCELINO 
Membro 

 
 

RODRIGO PAZ MONTEIRO 
Membro 

 
 

ROBSON RABELO 
Membro 

 
 

RODRIGO RAMOS MARGON VAZ 
Superintendente Geral da SAE 
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EDITAL Nº. 001/2023 – SAE 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 

 

ANEXO I DO EDITAL Nº. 001/2023 – SAE 
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 

DOS CARGOS/FUNÇÕES, DAS VAGAS, DA REMUNERAÇÃO E CARGA HORÁRIA 

 

 

QUANTITATIVO 

DE VAGAS 

RESERVA 

TÉCNICA* 
CARGO/FUNÇÃO REMUNERAÇÃO 

25 75 AJUDANTE GERAL PARA SERVIÇOS DE ÁGUA E 

ESGOTO 

Código do Cargo: 001 

 

REQUISITOS PARA PROVIMENTO: Ensino 

fundamental incompleto.                                                              

ANÁLISE E DESCRIÇÃO: Compreende os cargos 

que se destinam a prestar serviços de natureza 

simples dentro da Autarquia e também na cidade e 

Distritos. Executar serviços de limpeza do ambiente 

de trabalho, pátios, fazer limpeza e conservação das 

áreas externas da Instituição - conservação de 

instalações. Fazer a limpeza do escritório, laboratório, 

estações de trabalho e estação de tratamento de água 

e esgoto e outras dependências do serviço. Executar 

serviços de conservação civil e similar em todas as 

etapas, auxiliar nos serviços de manutenção. Manter a 

boa aparência, a higiene e a conservação dos locais 

de trabalho; auxiliar o pedreiro sempre que solicitado. 

Coletar o lixo e acondicioná-lo em recipientes 

apropriados para depositá-los, posteriormente em 

lixeiras, em local previamente definido. Recolher e 

zelar pela perfeita conservação e limpeza de 

equipamentos e utensílios utilizados para a execução 

do trabalho, cuidando para evitar danos e perdas dos 

mesmos. Responsabilizar-se por móveis, instalações, 

máquinas, equipamentos e utensílios durante as 

R$ 1.977,96 
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tarefas. Preparação de argamassa, reboco, caiações, 

blocos de cimento, formas e armações de ferro para 

concreto. Assentar e/ou substituir telhas, azulejos e 

ladrilhos. Trabalhar com qualquer tipo de massa à 

base de cal, cimento e outros materiais de construção. 

Auxiliar na instalação de condutores e outros 

componentes de instalação hidráulica. Auxiliar na 

manutenção das instalações, substituindo-as ou 

reparando partes componentes, como: tubulações, 

válvulas, junções, aparelhos, revestimentos isolantes 

e outros. Auxiliar na execução de testes para detectar 

e localizar vazamentos em redes. Solicitar materiais e 

equipamentos para execução do serviço. Remover 

materiais de construção. Fazer pequenos trabalhos de 

recuperação estrutural ou/e pintura. Zelar pela própria 

segurança no trabalho e pela de outras pessoas. 

Manter o locar de trabalho limpo e organizado. 

Realizar a limpeza e conservação das instalações. 

Realizar outras atribuições compatíveis com sua 

especialização profissional. Atender todas as 

solicitações do superior hierárquico.                    

Carga Horária Semanal: 40 horas 
 

10 30 ASSISTENTE OPERACIONAL DO SISTEMA DE 

ÁGUA  

Código do Cargo: 002 

 

REQUISITOS PARA PROVIMENTO: Curso Técnico 

em áreas afins e CNH categoria “B”. Possuir registro 

ativo no Conselho Nacional de Química (CRQ).  

ANÁLISE E DESCRIÇÃO: Sujeito a prestar 

serviços em regime de plantão e sob escalas de 

trabalhos permitidas pela legislação em vigor. 

Compreende os cargos que se destinam a fiscalizar a 

operação e quando necessário operar as bombas de 

recalque de água e destinado ao tratamento na 

Estação de Tratamento de Água (ETA) Acompanhar o 

bom funcionamento dos equipamentos da ETA (tais 

como: bombas, motores, painéis, ar condicionados). 

