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I. APRESENTAÇÃO 

O Plano de Negócios e Gestão da Caesb, para o período 2015 – 2019, tem como 

premissas fundamentais o alcance do equilíbrio econômico e financeiro da empresa, a melhoria 

da qualidade e da eficiência nos serviços prestados, a busca pelo relacionamento ético e 

profissional com fornecedores e a valorização da produtividade, do mérito e do desenvolvimento 

coletivo. (Plano de Negócio e Gestão da Caesb – 2015-2019) 

A gestão estratégica de pessoas é um tema prioritário para as organizações pelo seu 

potencial de criação de valor. O êxito está relacionado com a capacidade de transformar sua 

estratégia competitiva em resultados por meio do capital humano. É necessário garantir que as 

pessoas utilizarão suas competências para a implementação da estratégia, vinculando seu 

desempenho aos resultados organizacionais. Alinhar gestão de pessoas aos objetivos 

estratégicos implica na existência de métodos que avaliem quais os resultados que as práticas 

de gestão de pessoas trazem para a organização. 

Uma das formas de convergir todas as iniciativas estratégicas da organização para o 

alcance dos resultados pretendidos é estabelecer um modelo de remuneração que premie e 

oriente as ações dos empregados. 

Diante do cenário econômico-financeiro nacional, visando manter seu nível de 

excelência em termos de gestão de pessoas e carreiras, identificamos a necessidade de 

implantar um novo plano de cargos e salários na Companhia. 

Acreditamos que o novo Plano de Cargos, Carreiras e Salários – PCCS da Caesb 

estabelecerá os meios e os requisitos para a atração de profissionais especializados e 

valorizados no mercado, proporcionando o desenvolvimento das competências necessárias para 

o alcance dos objetivos organizacionais, o reconhecimento do mérito individual e a retenção dos 

talentos. 
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II. OBJETIVOS 

1. Adequar o PCCS às exigências legais e às novas realidades do mercado, definindo as 

diretrizes para a gestão da remuneração e das carreiras dos profissionais da Caesb. 

2. Organizar a estrutura de cargos em consonância com os processos da empresa, 

definindo e agrupando os profissionais que irão executá-los de acordo com sua 

formação em um conjunto adequado ao negócio da Companhia. 

3. Definir as atribuições e responsabilidades de cada profissional, por meio de um 

descritivo de cargos, em consonância com os processos da empresa e devidamente 

adequadas à estrutura de cargos, à legislação pertinente e ao negócio da Companhia. 

4. Organizar a estrutura salarial, definindo uma tabela de salários para as carreiras com 

base em pesquisa salarial. 

5. Propor um plano de carreiras compatível com os anseios do empregado e as 

necessidades da empresa, definindo as formas de admissão e de progressão; 

estabelecendo os meios e os requisitos para ascensão funcional; proporcionando o 

desenvolvimento e o crescimento profissional e buscando a retenção dos talentos.  

6. Estabelecer a Avaliação de Desempenho como instrumento direcionado, acima de tudo, 

para o desenvolvimento pessoal e profissional de todos os funcionários, e não voltado 

para apenas da meritocracia. Ações de mérito, promoções e valorização dos 

funcionários virão como consequência deste trabalho. 

 

III. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 

O presente documento foi elaborado em consonância com a Constituição Federal, o 

Regimento Interno da Caesb, Classificação Brasileira de Ocupações – CBO e a Consolidação 

das Leis do Trabalho - CLT. 

 

IV. ABRANGÊNCIA 

Este documento se aplica àqueles empregados que optarem por migrar do Sistema de 

Gestão de Pessoas por Competências - SGPC para este novo Plano de Cargos, Carreiras e 

Salários – PCCS, por meio da concordância e assinatura do Termo de Adesão e para aqueles 

empregados admitidos após a aprovação deste Plano de Cargos.  
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V. GLOSSÁRIO 

Avaliação de Desempenho – é o processo pela qual a Caesb identificará a contribuição e o 

desenvolvimento profissional de cada empregado. É realizada entre chefia e empregado, com o 

apoio de um sistema informatizado específico. É a base para as progressões por mérito do 

empregado e fundamental para o processo de gestão. 

Carreira – possibilidade de crescimento profissional do empregado nos degraus salariais do 

cargo, mediante critérios estabelecidos. 

Cargo – é nome atribuído à posição que uma determinada pessoa ocupa e corresponde ao 

conjunto de tarefas de mesma natureza, complexidade, responsabilidade e condições de 

trabalho em que são executadas. 

Cargo Amplo – conjunto de tarefas de mesma natureza, complexidade, responsabilidade, que 

permitem a flexibilidade necessária ao exercício de atribuições, dentre aquelas profissões 

previstas para o cargo, com equivalência de complexidade e responsabilidade (Agente de 

Sistemas de Saneamento – GSS e Agente de Suporte ao Negócio – GSN). 

Cargo Específico - conjunto de tarefas de mesma natureza, complexidade, responsabilidade e 

condições de trabalho em que são executadas. As atribuições são específicas daquele cargo e 

profissão, não havendo flexibilização para execução de outras atividades, ainda que haja 

equivalência de complexidade e responsabilidade entre as profissões. (Agente de Operação de 

Sistemas de Saneamento – GSO, Técnico de Sistemas de Saneamento – TSS, Técnico de 

Suporte ao Negócio – TSN, Analista de Sistemas de Saneamento – ASS, Analista de Suporte ao 

Negócio – ASN e Advogado – ADV). 

Competências – é o conjunto de conhecimentos, capacidades (atitude) e habilidades que 

possibilitam um desempenho superior em uma determinada posição. É também a contribuição 

que a organização espera dos seus profissionais, de acordo com o cargo ocupado. 

Descrição de Cargos – é o detalhamento do conjunto de tarefas de um cargo, descritos de 

forma organizada, de modo a identificar o que é feito, como é feito e para que é feito. 

Degrau Salarial – é a designação de cada um dos valores de salário de uma carreira. 

Enquadramento – é o posicionamento do empregado no PCCS, de acordo com a estrutura de 

cargos, o descritivo de cargos e sua situação salarial. 

Estrutura Salarial – é o conjunto de instrumentos que definem os salários, as carreiras e os 

degraus salariais relativos aos cargos da empresa. A estrutura da Caesb no PCCS é composta 
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por 01 tabela salarial, 8 carreiras associadas aos cargos, 35 degraus salariais para cada carreira, 

sendo que cada degrau corresponde a um valor salarial. 

Pesquisa Salarial – é o processo de identificação dos salários praticados no mercado, bem 

como das vantagens, benefícios e outras condições proporcionadas aos empregados pelas 

empresas pesquisadas, com objetivo de estabelecer o equilíbrio externo. 

Progressão – é a mudança do empregado do degrau salarial da carreira que se encontra, para 

degrau salarial superior, no mesmo cargo que ocupa. 

Profissões - identificam e representam o conjunto de atribuições e responsabilidades 

especializadas a serem executadas na Companhia, em conformidade com o cargo de admissão 

e contrato de trabalho. 

Salário Base – é o valor constante da tabela salarial destinado a remunerar o empregado, 

diretamente pelo exercício do cargo, sem os acréscimos de vantagens, incentivos ou benefícios 

a qualquer título. 

Tarefa – é a atividade executada pelo empregado ocupante de determinado cargo.
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VI. DIRETRIZES PARA GESTÃO DO PLANO DE CARGOS, CARREIRAS E SALÁRIOS 

1. A administração e manutenção do PCCS é de responsabilidade da Gerência de 

Captação de Pessoas e Gestão de Carreiras – SGPP. 

2. O PCCS deve estar compatível com a realidade da Caesb no contexto do mercado de 

saneamento nacional e da administração direta e indireta do Governo do Distrito Federal 

– GDF, devendo ser atualizado e adequado sempre que necessário. 

3. A Estrutura de Cargos e Profissões, Anexo I, deve estar em consonância com os 

processos da empresa, devendo ser atualizada e adequada sempre que necessário. A 

criação, alteração, reavaliação ou extinção de cargos deverá ser precedida de análise 

e parecer técnico da SGPP e aprovação da Diretoria da Caesb. 

4. O Manual Descritivo de Cargos, Anexo II, deve detalhar o conjunto de atividades de um 

cargo, descritas de forma organizada, de modo a identificar o que é feito, como é feito 

e para que é feito. Deve identificar também o conjunto de conhecimentos, habilidades 

e atitudes (competências) necessárias para um desempenho satisfatório por parte de 

seus ocupantes, devendo ser atualizado e adequado sempre que necessário. 

5. A Tabela Salarial, Anexo III, deve ser compatível com os salários praticados no 

mercado, devendo ser monitorada por meio de pesquisas para propor a adequação dos 

salários, sempre que necessário, e observada a situação econômica e financeira da 

Companhia. 

6. A fim de manter o enquadramento e o horizonte de carreira dos empregados, os 

reajustes concedidos por ACT serão aplicados à tabela salarial. 

7.  Os Processos Seletivos Internos para Progressão - PSIP, por Mérito ou Antiguidade, 

serão realizados anualmente, de acordo com o PCCS. 

8. O enquadramento dos empregados na estrutura de cargos e na tabela salarial, bem 

como os reajustes previstos em ACT e os resultados dos PSIP, serão publicados no site 

departamental da SGPP, sempre que autorizados pela Diretoria da Caesb. 
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VII. ESTRUTURA E DESCRITIVO DOS CARGOS 

1. Estrutura de Cargos 

1.1. Os cargos representam a posição que uma determinada pessoa ocupa e corresponde 

ao conjunto de tarefas de mesma natureza, complexidade, responsabilidade e 

condições de trabalho em que são executadas, assim como as competências 

requeridas para o seu exercício. 

1.2. O PCCS considera 8 (oito) cargos, amplos e específicos, organizados de acordo com a 

formação exigida. 

1.2.1. Cargos de Formação Superior:  

1.2.1.1. Analista de Sistemas de Saneamento – ASS (Específico). 

1.2.1.2. Analista de Suporte ao Negócio – ASN (Específico). 

1.2.1.3. Advogado – ADV (Específico). 

1.2.2. Cargos de Formação Técnica: 

1.2.2.1. Técnico de Sistemas de Saneamento – TSS (Específico). 

1.2.2.2. Técnico de Suporte ao Negócio – TSN (Específico). 

1.2.3. Cargos de Formação de Nível Médio: 

1.2.3.1. Agente de Operação de Sistemas de Saneamento – GSO (Específico). 

1.2.3.2. Agente de Sistemas de Saneamento – GSS (Amplo). 

1.2.3.3. Agente de Suporte ao Negócio – GSN (Amplo). 

2. Profissões 

2.1. As profissões identificam e representam o conjunto de atribuições e responsabilidades 

especializadas a serem executadas na Companhia, em conformidade com o cargo de 

admissão e contrato de trabalho. 

2.2. As profissões são específicas de cada cargo e, portanto, é vedada a execução de 

atividades distintas da profissão do cargo que o empregado ocupa.  

2.2.1. Para os Cargos Amplos é permitida a flexibilização para o exercício de atribuições 

de mesma equivalência de complexidade e responsabilidade entre as profissões 
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previstas para estes cargos. São eles: Agente de Sistemas de Saneamento – GSS 

e Agente de Suporte ao Negócio – GSN. 

2.2.2. A flexibilização para o exercício de atribuições de mesma equivalência de 

complexidade e responsabilidade entre as profissões ocorrerá no mesmo cargo. É 

vedada a realização de atividades do Agente de Sistemas de Saneamento – GSS 

pelo Agente de Suporte ao Negócio – GSN e vice-versa. 

2.2.3. Para os Cargos Específicos, que possuem atribuições específicas daquele cargo 

e profissão, não há flexibilização para execução de outras atividades; ainda que 

haja equivalência de complexidade e responsabilidade entre as profissões. São 

eles: Agente de Operação de Sistemas de Saneamento – GSO, Técnico de 

Sistemas de Saneamento – TSS, Técnico de Suporte ao Negócio – TSN, Analista 

de Sistemas de Saneamento – ASS, Analista de Suporte ao Negócio – ASN e 

Advogado – ADV. 

2.2.4. Aqueles Cargos Específicos compostos pelas profissões que caracterizam domínio 

profissional privativo, regido por órgão de classe ou não, terão a respectiva 

formação profissional e, se for o caso, o registro no órgão competente exigidos na 

admissão, bem como executarão, exclusivamente, atividades inerentes ao seu 

campo de domínio profissional. 

2.3. A Estrutura de Cargos e Profissões está demonstrada no Anexo I. 

3. Descritivo de Cargos 

3.1. O descritivo de cargos consiste no detalhamento do conjunto de tarefas, descritos de 

forma organizada, de modo a identificar o que é feito, como é feito e para que é feito. 

Descreve as atividades efetivamente desempenhadas pelo empregado. 

3.2. As descrições dos cargos estão reunidas no Manual Descritivo de Cargos, Anexo II. 

3.3. O Manual Descritivo de Cargos conterá as seguintes informações: 

3.3.1. Identificação do cargo: nome e carreira. 

3.3.2. Identificação da profissão: nome e código na Classificação Brasileira de 

Ocupações – CBO. 

3.3.3. Requisitos para admissão no cargo: escolaridade e registro profissional. 

3.3.4. Descrição sumária do cargo. 

3.3.5. Competências requeridas para o cargo: conhecimentos, habilidade e atitudes. 
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3.3.6. Descrição das atividades. 

3.4. A jornada de trabalho dos empregados é de 44 (quarenta e quatro) horas semanais.  

3.4.1. Terão jornada de trabalho diferenciada aqueles casos previstos em lei, norma 

interna ou Acordo Coletivo de Trabalho.  

 

VIII. ESTRUTURA SALARIAL 

4. Tabela Salarial 

4.1. A estrutura salarial estabelecida para a Caesb considerou as informações da pesquisa 

salarial realizada no segmento nacional de saneamento e no mercado das empresas 

públicas do governo do distrito federal, bem como o alinhamento dos valores detectados 

com as práticas salariais de mercado.  