Operar o sistema de bombas. Verificar os sistemas de 

proteção e segurança dos equipamentos. Fazer 

R$ 2.597,92 
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anotações dos dados operacionais (tais como: tensão, 

amperagem, pressão). Comunicar de hora em hora 

com a Estação de Tratamento de Água, a leitura de 

vazão, amperagem e tensão. Comunicar aos 

responsáveis qualquer anomalia detectada nos 

equipamentos. Zelar pela manutenção dos 

equipamentos. Zelar pela própria segurança no 

trabalho e pela de outras pessoas. Manter o locar de 

trabalho limpo e organizado. Realizar a limpeza e 

conservação das instalações da ETA. Realizar outras 

atribuições compatíveis com sua especialização 

profissional.  

Carga Horária Semanal: 40 horas 

 

10 30 ASSISTENTE OPERACIONAL DO SISTEMA DE 

ESGOTO 

Código do Cargo: 003 

 

REQUISITOS PARA PROVIMENTO: Ensino Médio 

Completo e CNH categoria “B”.  

ANÁLISE E DESCRIÇÃO: Sujeito a prestar 

serviços em regime de plantão e sob escalas de 

trabalhos permitidas pela legislação em vigor. 

Compreende os cargos que se destinam a fiscalizar a 

operação e quando necessário operar as bombas de 

recalque de esgoto destinado ao tratamento na 

Estação de Tratamento de Esgoto (ETE). Acompanhar 

o bom funcionamento dos equipamentos da ETE (tais 

como: bombas, motores, painéis, ar condicionados). 

Operar o sistema de bombas. Verificar os sistemas de 

proteção e segurança dos equipamentos. Fazer 

anotações dos dados operacionais (tais como: tensão, 

amperagem, pressão). Comunicar de hora em hora 

com a Estação de Tratamento de Esgoto, a leitura de 

vazão, amperagem e tensão. Comunicar aos 

responsáveis qualquer anomalia detectada nos 

equipamentos. Zelar pela manutenção dos 

equipamentos. Zelar pela própria segurança no 

trabalho e pela de outras pessoas. Manter o locar de 

trabalho limpo e organizado. Realizar a limpeza e 

R$ 2.361,74 



 

               
_______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Prefeitura Municipal de Catalão/GO – CNPJ nº 01.505.643/0001-50 

Rua Nassim Agel, nº 505, Setor Central, Catalão/GO 

conservação das instalações ETE. Realizar outras 

atribuições compatíveis com sua especialização 

profissional.  

Carga Horária Semanal: 40 horas 

 

30  90 EXECUTOR DE REDES DE ÁGUA E ESGOTO 

Código do Cargo: 005 

 

REQUISITOS PARA PROVIMENTO: Ensino 

fundamental incompleto e CNH categoria “B” ou 

superior.  

ANÁLISE E DESCRIÇÃO: Executar assentamento de 

tubos, manilhas, peças e conexões. Executar e 

reparar ramais domiciliares de água e esgoto. Corrigir 

vazamento em redes de água e desobstruir as redes 

de esgoto. Fazer ligações de água e esgoto, instalar, 

reparar e substituir hidrômetros e padrões de 

medição. Abrir e recompor valetas. Executar o corte e 

a religação de água. Proceder testes para detecção e 

localização de vazamentos domiciliares e em redes. 

Dirigir automóveis, camionetes e caminhões. Executar 

outras tarefas correlatas. 

Carga Horária Semanal: 40 horas 

R$ 2.361,74 

 

10 30 EXECUTOR DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL 

Código do Cargo: 006 

 

REQUISITOS PARA PROVIMENTO: Ensino 

fundamental incompleto e CNH categoria “B” ou 

superior.  