4.2. A Tabela Salarial é composta de 8 (oito) carreiras, associadas aos respectivos cargos, 

possuindo 35 (trinta e cinco) degraus, ordenados de forma crescente, que definem a 

amplitude de cada carreira.  

4.3. Na elaboração da tabela salarial foram mantidos os pisos e tetos já praticados na Caesb. 

4.4. Cada cargo constitui uma carreira única e possui amplitude distinta entre os degraus 

salariais. 

4.4.1. Para o cargo de GSS a amplitude entre os degraus salariais é de 4,30%. 

4.4.2. Para o cargo de GSO a amplitude entre os degraus salariais é de 3,19%. 

4.4.3. Para o cargo de GSN a amplitude entre os degraus salariais é de 3,84%. 

4.4.4. Para o cargo de TSN a amplitude entre os degraus salariais é de 3,04%. 

4.4.5. Para o cargo de TSS a amplitude entre os degraus salariais é de 2,89%. 

4.4.6. Para o cargo de ASN a amplitude entre os degraus salariais é de 3,32%. 

4.4.7. Para o cargo de ASS a amplitude entre os degraus salariais é de 2,89%. 

4.4.8. Para o cargo de ADV a amplitude entre os degraus salariais é de 3,32%. 

4.5. O salário será aquele fixado no degrau salarial correspondente ao cargo ocupado pelo 

empregado. 
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4.6. Empregados que recebam salário superior aos tetos das carreiras serão posicionados 

fora da tabela salarial (Fora de Tabela – FT). 

4.7. Aqueles empregados que tiverem algum acréscimo ao salário que o desloque do 

degrau, serão posicionados no degrau imediatamente superior, enquanto perdurar essa 

estrutura salarial. Caso o acréscimo ultrapasse o teto da carreira, o empregado será 

posicionado fora da tabela salarial. 

4.8. Os salários estão definidos na Tabela Salarial, Anexo III. 

 

IX. POLÍTICAS DE ADMISSÃO E PROGRESSÃO 

5. Política de Admissão 

5.1. De acordo com as Políticas de Pessoal da Caesb, a admissão de empregados será 

efetivada mediante aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos, 

realizado de acordo com as disposições legais vigentes. 

5.2. A entrada do profissional na Caesb, em qualquer um dos oito cargos definidos, dar-se-

á sempre no início da carreira, correspondente ao degrau salarial admissional, depois 

de cumpridas as exigências estabelecidas no Edital do Concurso Público e em 

conformidade com as políticas estabelecidas para admissão de empregados.  

5.3. A admissão será efetivada mediante contrato de experiência, conforme faculta o art. 

443, Parágrafo 2º, c, da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT. 

5.4. Todo empregado recém-contratado será enquadrado no salário admissional, onde 

permanecerá até o final do período probatório (experiência). Ao término desse período 

o empregado que for aprovado no estágio probatório passará automaticamente para o 

degrau 1 da carreira do cargo de contratação. 

5.5. O salário do degrau admissional é 10% inferior ao do primeiro degrau da respectiva 

carreira, mas não é considerado o piso salarial. 

5.6. Será respeitado o piso salarial obrigatório para aquelas categorias que o definem em lei 

específica. 

6. Processo Seletivo Interno para Progressão - PSIP 

6.1. A progressão é a elevação do salário do empregado ao degrau salarial imediatamente 

superior, dentro da carreira do seu cargo. 
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6.2. Os PSIP ocorrerão, alternadamente, por merecimento ou por antiguidade, respeitando 

a proporção de 1 (um) PSIP para progressão por mérito por 1 (um) PSIP para 

progressão por antiguidade. 

6.3. As progressões, por mérito e antiguidade, serão efetivadas no mês de janeiro de cada 

ano. 

6.4. O cronograma de progressões da Caesb iniciará em janeiro de 2019 com o PSIP por 

Antiguidade, seguido da realização de um PSIP por Mérito (2020). Em seguida, haverá 

a realização de outro PSIP por Antiguidade (2021); e assim sucessivamente.  

6.5. Os empregados enquadrados nos últimos degraus das suas respectivas carreiras ou 

posicionados fora da tabela salarial não estão sujeitos às progressões por mérito ou 

antiguidade. 

6.6. Considerando que as Funções Gratificadas (FG), os Níveis de Gratificação (NG), bem 

como os Cargos Comissionados de Assessoramento (CCA), não são caracterizados 

como cargo nem carreira, a progressão profissional e salarial dos empregados que 

ocupam alguma dessas posições se dará, apenas, no cargo de origem. 

7. Critérios de Avaliação e Desempate 

7.1. O formato a ser adotado para a prática de avaliação é a realização de uma Avaliação 

de Desempenho anual, composta por 3 fases: Autoavaliação do Empregado, Avaliação 

do Gestor e Feedback Presencial. 

7.1.1. Os empregados serão avaliados nas Competências previstas no Manual Descritivo 

de Cargos deste PCCS; 

7.1.2. Caso haja necessidade de desempate entre empregados em relação as 

progressões a serem concedidas, o desempate ocorrerá mediante aplicação 

sucessiva dos seguintes critérios:  

7.1.2.1. Pontuação máxima das avaliações anteriores; 

7.1.2.2. Tempo de serviço no cargo atualmente ocupado.  

7.1.3. A Avaliação de Desempenho deverá ser regulamentada em Norma Interna, no 

prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, a partir da aprovação deste PCCS. 

7.1.3.1. A metodologia e a sistemática de avaliação do empregado que ocupa 

alguma posição de chefia também serão estabelecidas e detalhadas em 

Norma Interna. 
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8. Progressão por Mérito 

8.1. No caso do PSIP por Mérito, a progressão será de 1 (um) degrau salarial, devendo 

atender, concomitantemente, aos seguintes requisitos: 

8.1.1. O empregado ter obtido resultado satisfatório (atende) na Avaliação de 

Desempenho aplicada pela Caesb,  

8.2. Aquele empregado que obtiver resultado satisfatório (atende) em 3 processos seletivos, 

consecutivos ou não, receberá, a título de bonificação, a progressão de mais 1 (um) 

degrau na carreira. 

8.2.1. A bonificação será cumulada com o PSIP por Mérito a ser realizado no ano em que 

completar o 3º resultado satisfatório (atende). 

8.3. Não são elegíveis às progressões por mérito: 

8.3.1.  Empregado cedido, até que reassuma seu posto de trabalho na Caesb e atenda 

às condições estabelecidas para a progressão neste documento e em Norma 

Interna. 

8.3.2. Empregados que obtenham resultado insatisfatório na Avaliação de Desempenho.  

8.3.3. Empregados que não realizem a Avaliação de Desempenho.  

8.4. Os empregados afastados por mais de seis meses dentro do período avaliativo por 

motivo de doença, após o retorno, serão posicionados na carreira, sem efeitos 

retroativos, conforme o resultado de sua última avaliação. Caso não possua um 

resultado, o reposicionamento será com base em seu primeiro resultado após o retorno, 

obedecendo à data geral de progressões. 

8.4.1. O posicionamento ocorrerá no mês de janeiro, após o seu retorno ou após a 

realização de sua primeira avaliação por mérito.  

9. Progressão por Antiguidade 

9.1. No caso do PSIP por Antiguidade, a progressão será de 1 (um) degrau salarial, devendo 

atender, concomitantemente, aos seguintes requisitos: 

9.1.1. Ter o intervalo mínimo de 12 (doze) meses da admissão ou da última progressão. 
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9.2. Todos os empregados do quadro efetivo da Caesb têm direito à progressão por 

antiguidade, exceto os empregados que estejam em licença sem vencimento e 

aposentados por invalidez.  
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X. Diretrizes Gerais 

1. A implantação deste PCCS será realizada pela Superintendência de Gestão de Pessoas 

- SGP, em até 90 dias após a sua aprovação. 

2. Os procedimentos e critérios de enquadramento dos atuais empregados neste PCCS 

estão definidos no Anexo IV. 

3. Os casos omissos e as excepcionalidades serão decididos pela Diretoria de Suporte ao 

Negócio – DS, ouvidas as unidades subordinadas. 



COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL – CAESB 

 

16 
 

ANEXO I – ESTRUTURA DE CARGOS E PROFISSÕES 

Profissão CBO

Auxiliar de Laboratório 8181-10

Armazenista 4141-10

Auxiliar de Topógrafo 3123-20

Condutor de Veículos 7823-10

Eletricista de Instalações 9531-15

Mecânico de Véiculos 9144-05

Apoio à Manutenção de Veículos (em extinção) 9913-05

Eletricista de Manutenção Industrial 9511-05

Fundidor 7222-05

Bombeiro Hidráulico 7241-10

Mecânico 9113-05

Soldador 7243-15

Torneiro Mecânico 7212-15

Trabalhador da Manutenção de Edificações 5143-25

Operação de Máquinas Pesadas 7151-15

Agente de Operação de Sistemas de 

Saneamento – GSO
Operador de Estação de Tratamento 8623-05

Almoxarife 4141-05

Atendente Comercial 4110-10

Auxiliar de Administração (em extinção) 4110-05

Auxiliar de Enfermagem do Trabalho 3222-35

Desenhista (em extinção) 3180-15

Assistente Administrativo 4110-10

Técnico de Contabilidade 3511-05

Técnico em Secretariado (em extinção) 3515-05

Técnico em Segurança do Trabalho 3516-05

Técnico de Informática (em extinção) 3172-05

Desenhista de Projetos (em extinção) 3185-10

Técnico em Agrimensura 3123-05

Técnico de Edificações 3121-05

Técnico Eletricista 3131-30

Técnico Eletrônico 3132-15

Técnico Florestal 3212-10

Técnico em Hidrologia 3115-15

Técnico Mecânico 3141-10

Técnico Químico 3111-05

Técnico de Saneamento 3122-10

Técnico de Telecomunicações 3133-15

Cargos
PCCS 2017

Agente de Sistemas de Saneamento - GSS

 

 

Agente de Suporte ao Negócio - GSN

 

Técnico de Suporte ao Negócio - TSN

 

Técnico de Sistemas de Saneamento - TSS
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ANEXO I – ESTRUTURA DE CARGOS E PROFISSÕES – continuação  

 

Profissão CBO

Administrador 2521-05

Arquivista 2613-05

Bibliotecário 2612-05

Jornalista 2611-25

Publicitário 2531-15

Relações Públicas 2531-05

Contador 2522-10

Economista 2512-05

Estatístico 2112-05

Médico do Trabalho 2231-18

Pedagogo 2394-15

Psicólogo 2515-40

Secretário Executivo 2523-05

Assistente Social 2516-05

Analista de Sistemas 2124-05

Analista de Banco de Dados 2124-20

Engenheiro de Segurança do Trabalho 2149-15

Técnico Especializado (em extinção) -

Arquiteto 2141-05

Biólogo 2211-05

Engenheiro Agrônomo 2221-10

Engenheiro Ambiental 2140-05

Engenheiro Civil 2142-05

Engenheiro Agrimensor 2148-05

Engenheiro Eletricista 2143-05

Engenheiro Eletrônico 2143-10

Engenheiro Florestal 2221-20

Engenheiro Mecânico 2144-05

Engenheiro Mecatrônico 2021-05

Engenheiro Químico 2145-05

Engenheiro Sanitarista 2142-60

Geógrafo 2513-05

Geólogo 2134-05

Químico 2132-05

Técnico Especializado (em extinção) -

Advogado - ADV Advogado 2410-05

 

Cargos
PCCS 2017 

Analista de Suporte ao Negócio – ASN

 

Analista de Sistemas de Saneamento - ASS
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ANEXO II – MANUAL DESCRITIVO DE CARGOS 
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COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL – CAESB

Plano de Cargos, Carreiras, e Salários - PCCS 2017

NOME DO CARGO:

PROFISSÃO:

CBO:

CARREIRA:

ESCOLARIDADE:

REGISTRO PROFISSIONAL:

CONHECIMENTOS:

1. Programa de Treinamento Introdutório (para contratados a 

partir de 2013)

2. Ergonomia (NR-17)

3. Norma Disciplinar (ND-02)

4. Código de ética e conduta profissional da Caesb

5. Política Ambiental da Caesb

6. Inclusão Digital

7. Editor de Texto Básico (Word ou similares)

8. Redação Empresarial

9. Segurança no Trabalho

10. Elaboração de pareceres e relatórios

11. Planilha Eletrônica Básica (Excel ou similares)

1. Trabalho em Equipe

2. Comunicação Eficaz

3. Análise de Problemas e Tomada de Decisão

4. Planejamento e Organização

5. Conduta/Comprometimento

HABILIDADES E ATITUDES:

IV - COMPETÊNCIAS REQUERIDAS

-

Realizar ações e atribuições diversas para apoiar os processos de operação, monitoramento e análise dos sistemas de

saneamento, tais como: Coletas; inspeção de amostras para análises laboratoriais; medição de vazão; análises

laboratoriais de leitura direta para fins de controle operacional/qualidade.

I - MANUAL DESCRITIVO DE CARGOS

II - REQUISITOS DE ADMISSÃO

III - DESCRIÇÃO SUMÁRIA

Agente de Sistemas de Saneamento - GSS

Auxiliar de Laboratório

8181-10

GSS

Ensino médio completo e Domínio de conhecimento específico / Apoio Laboratorial
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1. Alimentar o sistema para cartas de controle metrológico das balanças de laboratório pelo módulo Unilab/Unilins; 2. Cadastrar

equipamentos, instrumentos e vidrarias da área no módulo /Unimaster/ Unilins e EP e manter atualizado; 3. Controlar entrada e saída

física de vidraria do almoxarifado da PGOQ; 4. Manter os Sistemas implementados (Unilins/ Escritório de projeto e outros) na área

atualizados; 5. Informar situação do andamento das atividades do campo; 6. Realizar coleta para caracterização/monitoramento do

lodo de esgoto em atendimento às resoluções Conama nº 375/2006 e Conam nº 03/2006; 7. Proteger e conservar materiais, produtos e

equipamentos; 8. Preparar resíduos para serem descartados; 9. Proceder a limpeza e/ou desinfecção das vidrarias, bancadas e

equipamentos util izando-se produtos e técnicas específicas para permitir correto processamento das análises; 10. Descartar amostras;

11. Encher barriletes de água destilada; 12. Garantir a produção de água destilada, para as análises e lavagem dos materiais; 13.

Guardar os materiais lavados em seus respectivos lugares; 14. Montar e desmontar equipamentos simples de laboratório; 15.

Preencher fichas relacionadas aos trabalhos de laboratório, fazendo anotações pertinentes para permitir consultas ou informações

posteriores; 16. Coletar amostras de água nas saídas do tratamento e nos sistemas de distribuição de água das comunidades rurais

para análises físico-químicas e/ou bacteriológicas; 17. Conduzir embarcação para coleta nos lagos Descoberto e Paranoá; 18. Lavar e

enxaguar manualmente vidrarias util izadas no laboratório de Absorção Atômica e de Metrologia que não podem ser colocados na

lavadora; 19. Lavar e enxaguar manualmente, com aplicação de ácido, as vidrarias util izadas no laboratório de Cromatografia que não

podem ser colocados na lavadora; 20. Realizar a lavagem dos frascos de coleta e vidrarias dos laboratórios util izados diariamente nas 

coletas e análises; 21. Realizar análises laboratoriais de leitura direta para fins de controle operacional/qualidade; 22. Realizar

saídas de campo para coletar amostras de água e efluentes; 23. Separar e etiquetar os frascos util izados nas coletas de campo; 24.

Verificar a execução do plano de monitoramento (coletas); 24. Remover containers/bags de cal vazios; 25. Realizar análises de cloro;

26. Entrega e recebimento de frascos, com e sem amostras de água, no Laboratório Central da ETA BSB; 27. Realizar coletas de água

tratada e bruta para controle da qualidade; 28. Realizar testes com novos produtos químicos e equipamentos para otimização de

processo nas unidades do sistema produtor de água; 29. Apoiar a equipe operacional na transferência de produtos químicos; 30.

Cadastro de quantitativo de óleo recolhido e de clientes; 31. Coleta Eventual de Óleo; 32. Realizar a esteril ização em autoclave de todo

o material contaminado; 33. Realizar a lavagem do material previamente descontaminado util izado nas análises bacteriológicas,

parasitológicas e de lodos ativados, tais como: autoclaves, pipetas, frascos e tampas de frascos.

Atividades Complementares:

Dirigir veículos em apoio à realização de suas atribuições, quando devidamente habilitado e autorizado pela Caesb;

Promover cursos, palestras e/ou outros, relativos à sua área de contribuição, de caráter interno ou externo à Caesb;

Operar microcomputadores, com domínio dos sistemas e aplicativos correspondentes, para o pleno exercício de suas atribuições;

Apoiar a Direção e as unidades da Caesb, com os conhecimentos relativos à sua área de contribuição, sempre que solicitado ou

necessário ao desenvolvimento da Companhia e preservação da imagem da Caesb.

V - DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES
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COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL – CAESB

Plano de Cargos, Carreiras, e Salários - PCCS 2017

NOME DO CARGO:

PROFISSÃO:

CBO:

CARREIRA:

ESCOLARIDADE:

REGISTRO PROFISSIONAL:

CONHECIMENTOS:

1. Programa de Treinamento Introdutório (para contratados a 

partir de 2013)

2. Ergonomia (NR-17)

3. Norma Disciplinar (ND-02)

4. Código de ética e conduta profissional da Caesb

5. Política Ambiental da Caesb

6. Inclusão Digital

7. Editor de Texto Básico (Word ou similares)

8. Redação Empresarial

9. Segurança no Trabalho

10. Elaboração de pareceres e relatórios

11. Planilha Eletrônica Básica (Excel ou similares)

1. Trabalho em Equipe

2. Comunicação Eficaz

3. Análise de Problemas e Tomada de Decisão

4. Planejamento e Organização

5. Conduta/Comprometimento

HABILIDADES E ATITUDES:

IV - COMPETÊNCIAS REQUERIDAS

-

Realizar ações e atribuições diversas para apoiar os processos de planejamento, implantação, operação, armazenamento

de materiais, manutenção, tais como: realizar o acondicionamento, separação, empilhamento, movimentação,

carregamento e descarregamento de materiais e produtos, proteção e conservação dos materiais, produtos e

equipamentos; operar equipamentos para a realização de suas atribuições. Executar outras atribuições de mesma

natureza e complexidade, de acordo com a formação exigida e no interesse da Caesb.

I - MANUAL DESCRITIVO DE CARGOS

II - REQUISITOS DE ADMISSÃO

III - DESCRIÇÃO SUMÁRIA

Agente de Sistemas de Saneamento - GSS

Armazenista

4141-10

GSS

Ensino médio completo e Domínio de conhecimento específico / Armazenagem
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01. Realizar a movimentação, carregamento e descarregamento de materiais e produtos químicos e equipamentos.

02. Afixar plaqueta atual - com código de barras - nos itens que apresentam apenas a plaqueta antiga (Reemplaquetamento); 

03. Coletar assinatura de gestores em Fichas de Chapeamento e Registro Patrimonial com pendência, referentes a bens que já foram

emplaquetados (notas fiscais e contrato de 2011 a 2015); 

04. Emplaquetar bens para uso das áreas operacionais: referentes a notas fiscais antigas (pendência de notas fiscais e de contratos de

2011 a 2014); 

05. Emplaquetar bens para uso de unidades operacionais e administrativas: referentes a notas fiscais e contratos novos; 

Atividades Complementares:

Dirigir veículos em apoio à realização de suas atribuições, quando devidamente habilitado e autorizado pela Caesb;

Promover cursos, palestras e/ou outros, relativos à sua área de contribuição, de caráter interno ou externo à Caesb;

Operar microcomputadores, com domínio dos sistemas e aplicativos correspondentes, para o pleno exercício de suas atribuições;

Apoiar a Direção e as unidades da Caesb, com os conhecimentos relativos à sua área de contribuição, sempre que solicitado ou

necessário ao desenvolvimento da Companhia e preservação da imagem da Caesb.

V - DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES
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COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL – CAESB

Plano de Cargos, Carreiras, e Salários - PCCS 2017

NOME DO CARGO:

PROFISSÃO:

CBO:

CARREIRA:

ESCOLARIDADE:

REGISTRO PROFISSIONAL:

CONHECIMENTOS:

1. Programa de Treinamento Introdutório (para contratados a 

partir de 2013)

2. Ergonomia (NR-17)

3. Norma Disciplinar (ND-02)

4. Código de ética e conduta profissional da Caesb

5. Política Ambiental da Caesb

6. Inclusão Digital

7. Editor de Texto Básico (Word ou similares)

8. Redação Empresarial

9. Segurança no Trabalho

10. Elaboração de pareceres e relatórios

11. Planilha Eletrônica Básica (Excel ou similares)

1. Trabalho em Equipe

2. Comunicação Eficaz

3. Análise de Problemas e Tomada de Decisão

4. Planejamento e Organização

5. Conduta/Comprometimento

HABILIDADES E ATITUDES:

IV - COMPETÊNCIAS REQUERIDAS

-

Realizar ações e atribuições diversas para apoiar os processos de planejamento, implantação, manutenção,

monitoramento, controle e revitalização dos sistemas de saneamento, tais como: serviços de topografia; atualização do

cadastro de redes de água e esgotos; medições diversas. Executar outras atribuições de mesma natureza e complexidade, 

de acordo com a formação exigida e no interesse da Caesb.

I - MANUAL DESCRITIVO DE CARGOS

II - REQUISITOS DE ADMISSÃO

III - DESCRIÇÃO SUMÁRIA

Agente de Sistemas de Saneamento - GSS

Auxiliar de Topógrafo

3123-20

GSS

Ensino médio completo e Domínio de conhecimento específico / Apoio ao cadastro de 

redes
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01. Apoiar aos usuários das ferramentas GIS por meio de orientação e suporte técnico; 02. Contatar órgãos externos para obtenção de

dados geográficos; 03. Criar, atualizar ou manter rotinas automatizadas util izando ferramentas GIS para atender demanda de clientes;

04. Elaborar Manuais e Procedimentos para util ização das ferramentas GIS; 05. Realizar reprojeção/adequação de arquivos digitais

com informações geográficas para inclusão e/ou compatibil ização com o BD geográfico da companhia.

Atividades Complementares:

Dirigir veículos em apoio à realização de suas atribuições, quando devidamente habilitado e autorizado pela Caesb;

Promover cursos, palestras e/ou outros, relativos à sua área de contribuição, de caráter interno ou externo à Caesb;

Operar microcomputadores, com domínio dos sistemas e aplicativos correspondentes, para o pleno exercício de suas atribuições;

Apoiar a Direção e as unidades da Caesb, com os conhecimentos relativos à sua área de contribuição, sempre que solicitado ou

necessário ao desenvolvimento da Companhia e preservação da imagem da Caesb.

V - DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES
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COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL – CAESB

Plano de Cargos, Carreiras, e Salários - PCCS 2017

NOME DO CARGO:

PROFISSÃO:

CBO:

CARREIRA:

ESCOLARIDADE:

REGISTRO PROFISSIONAL:

CONHECIMENTOS:

1. Programa de Treinamento Introdutório (para contratados a 

partir de 2013)

2. Ergonomia (NR-17)

3. Norma Disciplinar (ND-02)

4. Código de ética e conduta profissional da Caesb

5. Política Ambiental da Caesb

6. Inclusão Digital

7. Editor de Texto Básico (Word ou similares)

8. Redação Empresarial

9. Segurança no Trabalho

10. Elaboração de pareceres e relatórios

11. Planilha Eletrônica Básica (Excel ou similares)

1. Trabalho em Equipe

2. Comunicação Eficaz

3. Análise de Problemas e Tomada de Decisão

4. Planejamento e Organização

5. Conduta/Comprometimento

HABILIDADES E ATITUDES:

IV - COMPETÊNCIAS REQUERIDAS

-

Realizar a condução dos veículos leves, médios e pesados da Caesb, combinados ou não, zelando pela sua manutenção e

mantendo-os abastecidos, lubrificados e em perfeitas condições de uso. Executar outras atribuições de mesma natureza

e complexidade, de acordo com a formação exigida e no interesse da Caesb.

I - MANUAL DESCRITIVO DE CARGOS

II - REQUISITOS DE ADMISSÃO

III - DESCRIÇÃO SUMÁRIA

Agente de Sistemas de Saneamento - GSS

Condutor de Veículos

7823-10

GSS

Ensino médio completo e Carteira Nacional de Habilitação (CNH), conforme legislação 
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1. Dirigir o veículo manipulando seus comandos e observando o fluxo de trânsito e a sinalização, ao transportar passageiros e/ou

cargas; 2. Examinar as ordens de serviços, verificando itinerário, anotando os dados em formulário próprio, para dar cumprimento à

programação estabelecida; 3. Manter sempre à mão a documentação pessoal e do veículo, apresentando-a, quando necessário, às

autoridades competentes; 4. Conduzir veículos com equipamentos acoplados obedecendo normas do CONTRAN, para os locais de

trabalho pré-determinados; 5. Vistoriar o veículo verificando o estado dos pneus, o nível de combustível, água, óleo do cárter, testando

freios e parte elétrica para certificar-se de suas condições de funcionamento; 6. Solicitar reparos concernentes à manutenção do

veículo comunicando falhas, a fim de assegurar o seu perfeito estado de funcionamento; 7. Dirigir ônibus/van, conduzindo os

empregados da Companhia lotados na SEDE ao metrô e ao Pistão Sul; 8. Dirigir veículo do POOL, conduzindo os empregados da

Companhia para atividades/reuniões em outros órgãos da administração ou outras unidades da Caesb; 9. Transferência de produtos

químicos e reagentes; 10. Entrega de documentos administrativos; 11. Entregar coleta de amostras no Laboratório Central; 12. Buscar

coletas de amostras de água nas unidades de tratamento.

Atividades Complementares:

Dirigir veículos em apoio à realização de suas atribuições, quando devidamente habilitado e autorizado pela Caesb;

Promover cursos, palestras e/ou outros, relativos à sua área de contribuição, de caráter interno ou externo à Caesb;

Operar microcomputadores, com domínio dos sistemas e aplicativos correspondentes, para o pleno exercício de suas atribuições;

Apoiar a Direção e as unidades da Caesb, com os conhecimentos relativos à sua área de contribuição, sempre que solicitado ou

necessário ao desenvolvimento da Companhia e preservação da imagem da Caesb.

V - DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES
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COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL – CAESB

Plano de Cargos, Carreiras, e Salários - PCCS 2017

NOME DO CARGO:

PROFISSÃO:

CBO:

CARREIRA:

ESCOLARIDADE:

REGISTRO PROFISSIONAL:

CONHECIMENTOS:

1. Programa de Treinamento Introdutório (para contratados a 

partir de 2013)

2. Ergonomia (NR-17)

3. Norma Disciplinar (ND-02)

4. Código de ética e conduta profissional da Caesb

5. Política Ambiental da Caesb

6. Inclusão Digital

7. Editor de Texto Básico (Word ou similares)

8. Redação Empresarial

9. Segurança no Trabalho

10. Elaboração de pareceres e relatórios

11. Planilha Eletrônica Básica (Excel ou similares)

1. Trabalho em Equipe

2. Comunicação Eficaz

3. Análise de Problemas e Tomada de Decisão

4. Planejamento e Organização

5. Conduta/Comprometimento

HABILIDADES E ATITUDES:

IV - COMPETÊNCIAS REQUERIDAS

-

Realizar serviços diversos de manutenção, conservação e reparos nos sistemas elétricos de veículos, máquinas e

equipamentos da Caesb, considerando o desempenho dos componentes e sistemas. Executar outras atribuições de

mesma natureza e complexidade, de acordo com a formação exigida e no interesse da Caesb.