ANÁLISE E DESCRIÇÃO: Compreende os cargos 

que se destinam a executar trabalhos em alvenaria, 

concreto e outros materiais, guiando-se por desenhos, 

esquemas e especificações, utilizando processos e 

instrumentos pertinentes ao ofício para construir, 

reformar ou reparar prédios e obras similares dentro 

da Autarquia, na cidade e nos Distritos. Efetuar a 

locação de pequenas obras. Fazer alicerces. Levantar 

R$ 2.361,74 
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paredes de alvenaria, pilares, vigas, Lages e muros de 

arrimo. Fazer e reparar bueiros, poços de visita, pisos 

de cimento e ladrilho. Preparar e orientar a 

preparação de argamassa, rebocar paredes, fazer 

artefatos de concreto, assentar portas, janelas, 

telhados, azulejos, etc. Executar passeio. Armar 

andaimes e reparar alvenarias. Orientar na escolha do 

material apropriado e na melhor forma de execução 

do trabalho. Orientar a composição de mistura, 

cimento, areias, pedra, dosando as quantidades para 

obter argamassa desejada. Assentar tijolos, ladrilhos, 

alvenarias e materiais afins. Construir alicerces, 

levantar paredes, muros e construções similares. 

Rebocar estruturas construídas. Realizar trabalhos de 

manutenção corretiva de prédios, calçadas e 

estruturas semelhantes. Armar e desmontar andaimes 

para execução das obras desejadas. Operar 

betoneiras. Zelar pela própria segurança no trabalho e 

pela de outras pessoas. Manter o locar de trabalho 

limpo e organizado. Realizar a limpeza e conservação 

das instalações. Realizar outras atribuições 

compatíveis com sua especialização profissional. 

Atender todas as solicitações do superior hierárquico.  

Carga Horária Semanal: 40 horas 

 

05 15 MOTORISTA 

Código do Cargo: 007 

 

REQUISITOS PARA PROVIMENTO: Ensino médio 

completo e CNH categoria “C” ou superior.  

ANÁLISE E DESCRIÇÃO: Conduzir automóveis, 

caminhões e outros veículos destinados ao transporte 

de passageiros ou de carga. Manter os veículos em 

perfeitas condições de funcionamento e promover a 

limpeza dos mesmos. Fazer reparos emergenciais. 

Cuidar do abastecimento de combustível, água e óleo. 

Comunicar ao seu superior quaisquer defeitos 

verificados. Preencher o relatório diário do veículo. 

R$ 1.630,79 
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Executar outras tarefas correlatas.  

Carga Horária Semanal: 40 horas 

 

10 30 VISTORIADOR 

Código do Cargo: 008 

 

REQUISITOS PARA PROVIMENTO: Ensino médio 

completo, CNH categoria “A”, Saber conduzir bicicleta 

e Conhecimento básico em informática.  

ANÁLISE E DESCRIÇÃO: Compreende aos cargos 

que se destinam a fazer a leitura, corte e religação 

nas residências, trabalha em ambiente externo, 

através de equipamentos de leitura e impressoras 

portáteis, que permitem a entrega da fatura já no ato 

da leitura. Registrar o consumo de água. Encarregado 

de serviços de leitura, verificação de consumo de 

água. Operar máquina portátil de leitura de código de 

barras. Verificar o funcionamento dos hidrômetros. 

Entregar talões e avisos de corte. Efetuar corte e 

religação. Entrega de comunicado de alteração do 

consumo. Observar anormalidade no serviço de 

abastecimento. Coleta de dados visando obtenção de 

diagnóstico sobre implantação de serviços e obras de 

melhorias sanitárias. Executar outras atribuições afins. 

Propor medidas que visem melhorar a qualidade dos 

trabalhos e agilizar as operações. Zelar pela própria 

segurança no trabalho e pela de outras pessoas. 

Manter o locar de trabalho limpo e organizado. 

Atender solicitações do superior hierárquico. Trocar 

hidrômetros. Dirigir veículos ciclomotores. Atender as 

solicitações dos clientes. Revisar leitura. Conferir 

serviços de leitura. Prestar informações aos clientes. 

Executar outras tarefas correlatas.  

Carga Horária Semanal: 40 horas. 

R$ 2.361,74 
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* A reserva técnica referente aos cargos públicos descritos na tabela acima, será composta 

pelos candidatos classificados dentro do quantitativo informado na tabela e em conformidade 

com as regras previstas no Edital. Os candidatos integrantes da reserva técnica para o Processo 

Seletivo poderão ser convocados, durante o período de validade do certame, conforme 

disponibilidade de vagas, necessidade e conveniência da SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL 

DE ÁGUA E ESGOTO DE CATALÃO e de acordo com a classificação obtida. 