I - MANUAL DESCRITIVO DE CARGOS

II - REQUISITOS DE ADMISSÃO

III - DESCRIÇÃO SUMÁRIA

Agente de Sistemas de Saneamento - GSS

Eletricista de Instalações

9531-15

GSS

Ensino médio completo e Domínio de conhecimento específico / Eletricista de Instalações
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1. Realizar serviços diversos de manutenção, conservação e reparos nos sistemas mecânicos de veículos, máquinas e equipamentos da

Caesb, considerando o desempenho dos componentes e sistemas; 2. Reparar circuitos elétricos de veículos, substituindo peças, fios e

outros componentes para devolver aos mesmos suas condições originais de funcionamento; 3. Requisitar peças, materiais e

instrumentos necessários à execução dos serviços de reparo, instalação e conserto em geral; 4. Substituir lâmpadas, fusíveis, "sealed-

beam", lanternas e outros componentes elétricos de veículos; 5. Verificar as condições gerais da instalação elétrica de veículos,

localizando e identificando defeitos na mesma, para proceder o seu reparo; 6. Verificar e identificar defeitos em baterias de

acumuladores, procedendo seu reparo, para possibil itar sua util ização; 7. Substituir Lâmpada de 20 a 160 W - Iluminação Interna e de

80 a 400 W - Iluminação Externa; 8. Substituir Luminária - Iluminação Interna e Luminária ou Refletor - Iluminação Externa; 9.

Substituir Poste Galvanizado - Iluminação Externa e Reator de Iluminação Externa; 10. Substituir Reator, Receptáculo e Tomada de

Iluminação Interna.

Atividades Complementares:

Dirigir veículos em apoio à realização de suas atribuições, quando devidamente habilitado e autorizado pela Caesb;

Promover cursos, palestras e/ou outros, relativos à sua área de contribuição, de caráter interno ou externo à Caesb;

Operar microcomputadores, com domínio dos sistemas e aplicativos correspondentes, para o pleno exercício de suas atribuições;

Apoiar a Direção e as unidades da Caesb, com os conhecimentos relativos à sua área de contribuição, sempre que solicitado ou

necessário ao desenvolvimento da Companhia e preservação da imagem da Caesb.

V - DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES
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COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL – CAESB

Plano de Cargos, Carreiras, e Salários - PCCS 2017

NOME DO CARGO:

PROFISSÃO:

CBO:

CARREIRA:

ESCOLARIDADE:

REGISTRO PROFISSIONAL:

CONHECIMENTOS:

1. Programa de Treinamento Introdutório (para contratados a 

partir de 2013)

2. Ergonomia (NR-17)

3. Norma Disciplinar (ND-02)

4. Código de ética e conduta profissional da Caesb

5. Política Ambiental da Caesb

6. Inclusão Digital

7. Editor de Texto Básico (Word ou similares)

8. Redação Empresarial

9. Segurança no Trabalho

10. Elaboração de pareceres e relatórios

11. Planilha Eletrônica Básica (Excel ou similares)

1. Trabalho em Equipe

2. Comunicação Eficaz

3. Análise de Problemas e Tomada de Decisão

4. Planejamento e Organização

5. Conduta/Comprometimento

HABILIDADES E ATITUDES:

IV - COMPETÊNCIAS REQUERIDAS

-

Realizar serviços diversos de manutenção, conservação e reparos nos sistemas mecânicos de veículos, máquinas e

equipamentos da Caesb, considerando o desempenho dos componentes e sistemas. Executar outras atribuições de

mesma natureza e complexidade, de acordo com a formação exigida e no interesse da Caesb.

I - MANUAL DESCRITIVO DE CARGOS

II - REQUISITOS DE ADMISSÃO

III - DESCRIÇÃO SUMÁRIA

Agente de Sistemas de Saneamento - GSS

Mecânico de Veículos

9144-05

GSS

Ensino médio completo e Domínio de conhecimento específico / Manutenção de Veículos 

Automotores
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1. Executar a manutenção de tratores, sobre roda ou esteira, reparando, substituindo e ajustando suas peças, util izando ferramentas

comuns e especiais, aparelhagem de testes e outros equipamentos, para assegurar a essas máquinas as condições de funcionamento;

2. Executar a substituição, reparação, regulagem de peças do motor a explosão e combustão como anéis de êmbolo, bomba de óleo,

válvula, cabeçote, mancais, diferencial, sistema de freio, sistema de ignição, sistema de alimentação de combustível e de

arrefecimento; 3. Realizar serviços diversos de manutenção, conservação e reparos nos sistemas mecânicos de veículos, máquinas e

equipamentos da Caesb, considerando o desempenho dos componentes e sistemas; 4. Reparar máquinas e veículos, localizando

defeitos, examinando o funcionamento ou diretamente a peça defeituosa para providenciar sua recuperação orientando-se por suas

especificações, util izando-se de ferramentas apropriadas para consertar ou substituir a peça defeituosa e fazendo a regulagem

necessária para devolver-lhe as condições normais de funcionamento; 5. Reparar os veículos, consertando ou substituindo peças e

fazendo a regulagem necessária para devolver-lhe as condições normais de funcionamento; 6. Reparar, montar e desmontar conjuntos

e/ou subconjuntos consertando ou substituindo peças fazendo ajustes e regulagens convenientes segundo manuais e esquemas de

montagem, devolvendo-lhes as condições normais de funcionamento; 7. Executar a montagem e desmontagem de conjuntos e

subconjuntos, fazendo os reajustes convenientes, lubrificando-os e encaixando as peças seguindo os esquemas de montagem; 8.

Limpar e lubrificar as partes móveis dos veículos e equipamentos verificando o nível e condições do óleo, retirando e limpando os

filtros, substituindo-os quando necessário, aplicando lubrificantes nos pontos indicados seguindo especificações de manuais; 9.

Registrar as quantidades e tipos de lubrificantes aolicados, anotando leitura de odômetros e horimetros, lançando em fichas e mapas

de controle, para possibil itar o cumprimento do programa de lubrificação.

Atividades Complementares:

Dirigir veículos em apoio à realização de suas atribuições, quando devidamente habilitado e autorizado pela Caesb;

Promover cursos, palestras e/ou outros, relativos à sua área de contribuição, de caráter interno ou externo à Caesb;

Operar microcomputadores, com domínio dos sistemas e aplicativos correspondentes, para o pleno exercício de suas atribuições;

Apoiar a Direção e as unidades da Caesb, com os conhecimentos relativos à sua área de contribuição, sempre que solicitado ou

necessário ao desenvolvimento da Companhia e preservação da imagem da Caesb.

V - DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES
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COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL – CAESB

Plano de Cargos, Carreiras, e Salários - PCCS 2017

NOME DO CARGO:

PROFISSÃO:

CBO:

CARREIRA:

ESCOLARIDADE:

REGISTRO PROFISSIONAL:

CONHECIMENTOS:

1. Programa de Treinamento Introdutório (para contratados a 

partir de 2013)

2. Ergonomia (NR-17)

3. Norma Disciplinar (ND-02)

4. Código de ética e conduta profissional da Caesb

5. Política Ambiental da Caesb

6. Inclusão Digital

7. Editor de Texto Básico (Word ou similares)

8. Redação Empresarial

9. Segurança no Trabalho

10. Elaboração de pareceres e relatórios

11. Planilha Eletrônica Básica (Excel ou similares)

1. Trabalho em Equipe

2. Comunicação Eficaz

3. Análise de Problemas e Tomada de Decisão

4. Planejamento e Organização

5. Conduta/Comprometimento

HABILIDADES E ATITUDES:

IV - COMPETÊNCIAS REQUERIDAS

-

Realizar serviços de montagem, instalação, manutenção, conservação e reparos em veículos, máquinas, equipamentos,

tais como: Pintura, lanternagem, funilaria e outros de mesma natureza e complexidade. Executar outras atribuições de

mesma natureza e complexidade, de acordo com a formação exigida e no interesse da Caesb.

I - MANUAL DESCRITIVO DE CARGOS

II - REQUISITOS DE ADMISSÃO

III - DESCRIÇÃO SUMÁRIA

Agente de Sistemas de Saneamento - GSS

Apoio à Manutenção de Veículos (em extinção)

9913-05

GSS

Não há
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1. Identificar o trabalho a ser realizado; 2. Identificar possíveis trocas de peças; 3. Examinar a superfície do carro para pintura; 4.

Selecionar o equipamento de segurança adequado para cada atividade; 5. Escolher equipamentos e ferramentas adequadas para cada

tarefa; 6. Abastecer a pistola com o produto (tinta, primmer, vedadores, calafetadores); 7. Limpar a pistola após util ização; 8. Verificar

a lubrificação de equipamentos e máquinas pneumáticas (vazamento e gotejamento); 9. Providenciar local para estoque das peças

desmontadas; 10. Identificar o espaço a ser trabalhado; 11. Selecionar peças desmontadas; 12. Sinalizar peças desmontadas; 13.

Observar retirada das peças para o serviço de montagem; 14. Listar as peças danificadas no desmonte; 15. Conferir tipo e modelo das

peças a serem utilizadas; 16. Alinhar peças no carro; 17. Retirar peças alinhadas para a pintura; 18. Soldar as peças fixas da lataria;

19. Aplicar o estanho para acabamento das superfícies quando necessário; 20. Trocar as peças móveis (parafusadas) da lataria; 21.

Recuperar peças amassadas e empenadas; 22. Ajustar peças a serem reaproveitas; 23. Passar a lixadeira nas peças; 24. Aplicar

desengraxante nas partes de difícil l impeza; 25. Lavar as peças com água e sabão neutro para retirada de gordura; 26. Aplicar o

anticorrosivo após a soldagem das peças; 27. Aplicar o promotor de aderência; 28. Lixar as partes a serem pintadas; 29. Proteger as

partes que não serão pintadas; 30. Complementar a superfície com a massa quando necessário; 31. Nivelar a superfície emassada com

lixa específica; 32. Aplicar o primmer na superfície das peças para recebimento da pintura; 33. Lixar o acabamento para a tinta; 34.

Desenhar a peça; 35. Fazer o molde da peça; 36. Cortar a chapa conforme as medidas do molde; 37. Modelar a chapa; 38. Identificar a

cor da tinta; 39. Homogeneizar a tinta; 40. Regular a pressão do ar na pistola; 41. Aplicar tinta com a pistola; 42. Aplicar verniz com a

pistola; 43. Retirar a proteção de isolamento das partes que não foram pintadas; 44. Ordenar as peças a serem montadas; 45. Trocar as 

peças danificadas; 46. Examinar cada etapa da montagem; 47. Revisar todo o trabalho da montagem.

Atividades Complementares:

Dirigir veículos em apoio à realização de suas atribuições, quando devidamente habilitado e autorizado pela Caesb;

Promover cursos, palestras e/ou outros, relativos à sua área de contribuição, de caráter interno ou externo à Caesb;

Operar microcomputadores, com domínio dos sistemas e aplicativos correspondentes, para o pleno exercício de suas atribuições;

Apoiar a Direção e as unidades da Caesb, com os conhecimentos relativos à sua área de contribuição, sempre que solicitado ou

necessário ao desenvolvimento da Companhia e preservação da imagem da Caesb.

V - DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES
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COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL – CAESB

Plano de Cargos, Carreiras, e Salários - PCCS 2017

NOME DO CARGO:

PROFISSÃO:

CBO:

CARREIRA:

ESCOLARIDADE:

REGISTRO PROFISSIONAL:

CONHECIMENTOS:

1. Programa de Treinamento Introdutório (para contratados a 

partir de 2013)

2. Ergonomia (NR-17)

3. Norma Disciplinar (ND-02)

4. Código de ética e conduta profissional da Caesb

5. Política Ambiental da Caesb

6. Inclusão Digital

7. Editor de Texto Básico (Word ou similares)

8. Redação Empresarial

9. Segurança no Trabalho

10. Elaboração de pareceres e relatórios

11. Planilha Eletrônica Básica (Excel ou similares)

1. Trabalho em Equipe

2. Comunicação Eficaz

3. Análise de Problemas e Tomada de Decisão

4. Planejamento e Organização

5. Conduta/Comprometimento

HABILIDADES E ATITUDES:

IV - COMPETÊNCIAS REQUERIDAS

-

Realizar e/ou fiscalizar a instalação, inspeção, diagnóstico, reparos e manutenção corretiva, preventiva, preditiva e

emergencial nos equipamentos elétricos e eletrônicos de baixa, média e alta tensão que compõem as instalações dos

sistemas de água e esgotos, considerando o desempenho dos componentes e sistemas. Executar outras atribuições de

mesma natureza e complexidade, de acordo com a formação exigida e no interesse da Caesb.

I - MANUAL DESCRITIVO DE CARGOS

II - REQUISITOS DE ADMISSÃO

III - DESCRIÇÃO SUMÁRIA

Agente de Sistemas de Saneamento - GSS

Eletricista de Manutenção Industrial

9511-05

GSS

Ensino médio completo e Domínio de conhecimento específico / Manutenção 

Eletroeletrônica
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1. Instalar/substituir peças e equipamentos tais como: registradores - Loggers, cabeamentos de poços profundos, multimedidores de

grandezas elétricas, baterias estacionárias em bancos de baterias, cabos alimentadores de 2,3 KV e 13,8 KV, chaves fusível em postes,

elos fusível em ramais de entrada de 13,8 KV, fusível HH em cubículos de 2,3 KV e 13,8 KV, para-raios em postes, sensores indutivos em

centrífugas de desidratação de lodo, síl ica gel em transformadores, transformadores de potência instalados em postes,

transformadores de corrente em cubículo de 2,3 KV e 13,8 KV, módulos IGBT e diodos em inversores de 2,3 KV, células de potência em

inversores de 2,3 K, diodos de potência em excitatrizes para motores síncronos de 13,8 KV, circuitos elétricos lâmpadas de 80 a 400 W,

luminárias ou refletores, postes galvanizados e reatores em iluminações externas, disjuntores, interruptores, lâmpadas de 20 a 160W,

luminárias, reatores, receptáculos e tomadas de iluminações internas, eletrodutos galvanizados, fiações de equipamentos industriais

em campo, eletrodos de nível, anéis coletores de rotovariadores em centrífuga, bancos de capacitadores de 380 V e 440 V e tomadas de

força de equipamentos indústrias; 2. Ligar/desligar equipamentos tais como: disjuntores, motores, conjuntos moto-bomba,

equipamentos de 2,3 KV e 13,8 KV, chaves de partida Soft-Start de 1 a 200 HP, inversores de frequência de 1 a 200 HP, motores elétricos

de 0,5 a 250 HP e Nobreaks; 3. Ligar/testar equipamentos tais como: motores de MT de 2,3 KV, motores de baixa tensão, bombas

submersas de poços artesiano e bombas; 4. Executar as atividades de manutenção corretiva, preventiva e preditiva dos equipamentos

eletroeletrônicos das unidades que compõem as instalações dos sistemas de água e esgotamento sanitário da empresa, tais como:

bancos de baterias 125 VCC, centrífugas, chaves seccionadoras de 138 KV, cubículos de 2,3 KV e 13,8 KV, disjuntores de 13,8 KV,

geradores de emergência, motores síncronos de 13,8 KV e assíncronos de 380V, nobreaks, painéis de CLP, sistemas extintores de Cal,

envazadores de copos, bancos de capacitores de 380 V e 440 V, circuitos de tomadas, rotoválvulas hidráulicas, motores elétricos de

380 V a 13.800 , quadros de controle de poços, malhas de aterramento, subestações e CCMs de 380 V a 138.000 V, verificando o

transdutor de corrente e o funcionamento do multimedidor, calibrando os analisadores contínuos, verificando atuadores elétricos,

defeitos de analisadores, funcionamento e calibragem de medidores de vazão, turbidimetros e horimetros; 5. Auxiliar na execução de

serviços técnicos de manutenção preventiva e corretiva de equipamentos de unidades industriais tais como: configurar e programar

inversores de frequência, multimedidores, quadros de comando de baixa tensão e reles eletrônicos; 6. Fazer a manutenção de

equipamentos e circuitos, ajustando-os e corrigindo falhas detectadas, com auxílio de diagramas, ferramentas e instrumentos

adequados, para garantir o funcionamento dos mesmos; 7. Verificar falhas em peças e equipamentos tais como: conjuntos moto-

bomba, inversores de frequência, misturadores, agitadores, aquamixers, bombas, bombas dosadoras, comportas pneumáticas e

hidráulicas, válvulas elétricas, comandos de talhas elétricas ou pontes rolantes, circuitos diversos e motores síncronos de 13,8 KV; 8.

Configurar, programar e parametrizar equipamentos eletrônicos industriais tais como: controladores de rotação para centrífugas,

chaves de partida suave, inversores de frequência e relés inteligentes; 9. Realizar estudos de viabilidade técnicas de enlaces através da

topografia dos terrenos do DF, análise da topologia de redes e o fluxo de dados por equipamentos inseridos, promovendo suporte à

elaboração de projetos; 10. Efetuar ensaios elétricos em motores de baixa tensão, motores síncronos de 13,8 KV, motores assíncronos

de 2,3 KV e disjuntores de 2,3 KV e 13,8 KV; 11. Executar manutenção em pontes raspadoras, válvulas solenoides, atuadores de válvulas

e comportas; 12. Efetuar abertura e fechamento de chaves fusível em ramais de entrada 13,8 KV; 13. Efetuar bloqueio elétrico em

equipamentos de baixa tensão; 14. Efetuar fechamento e teste em motores de baixa tensão; 15. Efetuar leitura de grandezas elétricas

para elaboração de curva de bombas em elevatórias; 16. Efetuar montagem de eletrodutos e eletrocalhas para novas instalações

elétricas; 17. Realizar instalação elétrica predial; 18. Realizar testes funcionais em bombas submersas de poço artesiano – fluxor; 19.

Montar Quadros de Comando e Força até 200 CV, inversores de frequência em quadros elétricos e CCMs e instalações elétricas

industriais e prediais em geral; 20. Inspecionar/testar equipamentos e instalações tais como: bancos de baterias de 12 a 48 VCC,

capacitores de potência de 2,3 KV, cubículos de 2,3 KV a 13,8 KV, excitatrizes em motores síncronos tipo Brushless, assim como novos

equipamentos recebidos; 21. Extrair e Inserir Disjuntor em Cubículo de 2,3 KV e 13,8 KV; 22. Calibrar e/ou parametrizar equipamentos

tais como: atuadores elétricos, controladores de rotação para centrífugas, inversores de frequência, soft-starters, relés inteligentes e

CLPs; 23. Preparar infraestrutura de automação para inclusão de novas unidades no sistema de automação; 24.Realizar atividades

diversas para garantir o bom funcionamento do sistema, tais como: trocar fusíveis, rearmar relés de proteção em subestações de

energia elétrica, aferir sensores de nível, emendar cabos de poços, medir a isolação de bombas e cabos de poços profundos, coletar

amostras de óleo em transformadores de potência, comissionar quadros elétricos, medir resistência de isolação em motores de 2,3 KV

e 13,8 KV, carregar células de potência em inversores de 2,3 KV, construir malhas de aterramento poligonal com 4 hastes, diagnosticar

defeitos em quadros elétricos e l impar quadros elétricos de comando e controle de motores de baixa tensão.

Atividades Complementares:

Dirigir veículos em apoio à realização de suas atribuições, quando devidamente habilitado e autorizado pela Caesb;

Promover cursos, palestras e/ou outros, relativos à sua área de contribuição, de caráter interno ou externo à Caesb;

Operar microcomputadores, com domínio dos sistemas e aplicativos correspondentes, para o pleno exercício de suas atribuições;

Apoiar a Direção e as unidades da Caesb, com os conhecimentos relativos à sua área de contribuição, sempre que solicitado ou

necessário ao desenvolvimento da Companhia e preservação da imagem da Caesb.

V - DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES
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COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL – CAESB

Plano de Cargos, Carreiras, e Salários - PCCS 2017

NOME DO CARGO:

PROFISSÃO:

CBO:

CARREIRA:

ESCOLARIDADE:

REGISTRO PROFISSIONAL:

CONHECIMENTOS:

1. Programa de Treinamento Introdutório (para contratados a 

partir de 2013)

2. Ergonomia (NR-17)

3. Norma Disciplinar (ND-02)

4. Código de ética e conduta profissional da Caesb

5. Política Ambiental da Caesb

6. Inclusão Digital

7. Editor de Texto Básico (Word ou similares)

8. Redação Empresarial

9. Segurança no Trabalho

10. Elaboração de pareceres e relatórios

11. Planilha Eletrônica Básica (Excel ou similares)

1. Trabalho em Equipe

2. Comunicação Eficaz

3. Análise de Problemas e Tomada de Decisão

4. Planejamento e Organização

5. Conduta/Comprometimento

HABILIDADES E ATITUDES:

IV - COMPETÊNCIAS REQUERIDAS

-

Realizar a confecção, modelar e fundir peças de uso geral na Caesb; examinar as peças produzidas, observando a precisão

e acabamento das mesmas; executar e zelar pela guarda, conservação, manutenção e limpeza dos materiais,

equipamentos e instrumentos utilizados, bem como do local de trabalho, promovendo o tratamento e descarte dos

resíduos inservíveis. Executar outras atribuições de mesma natureza e complexidade, de acordo com a formação exigida

e no interesse da Caesb.

I - MANUAL DESCRITIVO DE CARGOS

II - REQUISITOS DE ADMISSÃO

III - DESCRIÇÃO SUMÁRIA

Agente de Sistemas de Saneamento - GSS

Fundidor

7222-05

GSS

Ensino médio completo e Domínio de conhecimento específico / Fundição
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1. Confeccionar e modelar machos em areia Chel para definição de espaço em peças; 2. Desmoldar e separar peças fundidas para

limpeza e pintura; 3. Moldar anéis de junta gibault de 300 a 500 mm para ferro fundido; 4. Moldar anéis de junta gibault de 150 a 250

mm para ferro fundido, fibrocimento e polietileno; 5. Moldar anéis de juntas gibault de 50 a 100 mm para ferro fundido, fibrocimento e

polietileno; 6. Moldar peças de grande porte util izando o chão como caixa de modelagem; 7. Moldar tampões de 5 e 3 (polegadas) para

hidrante de rua padrão bombeiro militar; 8. Pesar e montar sucata de ferro fundido no forno a óleo bpf; 9. Pintar peças produzidas em

ferro fundido com betume; 10. Recolher é peneirar a areia de modelo do pátio de fundição; 11. Transportar e encher a caixa de modelo

de peças com ferro fundido líquido. 

Atividades Complementares:

Dirigir veículos em apoio à realização de suas atribuições, quando devidamente habilitado e autorizado pela Caesb;

Promover cursos, palestras e/ou outros, relativos à sua área de contribuição, de caráter interno ou externo à Caesb;

Operar microcomputadores, com domínio dos sistemas e aplicativos correspondentes, para o pleno exercício de suas atribuições;

Apoiar a Direção e as unidades da Caesb, com os conhecimentos relativos à sua área de contribuição, sempre que solicitado ou

necessário ao desenvolvimento da Companhia e preservação da imagem da Caesb.

V - DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES
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COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL – CAESB

Plano de Cargos, Carreiras, e Salários - PCCS 2017

NOME DO CARGO:

PROFISSÃO:

CBO:

CARREIRA:

ESCOLARIDADE:

REGISTRO PROFISSIONAL:

CONHECIMENTOS:

1. Programa de Treinamento Introdutório (para contratados a 

partir de 2013)

2. Ergonomia (NR-17)

3. Norma Disciplinar (ND-02)

4. Código de ética e conduta profissional da Caesb

5. Política Ambiental da Caesb

6. Inclusão Digital

7. Editor de Texto Básico (Word ou similares)

8. Redação Empresarial

9. Segurança no Trabalho

10. Elaboração de pareceres e relatórios

11. Planilha Eletrônica Básica (Excel ou similares)

1. Trabalho em Equipe

2. Comunicação Eficaz

3. Análise de Problemas e Tomada de Decisão

4. Planejamento e Organização

5. Conduta/Comprometimento

HABILIDADES E ATITUDES:

IV - COMPETÊNCIAS REQUERIDAS

-

Realizar e/ou fiscalizar manobras de registros e válvulas; testes operacionais de pressão, vazão e estanqueidade das

redes; vistorias de água e esgotos em imóveis, fiscalizar ligações clandestinas e utilização inadequada do sistema coletor

e distribuidor; monitorar a implantação, remanejamento, limpeza e desobstrução nas redes de captação, distribuição e

ramais prediais de água e esgotos; localizar vazamentos e identificar suas causas; promover instalação, reparos e

manutenção preventiva, preditiva e emergencial nas redes de água e esgotos de pequeno, médio e grande portes,

considerando o desempenho dos componentes e sistemas; realizar as ações e operações necessárias à plena execução

dos trabalhos; realizar manutenção, aferição e instalação de micro e macro medidores de vazão. Executar outras

atribuições de mesma natureza e complexidade, de acordo com a formação exigida e no interesse da Caesb.

I - MANUAL DESCRITIVO DE CARGOS

II - REQUISITOS DE ADMISSÃO

III - DESCRIÇÃO SUMÁRIA

Agente de Sistemas de Saneamento - GSS

Bombeiro Hidráulico

7241-10

GSS

Ensino médio completo e Domínio de conhecimento específico / Manutenção Hidráulica 

em Saneamento
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1. Inspecionar, verificar, vistoriar e efetuar cortes e religações no sistema distribuidor de água, o sistema coletor de esgotos e

instalações prediais bem como lacração de hidrômetros; 2. Realizar vistoria comercial (atualização cadastral, revisão de contas,

inativos, anormalidade e etc.); 3. Realizar vistoria emergencial/fiscalização; 4. Realizar vistoria de ligação de água, remanejamento,

desmembramento e ligação de esgotos; 5. Realizar vistoria de ligações para dimensionamento de hidrômetros, materiais para

substituição e necessidade de adequação; 6. Realizar vistoria e definir locais de eventos que serão atendidos com água tratada; 7.

Realizar vistoria para fins de apuração de resíduos; 8. Realizar vistoria de ligações clandestinas de água e esgoto, fiscalizando

irregularidades, emitindo TOI e preenchendo OSF para posterior formação de Processo Administrativo e aplicação de sanções aos

usuários; 9. Executar vistoria sistemática e retorno da mesma; 10. Realizar instalações, substituições e lacração de micro medidores de 

vazão; 11. Realizar manobras de registros e válvulas, testes operacionais de vazão, pressão, vazamentos não visíveis e testes de

estanqueidade das redes; 12. Realizar operações para otimizar o desempenho do sistema distribuidor de água; 13. Realizar

manutenção corretiva e preventiva mecânica/hidráulica em sondas de oxigênio; 14. Realizar inspeção em fábrica (viagem) e no

Laboratório de Micromedição, para verificação da qualidade dos hidrômetros adquiridos pela CAESB; 15. Realizar pesquisa de IDM -

Índice de Desempenho da Medição de hidrômetros; 16. Realizar ensaios de curva de velocidade em redes pressurizadas; 17. Realizar

medições programadas para determinação dos volumes aduzidos e produzidos; 18. Realizar 1ª e 2ª leituras para fins de

individualização; 19. Realizar testes de vazamento em ramal predial; 20. Elaborar programação e fiscalizar inspeções visuais e

robotizadas no sistema coletor de esgoto, de acordo com diagnóstico e planejamento; 21. Programar a execução dos serviços de

filmagem e lavagem e analisar relatório de filmagem; 22. Avaliar e controlar os serviços de manutenção; 23. Inserir serviços de reparos

na planilha de manutenção preventiva para a execução pela manutenção corretiva de água esgoto; 24. Executar as atividades de

manutenção corretiva, preventiva e preditiva nos sistemas de água e esgotos instalando e/ou substituindo equipamentos tais como:

loggers de pressão, loggers de vazão ou outros; 25. Conferir e atestar medição de serviços de manutenção de água e esgotos; 26.

Demandar serviços de desobstrução e limpeza de tubulações de esgoto por hidrojateamento; 27. Desobstruir e limpar tubulações de

esgotos com caminhão hidrojato; 28. Elaborar relatório de ocorrências de sinistros; 29. Controlar, distribuir, fiscalizar e substituir

hidrômetros; 30. Aferir e emitir laudos sobre hidrômetros usados retirados da rede da Caesb e novos a serem instalados na rede; 31.

Acompanhar a execução de sondagens de redes de água e esgoto; 32. Executar a coleta de esgotos no caminhão fossa, esgotamento de

fossas, caixas de inspeção e poços de visita, transportando e descartando os detritos coletados; 33. Verificar regularidade do sistema

de esgoto; 34. Informar quaisquer alterações ou distorções entre os sistemas distribuidor de água e coletor de esgotos e o cadastro

técnico; 35. Executar instalação, retirada de equipamentos para coleta de dados de vazão em estações pirométricas; 36. Executar

aferição de vazão em unidades de poços profundos, em redes e em adutoras com medidor portátil; 37. Realizar atividades diversas

para garantir o bom funcionamento do sistema tais como: testes de fadiga, coleta e análise de dados de data loggers, execução de furos 

em redes pressurizadas, medição de nível em poços, fiscalização por vídeo inspeção e registro e monitoramento de pressões em

Unidades de Distribuição de Água (UDA); 38. Verificar a qualidade de água e descarga de rede.

Atividades Complementares:

Dirigir veículos em apoio à realização de suas atribuições, quando devidamente habilitado e autorizado pela Caesb;

Promover cursos, palestras e/ou outros, relativos à sua área de contribuição, de caráter interno ou externo à Caesb;

Operar microcomputadores, com domínio dos sistemas e aplicativos correspondentes, para o pleno exercício de suas atribuições;

Apoiar a Direção e as unidades da Caesb, com os conhecimentos relativos à sua área de contribuição, sempre que solicitado ou

necessário ao desenvolvimento da Companhia e preservação da imagem da Caesb.

V - DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES
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COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL – CAESB

Plano de Cargos, Carreiras, e Salários - PCCS 2017

NOME DO CARGO:

PROFISSÃO:

CBO:

CARREIRA:

ESCOLARIDADE:

REGISTRO PROFISSIONAL:

CONHECIMENTOS:

1. Programa de Treinamento Introdutório (para contratados a 

partir de 2013)

2. Ergonomia (NR-17)

3. Norma Disciplinar (ND-02)

4. Código de ética e conduta profissional da Caesb

5. Política Ambiental da Caesb

6. Inclusão Digital

7. Editor de Texto Básico (Word ou similares)

8. Redação Empresarial

9. Segurança no Trabalho

10. Elaboração de pareceres e relatórios

11. Planilha Eletrônica Básica (Excel ou similares)

1. Trabalho em Equipe

2. Comunicação Eficaz

3. Análise de Problemas e Tomada de Decisão

4. Planejamento e Organização

5. Conduta/Comprometimento

HABILIDADES E ATITUDES:

IV - COMPETÊNCIAS REQUERIDAS

-

Realizar a instalação, inspeção, diagnóstico, reparos e manutenção corretiva, preventiva, preditiva e emergencial nos

equipamentos que compõem as instalações dos sistemas de água e esgotos, considerando o desempenho dos

componentes e sistemas. Executar outras atribuições de mesma natureza e complexidade, de acordo com a formação

exigida e no interesse da Caesb.

I - MANUAL DESCRITIVO DE CARGOS

II - REQUISITOS DE ADMISSÃO

III - DESCRIÇÃO SUMÁRIA

Agente de Sistemas de Saneamento - GSS

Mecânico

9113-05

GSS

Ensino médio completo e Domínio de conhecimento específico / Manutenção Mecânica
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1. Analisar e relacionar peças de bombas, centrífugas, motores e de equipamentos diversos do Sistema de Esgoto a serem substituídas;

2. Desmontar, reparar, montar e testar bombas de diversas potências, redutores, mancais, motores elétricos, acoplamentos, registros e

válvulas e outros equipamentos semelhantes, util izando ferramentas e instrumentos apropriados; 3. Desmontar, reparar, montar, e

testar bombas, compressores, centrífugas decanter, redutores, motores elétricos, mancais, acoplamentos, polias, registros e válvulas e

outros equipamentos semelhantes, util izando ferramentas e instrumentos apropriados; 4. Desmontar, calibrar e reparar compressores

de pneumáticos, talhas, tifos, motores geradores de energia a combustão diesel e gasolina; 5. Desmontar, analisa, calibrar e montar

motosserra, roçadeira elétrica e à gasolina; 6. Desmontar, analisar, relacionar peças e montar bombas com selo mecânico e gaxetas de

simples e de múltiplos estágios; 7. Realizar teste em hidrômetros em garantia; 8. Registrar as quantidades e tipos de lubrificantes

aolicados, anotando leitura de odômetros e horimetros, lançando em fichas e mapas de controle, para possibil itar o cumprimento do

programa de lubrificação; 9. Executar a lubrificação a graxa dos equipamentos de acordo com as instruções, verificando o estado dos

bicos graxeiros; 10. Sacar e montar acoplamentos util izando aquecedor indutivo, oxiacetileno, saca, macaco hidráulico e prensa; 11.

Executar serviços de diagnóstico e identificação de defeitos em motores elétricos, bombas submersível, horizontais verticais, pontes

raspadoras, sopradores, compressores, centrifugas, redutores, pás de misturadores e aeradores; 12. Executar serviços de instalação de

bombas e mangotes para esgotamentos e transferência de lagoas, reatores e Unitanks; 13. Executar serviços de solda elétrica,

oxiacetileno, usando maçarico para aquecimento de peças e corte; 14. Executar serviços de regulagem e trocas de gaxetas de bombas;

15. Executar a substituição de engrenagens e rolamentos util izando aquecedor indutivo e acoplamento de fibra carbono; 16. Executar a

lubrificação dos equipamentos de acordo com as instruções, conferindo e corrigindo os níveis de óleo e estado dos filtros; 17. Executar

a montagem e desmontagem de conjuntos e subconjuntos, fazendo os reajustes convenientes, lubrificando-os e encaixando as peças

seguindo os esquemas de montagem; 18. Executar e conferir o alinhamento dos eixos de máquinas e máquinas acopladas, util izando

instrumentos e ferramentas necessárias; 19. Executar a manutenção preventiva e corretiva nas instalações mecânicas, hidráulicas e

em equipamentos industriais nos laboratórios de controle de qualidade, nas instalações do Sistema de Água e no Sistema de Esgotos;

20. Executar a lubrificação dos equipamentos conforme as instruções, substituindo óleos e filtros de acordo com o plano de

manutenção preventiva; 21. Regular pontos de funcionamento, ângulos e tempos de abertura ou disparo de válvulas de linha e de

proteção, de acordo com as instruções e orientações técnicas; 22. Manutenção preventiva de lubrificação de redutores, compressores,

correntes de transmissão, peneiras do gradeamentos e correias transportadoras; 23. Balancear rotores, eixos, ventoinhas, disco de

inercia, platores, rodas, difusores e hélices de centrifugas; 24. Confeccionar juntas para montagem de sistemas de vedação ou de

pressão dos equipamentos; 25. Localizar defeitos em máquinas e equipamentos mecânicos, examinando o funcionamento, ou

diretamente a peça defeituosa, para providenciar sua recuperação ou substituição, orientando-se pelas especificações dos

equipamentos, util izando ferramentas adequadas ou outros utensíl ios; 26. Montar sistemas de bombeamento, poços, tubulações e

outros, objetivando otimizar o funcionamento ou ampliar a capacidade de produção; 27. Regular gaxetas, correias e correntes de

transmissão, alimentadores de ar comprimido, pressurizadores de óleo e outros dispositivos mecânicos e hidráulicos; 28.

Confeccionar juntas para sistema de vedação; 29. Efetuar manutenção nos cloradores instalados nas UTS, Poços e ETAS; 30. Aplainar

bloco de diversos materiais, fazendo baixo relevo e oblongo util izando guia na fresa universal; 31. Projetar ferramentas para util ização 

nos Sistemas de Água e Esgotos; 32. Auxiliar na especificação de peças e equipamentos; 33. Auxiliar nos trabalhos realizados nos

processos de confecção de ferramentas para manutenção de equipamentos e máquinas; 34. Manter a limpeza das ferramentas e

equipamentos; 35. Organizar ferramentas; 36. Aferir, operar e manter equipamentos e instrumentação, util izando padrões de

referências para o correto ajuste e funcionamento dos mesmos.

Atividades Complementares:

Dirigir veículos em apoio à realização de suas atribuições, quando devidamente habilitado e autorizado pela Caesb;

Promover cursos, palestras e/ou outros, relativos à sua área de contribuição, de caráter interno ou externo à Caesb;

Operar microcomputadores, com domínio dos sistemas e aplicativos correspondentes, para o pleno exercício de suas atribuições;

Apoiar a Direção e as unidades da Caesb, com os conhecimentos relativos à sua área de contribuição, sempre que solicitado ou

necessário ao desenvolvimento da Companhia e preservação da imagem da Caesb.

V - DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES
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COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL – CAESB

Plano de Cargos, Carreiras, e Salários - PCCS 2017

NOME DO CARGO:

PROFISSÃO:

CBO:

CARREIRA:

ESCOLARIDADE:

REGISTRO PROFISSIONAL:

CONHECIMENTOS:

1. Programa de Treinamento Introdutório (para contratados a 

partir de 2013)

2. Ergonomia (NR-17)

3. Norma Disciplinar (ND-02)

4. Código de ética e conduta profissional da Caesb

5. Política Ambiental da Caesb

6. Inclusão Digital

7. Editor de Texto Básico (Word ou similares)

8. Redação Empresarial

9. Segurança no Trabalho

10. Elaboração de pareceres e relatórios

11. Planilha Eletrônica Básica (Excel ou similares)

1. Trabalho em Equipe

2. Comunicação Eficaz

3. Análise de Problemas e Tomada de Decisão

4. Planejamento e Organização

5. Conduta/Comprometimento

HABILIDADES E ATITUDES:

IV - COMPETÊNCIAS REQUERIDAS

-

Realizar corte, união, reparo e reforço de peças de ligas metálicas ou conjuntos mecânicos, usando processos de

soldagem, utilizando equipamento apropriado; examinar as peças produzidas, observando a precisão e o acabamento;

executar e zelar pela guarda, conservação, manutenção e limpeza dos materiais, equipamentos e instrumentos

utilizados, bem como do local de trabalho, promovendo o tratamento e descarte dos resíduos inservíveis. Executar outras

atribuições de mesma natureza e complexidade, de acordo com a formação exigida e no interesse da Caesb.

I - MANUAL DESCRITIVO DE CARGOS

II - REQUISITOS DE ADMISSÃO

III - DESCRIÇÃO SUMÁRIA

Agente de Sistemas de Saneamento - GSS

Soldador

7243-15

GSS

Ensino médio completo e Domínio de conhecimento específico / Solda
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1. Aquecer peças com maçarico para sacar buchas, acoplamentos, rolamentos e para realizar soldas especiais; 2. Calandrar chapas

preta de 1/4 a 3/8 polegadas para confecção de tubos de 200 a 1500 mm de diâmetro e tubos para confecção de estrutura de erador e

grade de seleção de detritos; 3. Confeccionar chave T para registro tipo telescópica em tubo galvanizado de 1 1/2, 1 1/4, 1 conforme

padrão Caesb; 4. Confeccionar escada, conforme padrão, para unidades de tratamento de esgoto; 5. Confeccionar estrutura metálica

para ancoragem e travessia de adutora aérea; 6. Confeccionar gabaritos, calços para regulagem de equipamentos e bombas e motores

elétricos; 7. Confeccionar geringonça em chapa preta de 5/8 a 1 polegada para tubos de 200 a 500 mm; 8. Confeccionar grade de piso,

para as unidades do sistema de esgoto; 9. Confeccionar guarda-corpo em tubo industrial de 1 1/4, de polegada chapa 13; 10.

Confeccionar guia de bombas conforme modelo; 11. Confeccionar pás e rastelos para retirada de detritos e folhas nas captações e

tratamento de esgoto; 12. Confeccionar peças especiais sob medida; 13. Confeccionar plataformas em cantoneira e chapa expandida

conforme desenho; 14. Confeccionar plataformas para as unidades da Caesb; 15. Confeccionar suporte para os equipamentos do

sistema de esgoto; 16. Confeccionar tampas metálicas dos poços das elevatórias e ETEs; 17. Confeccionar treliça em cantoneira e chapa 

dobrada em u conforme desenho; 18.Cortar chapas de metal, util izando maçarico, regulando a pressão dos gases, ligando mangueiras

e escolhendo e montando os bicos de gás para possibil itar o corte perfeito; 19. Cortar peças e estruturas util izando oxiacetileno, tocha

com eletrodo de grafite e plasma; 20. Cortar peças e materiais metálicos e não metálicos, tais como: chapas pretas de 3/4 a 11/2 de

polegada para confecção de flanges de 450 até 1200 mm, tubos, parafusos e estruturas metálicas, peças de ferro fundido util izando

lixadeiras, discos de corte ou policorte, oxiacetileno, tochas com eletrodo de grafite e plasma; 21. Cortar, alinhar e soldar guias de

raspadores e máquinas; 22. Examinar as peças a serem soldadas ou cortadas, consultando desenhos, medidas e especificações para

possibil itar a execução do trabalho; 23. Fabricar e reparar container para as diversas unidades operacionais de esgoto; 24. Fazer

remanejamento de tubulações de reservatórios, adutoras e redes de água e esgotos; 25. Instalar base de motor e proteção para parte

moveis de motor e eixos; 26. Instalar cavalete de bomba e guias de bomba conforme modelo especifico; 27. Instalar tampas de poços,

grades de proteção, guarda corpos (tubular, taça e apoiado) e plataformas em unidades da Caesb; 28. Instalar trincos para cadeados e

consertar dobradiças quebradas em campo; 29. Instalar visita em reservatório tipo tubular e taça; 30. Limpar as peças ou conjuntos

soldados, empregando escova de aço, lixadeira, esmeril ou outras ferramentas, para dar acabamento as mesmas; 31. Manter contato

com a supervisão técnica, outros setores e áreas da empresa pessoalmente ou por outros meios de comunicação, para assegurar a

execução correta da programação traçada; 32. Marcar peças de metal, util izando metro, compasso e outros equipamentos, para

preparar a operação de corte com maçarico; 33. Montar, travar e soldar estruturas em viga I para base de máquinas pesadas; 34.

Recuperar máquinas, equipamentos e peças tais como: roldanas e portões danificados, trincas em carcaças de máquinas e

equipamentos, cavaletes de bombas conforme modelo específico; 35. Reparar estrutura, equipamentos e vazamentos em tubulações do

emissário de esgoto; 36. Retirar vazamento em adutoras de aço e em reservatórios metálicos dos tipos tubular, taça e apoiado,

util izando oxiacetileno e máquina de solda elétrica e eletrodo revestido; 37. Sacar parafuso em carcaça de bomba e equipamento

diverso util izando máquina MIG e máquina de solda; 38. Soldar estruturas e equipamentos dos sistemas produtor e de tratamento de

água e esgoto no campo; 39. Soldar peças ou conjunto de peças, obedecendo desenhos e especificações fornecidas, util izando

equipamento de solda elétrica ou a oxiacetileno, comandando e regulando a chama do gás ou corrente elétrica para montar ou

reforçar partes do conjunto; 40. Soldar tubulação de aço no campo para interligar adutoras.

Atividades Complementares:

Dirigir veículos em apoio à realização de suas atribuições, quando devidamente habilitado e autorizado pela Caesb;

Promover cursos, palestras e/ou outros, relativos à sua área de contribuição, de caráter interno ou externo à Caesb;

Operar microcomputadores, com domínio dos sistemas e aplicativos correspondentes, para o pleno exercício de suas atribuições;

Apoiar a Direção e as unidades da Caesb, com os conhecimentos relativos à sua área de contribuição, sempre que solicitado ou

necessário ao desenvolvimento da Companhia e preservação da imagem da Caesb.

V - DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES
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COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL – CAESB

Plano de Cargos, Carreiras, e Salários - PCCS 2017

NOME DO CARGO:

PROFISSÃO:

CBO:

CARREIRA:

ESCOLARIDADE:

REGISTRO PROFISSIONAL:

CONHECIMENTOS:

1. Programa de Treinamento Introdutório (para contratados a 

partir de 2013)

2. Ergonomia (NR-17)

3. Norma Disciplinar (ND-02)

4. Código de ética e conduta profissional da Caesb

5. Política Ambiental da Caesb

6. Inclusão Digital

7. Editor de Texto Básico (Word ou similares)

8. Redação Empresarial

9. Segurança no Trabalho

10. Elaboração de pareceres e relatórios

11. Planilha Eletrônica Básica (Excel ou similares)

1. Trabalho em Equipe

2. Comunicação Eficaz

3. Análise de Problemas e Tomada de Decisão

4. Planejamento e Organização

5. Conduta/Comprometimento

HABILIDADES E ATITUDES:

IV - COMPETÊNCIAS REQUERIDAS

-

Realizar a preparação, regulagem e operação de máquinas e ferramentas para usinar peças metálicas; interpretar

desenhos, esboços, modelos, especificações e outras informações para planejamento e execução do trabalho; examinar

as peças produzidas, observando a precisão e acabamento das mesmas; executar e zelar pela guarda, conservação,

manutenção e limpeza dos materiais, equipamentos e instrumentos utilizados, bem como do local de trabalho,

promovendo o tratamento e descarte dos resíduos inservíveis. Executar outras atribuições de mesma natureza e

complexidade, de acordo com a formação exigida e no interesse da Caesb.

I - MANUAL DESCRITIVO DE CARGOS

II - REQUISITOS DE ADMISSÃO

III - DESCRIÇÃO SUMÁRIA

Agente de Sistemas de Saneamento - GSS

Torneiro Mecânico

7212-15

GSS

Ensino médio completo e Domínio de conhecimento específico / Tornearia
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1. Cortes diversos em material ferroso e não-ferroso util izando serra-fita horizontal e vertical; 2. Desempenar eixo em aço 1020 a 1045,

util izando torno e prensa hidráulica; 3. Desenvolver programa é inserir no computador do CNC, instalar e precetar ferramentas para

atender ao programa digitado; 4. Embuchar carcaça de mancal de bomba de água para motores elétricos de 5 a 50 cv em ferro fundido;

5. Embuchar tampa de motores elétricos de 0.50 a 500 cv em ferro fundido; 6. Fazer corte artesanal e gabaritado na serra fita vertical;

7. Retificar eixos, platores, volante de embreagem, pinos sede de válvulas, peças diversas util izando retifica para torno universal; 8.

Tornear tubos de diversos materiais para abertura de rosca e confecção de buchas; 9. Traçar e puncionar simetricamente peças,

util izando mesa de traçagem, paquímetro, esquadro de centro e goniômetro conforme desenho; 10. Aferir, calibrar, operar e manter

equipamentos e instrumentação, util izando padrões de referências para o correto ajuste e funcionamento dos mesmos; 11. Controlar a

distribuição e devolução dos equipamentos de metrologia; 12. Prestar serviços de fresagem, plainagem, ajustagem de peças e outros;

13. Realizar serviços de usinagem, com metodologia, técnica e procedimentos, buscando a eliminação dos riscos de acidente no

trabalho; 14. Retificar de peças, confecção de roscas de diversos tipos e modelos; 15. Aplainar bloco de alumínio, latão, bronze, ferro

fundido, aço, nylon e fibras em geral na plaina limadora e/ou util izando fresa de topo ou bailarina na fresa ferramenteira; 16. Abrir

furos util izando furadeira radial, de coluna, de bancada e em fresa ferramenteira; 17. Abrir (cento) rosca em tubo galvanizado de 1" e

1"1/4, para confecção de cavalete para hidrômetros no torno c.n.c.; 18. Abrir canais de chaveta em acoplamento e bucha na fresa

universal, buchas de 50 a 200 mm na plaina limadora e externo em eixo e ponta de induzido de motor elétrico; 19. Abrir e recuperar

rosca de parafuso util izando corcinete (tarraxa); 20. Abrir furos simétricos com régua eletrônica na fresa ferramenteira; 21. Abrir rosca

em ambas as pontas em barra de aço 1020 a 1060 de diâmetro de 5/16 a 2 polegadas para confecção de tirantes; 22. Abrir roscas em

furos de 3 a 35mm, com machos e desandador; 23. Abertura de furos util izando furadeira de coluna, de bancada; 24. Confeccionar

buchas de tecnil (por cento) para equipamento de classificação e retirada de detritos das ETEs; 25. Confeccionar eixos para conjunto

girante de bombas d'água para motores até 20 cv, motores elétricos de 250 a 400 cv e motores elétricos de 450 a 3000 cv; 26.

Confeccionar eixos roscados com múltiplas entradas em latão, bronze e aço; 27. Confeccionar engrenagens cônicas, helicoidais, retas e 

sistemas diferenciais em aço, ferro fundido, bronze e alumínio de até 200 mm; 28. Confeccionar estrangulador de rede p.a.d.; 29.

Confeccionar flanges seguindo normas ABNT, de diâmetros nominais de 50 a 200 mm, 200 a 400 mm e de 450 a 1200 mm; 30.

Confeccionar fuso em latão, bronze aços e aço inox de diâmetros 20 a 40 mm. x até 50 mm.de comprimento; 31. Confeccionar gabaritos,

calços para regulagem de equipamentos e bombas e motores elétricos; 32. Confeccionar lote de peças (por cento) de buchas de nylon

para grade mecanizada e raspadores de lodo de superfície e raspador de areia; 33. Confeccionar peças em pvc, tecnil e aço inox para

cloradores (carcaça, engate com escama de peixe nipps e caps.); 34. Confeccionar pinças e suporte em latão e aço 1020 para fixação de 

ferramenta para o torno c.n.c.; 35. Confeccionar polias em aço, ferro fundido e alumínio de 20 a 100 mm, de 150 a 360 mm e de 400 a

900 mm; 36. Confeccionar porcas em latão, bronze e l igas especiais de múltiplas entradas; 37. Confeccionar roudana em aço 1020 para 

trilho de portão de diâmetro 50 a 200 mm; 38. Confeccionar cachimbo para tampas de poços de ETEs; 39. Confeccionar eixos para

conjunto girante de bombas de esgoto de motores elétricos de 25 a 200 cv e de motores até 20 cv; 40. Confeccionar fuso em latão,

bronze aços e aço inox de diâmetros 20 a 40 mm. x até 50 mm.de comprimento; 41. Confeccionar gabaritos, calços para regulagem de

equipamentos, bombas e motores elétricos; 42. Confeccionar polias em aço, ferro fundido e alumínio de 150 a 350 mm; 43. Recuperar e

confeccionar pinos e buchas de equipamentos e máquinas mecânica e hidráulicas; 44. Recuperar base de rolamento de eixo de bombas

de água e de esgoto e induzido de motor elétrico de grande porte; 45. Recuperar êmbolos, câmis e fusos de rotoválvulas; 46. Recuperar

ponta de induzido de motor elétrico de 0.25 a 50 cv; 47. Usinar carcaça de voluta de bomba de água de grande porte util izando o torno

gigante; 48. Usinar conjunto de peças para engate rápido em alumínio para mangote de diâmetro de 50 a 200 mm; 49. Usinar e retificar

calço de motor com placa magnética seguindo medidas de micrômetro; 50. Usinar rodas em ferro fundido para contêiner de lixo; 51.

Usinar tampas e mancais de grande porte no torno gigante para instalação de retentores de óleo e graxas; 52. Usinar tampas e mancais

para instalação de retentores de óleo e graxas; 53. Usinar peças de metais ferrosos e não ferrosos; 54. Usinar rodas em ferro fundido

para contêiner.

Atividades Complementares:

Dirigir veículos em apoio à realização de suas atribuições, quando devidamente habilitado e autorizado pela Caesb;

Promover cursos, palestras e/ou outros, relativos à sua área de contribuição, de caráter interno ou externo à Caesb;

Operar microcomputadores, com domínio dos sistemas e aplicativos correspondentes, para o pleno exercício de suas atribuições;

Apoiar a Direção e as unidades da Caesb, com os conhecimentos relativos à sua área de contribuição, sempre que solicitado ou

necessário ao desenvolvimento da Companhia e preservação da imagem da Caesb.

V - DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES
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COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL – CAESB

Plano de Cargos, Carreiras, e Salários - PCCS 2017

NOME DO CARGO:

PROFISSÃO:

CBO:

CARREIRA:

ESCOLARIDADE:

REGISTRO PROFISSIONAL:

CONHECIMENTOS:

1. Programa de Treinamento Introdutório (para contratados a 

partir de 2013)

2. Ergonomia (NR-17)

3. Norma Disciplinar (ND-02)

4. Código de ética e conduta profissional da Caesb

5. Política Ambiental da Caesb

6. Inclusão Digital

7. Editor de Texto Básico (Word ou similares)

8. Redação Empresarial

9. Segurança no Trabalho

10. Elaboração de pareceres e relatórios

11. Planilha Eletrônica Básica (Excel ou similares)

1. Trabalho em Equipe

2. Comunicação Eficaz

3. Análise de Problemas e Tomada de Decisão

4. Planejamento e Organização

5. Conduta/Comprometimento

HABILIDADES E ATITUDES:

IV - COMPETÊNCIAS REQUERIDAS

-

Realizar a construção, manutenção, conservação e reparos prediais em serviços de alvenaria, pintura, carpintaria,

hidráulica, eletricidade, marcenaria e outros de mesma natureza e complexidade. Executar outras atribuições de mesma

natureza e complexidade, de acordo com a formação exigida e no interesse da Caesb.

I - MANUAL DESCRITIVO DE CARGOS

II - REQUISITOS DE ADMISSÃO

III - DESCRIÇÃO SUMÁRIA

Agente de Sistemas de Saneamento - GSS

Trabalhador da Manutenção de Edificações

5143-25

GSS

Ensino médio completo e Domínio de conhecimento específico / Manutenção Predial 

(hidráulica predial, eletricidade predial, alvenaria, pintura predial e outros)



COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL – CAESB 

 

46 
 

 

1. Acompanhar execução de ordens de serviço e seus desdobramentos; 2. Acompanhar a execução e recuperação de cercas nos

polígonos da Caesb; 3. Acompanhar e fiscalizar as atividades de roçagem nas unidades operacionais da Caesb; 4. Acompanhar e

orientar a execução de demolições diversas em concreto e alvenaria; 5. Acompanhar e orientar as atividades de serralheria para

portões, cercas e esquadrias metálicas das unidades da Caesb; 6. Acompanhar serviços diversos de manutenção civil; 7. Executar

manutenção e consertos em instalações hidráulicas prediais (água e esgoto); 8. Executar manutenção e consertos em instalações

elétricas prediais; 9. Realizar a construção, manutenção, conservação e reparos prediais em serviços de alvenaria e marcenaria; 10.

Realizar manutenção e conservação em serviços de jardinagem como corte de grama, poda e supressão de árvores; 11. Realizar

trabalhos de desassoreamento em captações de água; 12. Pintar equipamentos do sistema de esgoto tais como: grades de piso, guarda

corpo, painéis elétricos, bombas, motores elétricos, compressores e demais equipamentos; 13. Pintar equipamentos diversos tais

como: armários, base de apoio para conjunto motor bomba, bombas diversas, chapas metálicas, comportas, guarda corpos, peças

confeccionadas, tampas confeccionadas e tubulações do emissário de esgoto; 14. Fiscalizar os serviços executados de pintura; 15.

Inspecionar instalações hidráulicas e hidrossanitárias das unidades da Caesb; 16. Fiscalizar construções de diversas estruturas nas

unidades operacionais da Caesb; 17. Orientar equipes para a execução de serviços diversos de manutenção predial/civil nas unidades

operacionais dos sistemas de água da companhia; 18. Controlar o quantitativo de profissionais envolvidos na execução de Ordens de

Serviço; 19. Preencher folhas de retorno para apropriar insumos util izados nas atividades executadas; 20. Requisitar e retirar

materiais para manutenção no almoxarifado; 21. Transportar materiais diversos para o desenvolvimento dos serviços de manutenção

civil; 22. Verificação e aprovação de Ordens de Serviço; 23. Avaliar novas ordens de serviço no SIMAN; 24. Efetuar levantamentos de

serviços e materiais diversos na manutenção civil em unidades operacionais; 25. Fiscalizar as atividades de construção civil

realizadas por prestadores de serviços; 26. Fiscalizar e orientar as atividades de carpintaria para construção civil, como construção

de passarelas, confecção de formas, instalação e recuperação de esquadrias de madeira.

Atividades Complementares:

Dirigir veículos em apoio à realização de suas atribuições, quando devidamente habilitado e autorizado pela Caesb;

Promover cursos, palestras e/ou outros, relativos à sua área de contribuição, de caráter interno ou externo à Caesb;

Operar microcomputadores, com domínio dos sistemas e aplicativos correspondentes, para o pleno exercício de suas atribuições;

Apoiar a Direção e as unidades da Caesb, com os conhecimentos relativos à sua área de contribuição, sempre que solicitado ou

necessário ao desenvolvimento da Companhia e preservação da imagem da Caesb.

V - DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES
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COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL – CAESB

Plano de Cargos, Carreiras, e Salários - PCCS 2017

NOME DO CARGO:

PROFISSÃO:

CBO:

CARREIRA:

ESCOLARIDADE:

REGISTRO PROFISSIONAL:

CONHECIMENTOS:

1. Programa de Treinamento Introdutório (para contratados a 

partir de 2013)

2. Ergonomia (NR-17)

3. Norma Disciplinar (ND-02)

4. Código de ética e conduta profissional da Caesb

5. Política Ambiental da Caesb

6. Inclusão Digital

7. Editor de Texto Básico (Word ou similares)

8. Redação Empresarial

9. Segurança no Trabalho

10. Elaboração de pareceres e relatórios

11. Planilha Eletrônica Básica (Excel ou similares)

1. Trabalho em Equipe

2. Comunicação Eficaz

3. Análise de Problemas e Tomada de Decisão

4. Planejamento e Organização

5. Conduta/Comprometimento

HABILIDADES E ATITUDES:

IV - COMPETÊNCIAS REQUERIDAS

-

Realizar a operação e condução de máquinas de grande porte e especiais para a realização de serviços de construção e

manutenção de tubulações e redes de água e esgotos e outras demandas da Caesb. Executar outras atribuições de

mesma natureza e complexidade, de acordo com a formação exigida e no interesse da Caesb.

I - MANUAL DESCRITIVO DE CARGOS

II - REQUISITOS DE ADMISSÃO

III - DESCRIÇÃO SUMÁRIA

Agente de Sistemas de Saneamento - GSS

Operação de Máquinas Pesadas

7151-15

GSS

Ensino médio completo e Domínio de conhecimento específico / Operação de Máquinas 

Pesadas
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1. Escavar e reaterrar valas para reparos e/ou montagem de redes de abastecimento de água, coleta de esgotos e outros serviços; 2.

Executar atividades de movimentação de terra, escavações e terraplenagem; 3. Executar serviços de recuperação em voçorocas e áreas

de proteção ambiental das unidades; 4. Executar transporte de carga em caminhão basculante; 5. Prestar serviços de apoio na

movimentação, assentamento e montagem de peças, equipamentos e tubulações nos sistemas de água e esgotos; 6. Realizar a operação

e condução de máquinas de grande porte e especiais para a realização de serviços de construção e manutenção de tubulações e redes

de água e esgotos e outras demandas da Caesb; 7. Realizar roçagem mecanizada com trator roçadeira nas unidades operacionais da

Caesb; 8. Realizar serviços de desmatamento, destocamento, cortes e aterros e limpeza dos locais das obras para possibil itar a

realização dos serviços; 9. Elaborar relatório de horas trabalhadas do equipamento, local de execução dos serviços, para subsidiar a

unidade de trabalho na execução de mapas demonstrativos, relatórios etc.; 10. Conduzir veículos com equipamentos acoplados

obedecendo normas do CONTRAN, para os locais de trabalho pré-determinados; 11. Elevar, carregar e transportar terra, pedra,

cascalho, peças e outros materiais, util izando o equipamento apropriado para o desempenho das tarefas determinadas.

Atividades Complementares:

Dirigir veículos em apoio à realização de suas atribuições, quando devidamente habilitado e autorizado pela Caesb;

Promover cursos, palestras e/ou outros, relativos à sua área de contribuição, de caráter interno ou externo à Caesb;

Operar microcomputadores, com domínio dos sistemas e aplicativos correspondentes, para o pleno exercício de suas atribuições;

Apoiar a Direção e as unidades da Caesb, com os conhecimentos relativos à sua área de contribuição, sempre que solicitado ou

necessário ao desenvolvimento da Companhia e preservação da imagem da Caesb.

V - DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES
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COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL – CAESB

Plano de Cargos, Carreiras, e Salários - PCCS 2017

NOME DO CARGO:

PROFISSÃO:

CBO:

CARREIRA:

ESCOLARIDADE:

REGISTRO PROFISSIONAL:

CONHECIMENTOS:

1. Programa de Treinamento Introdutório (a partir de 2013)

2. Norma Disciplinar (ND-02)

3. Código de ética e conduta profissional

4. Política Ambiental da Caesb

5. Redação Empresarial

6. Editor de Texto básico (Word ou similares)

7. NR 10 

8. Diagnóstico de Problemas eletromecânicos em Unidades 

Operacionais

9. NR 23 

10. Segurança no Trabalho e EPI’S

11. Ergonomia (NR 17)

12. Planilha Eletrônica básica (Excel ou similares)

13. Licitação e contratos - Lei 8666/93

14. Pregão Eletrônico e Presencial – Lei 10.520/2002 e 

Registro de Preços

15. Elaboração de Relatórios e Pareceres. (conforme norma 

da Caesb)

1. Trabalho em Equipe

2. Comunicação Eficaz

3. Análise de Problemas e Tomada de Decisão

4. Planejamento e Organização

5. Conduta/Comprometimento

HABILIDADES E ATITUDES:

IV - COMPETÊNCIAS REQUERIDAS

-

Operar motores e equipamentos de elevatória e unidades de tratamento de água; efetuar limpeza de máquinas,

equipamentos e demais componentes das unidades operacionais, zelando pelo seu funcionamento e manutenção e

considerando o desempenho dos componentes e sistemas; efetuar troca de cilindros de cloro; realizar manobras

operacionais em registros e válvulas; adicionar e controlar dosagens de produtos químicos e preparar soluções utilizadas

diretamente no tratamento de água; receber produtos químicos, realizar inspeção e vistoria de unidades operacionais de

água, realizar análises laboratoriais simples e de rotina para fins de controle operacional; efetuar coleta de amostras de

água, leitura de medição de vazão e o registro de informações e dados operacionais para controle do tratamento.

Executar outras atribuições de mesma natureza e complexidade, de acordo com a formação exigida e no interesse da

Caesb.

I - MANUAL DESCRITIVO DE CARGOS

II - REQUISITOS DE ADMISSÃO

III - DESCRIÇÃO SUMÁRIA

Agente de Operação de Sistemas de Saneamento – GSO

Operador de Estação de Tratamento

8623-05

GSO

Ensino médio completo e Domínio de conhecimento específico / Operação de Sistemas de 

Saneamento
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1. Controlar e verificar a operação do tratamento preliminar (peneiras e desarenadores), do tratamento primário (decantadores

primários, elevatórias de lodo e sobrenadante), do tratamento da fase sólida (adensadores por flotação, adensadores por gravidade e

digestores de lodo), da equalização (comporta afluente, gradeamento, tanques de estocagem, bombas de retorno), registrando dados

nos boletins operacionais; 2. Regular comporta afluente à ETE; 3. Coletar amostras de lodo bruto, lodo adensado e sobredante; 4.

Programas o coletor automático, verificando seu funcionamento, o posicionamento do crivo e realizar limpeza do crivo; 5. Compostar

amostras do amostrador automático; 6. Coletar amostras do efluente do decantador primário, do efluente do tratamento biológico, do

efluente final; 7. Controlar dosagem de produtos químicos (sulfato de alumínio, polieletrólito e cal) para o tratamento de esgotos; 8.

Aplicar cal sobre o material gradeado quando necessário; 9. Receber carregamentos de produtos químicos tais como: sulfato de

alumínio e polímero; 10. Manobrar comportas de bombas, sobrenadante, registros e digestores primários; 11. Realizar testes em

geradores e verificar nível de combustível; 12. Ligar, desligar e resetar equipamentos nas botoeiras e/ou quadros de comando; 13.

Realizar controle e leitura de horímetros de bombas e equipamentos, níveis de tanques e medidores de vazão, registrando os dados em

boletins e formulários operacionais; 14. Realizar a troca de caçambas de detritos e de areia; 15. Baixar a grade manual afluente às

peneiras e realizar sua limpeza; 16. Controlar e verificar a vazão para cada reator e a ocorrência de by-pass do tratamento secundário;

17. Controlar e verificar a operação das unidades e equipamentos do tratamento biológico (misturadores, bombas, registros, válvulas

motorizadas, pontes de decantadores secundários, válvulas telescópicas e válvulas rolas, registrando os dados em boletins

operacionais; 18. Realizar coletas de amostras nos reatores biológicos para análises físico-químicas e microbiológicas; 19. Monitorar

e operar o supervisório do sistema de geração de ar e reatores biológicos; 20. Regular e verificar a idade do lodo dos reatores; 21.

Acionar válvulas motorizadas, manobrar válvulas telescópicas; 22. Controlar e verificar a operação das unidades e equipamentos do

tratamento químico (floculadores, raspadores de superfície, bombas, compressores e analisadores); 23. Controlar e verificar a

operação da dosagem de produtos químicos util izados no processo de tratamento (sulfato de alumínio, polieletrólito e cal); 24.

Verificar o funcionamento das câmaras de flotação e floculação, das bombas e dos compressores da galeria; 25. Realizar de hora em

hora leituras de vazão, orto, turbidez, sulfato e pH; 26. Realizar análise e acompanhar os resultados de ortofosfato e pH dos esgotos

afluentes e efluentes ao polimento final visando ajustar a dosagem de produto químico; 27. Realizar a limpeza de calhas, purga dos

balões e compressores, descarte de fundo das câmaras de floculação, limpeza de filtro dos analisadores de ortofosfato e a regulagem

da vazão de alimentação dos aparelhos analisadores de ortofosfato e turbidez; 28. Verificar e repor estoque de polímero do silo

preparador automático; 29. Operar as unidades de tratamento de água, acionando bombas e dispositivos manobrando registros,

válvulas, alavancas, volantes e chaves; 30. Coletar amostras de água para realização de análises e encaminhamento ao laboratório;

31. Efetuar o by-pass quando necessário; 32. Identificar defeitos de funcionamento em máquinas e equipamentos do sistema de

tratamento de água, observando e desligando os mesmos; 33. Controlar dosagem de produtos químicos (cal hidratada, geocalcio,

hipoclorito de sódio, ácido fluossil ícico e sulfato) para o tratamento de água e preparar soluções; 34. Realizar a leitura de medição de

vazão, registrando os dados em boletins e formulários operacionais; 35. Realizar a limpeza de máquinas, equipamentos e demais

componentes das unidades operacionais; 36. Fornecer ao CECOP, registrando dados nos sistemas de controle da unidade operacional,

os níveis dos reservatórios em horários pré-estabelecidos ou quando solicitado; 37. Realizar análises simples de amostras de água nas 

suas diversas etapas do tratamento de água, tais como: Cloro (leitura por comparação de cor com espectrofotômetro simples), Flúor

(util izando reagente químico com soluções preparadas pelo laboratório), Turbidez (leitura com espectrofotômetro sem reagente), cor

(análise comparativa de cor), Alumínio (análise realizada com espectrofotômetro ou por comparação de cor), pH (análise e calibração

química com padrão de tampão de pH do aparelho phmetro.

Atividades Complementares:

Dirigir veículos em apoio à realização de suas atribuições, quando devidamente habilitado e autorizado pela Caesb;

Promover cursos, palestras e/ou outros, relativos à sua área de contribuição, de caráter interno ou externo à Caesb;

Operar microcomputadores, com domínio dos sistemas e aplicativos correspondentes, para o pleno exercício de suas atribuições;

Apoiar a Direção e as unidades da Caesb, com os conhecimentos relativos à sua área de contribuição, sempre que solicitado ou

necessário ao desenvolvimento da Companhia e preservação da imagem da Caesb.

V - DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES
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COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL – CAESB

Plano de Cargos, Carreiras, e Salários - PCCS 2017

NOME DO CARGO:

PROFISSÃO:

CBO:

CARREIRA:

ESCOLARIDADE:

REGISTRO PROFISSIONAL:

CONHECIMENTOS:

1. Programa de Treinamento Introdutório (para contratados a 

partir de 2013)

2. Norma Disciplinar (ND-02)

3. Código de ética e conduta profissional

4. Política Ambiental da Caesb

5. Ergonomia (NR 17)

6. Editor de Texto Avançado (Word ou similares)

7. Planilha Eletrônica Avançada (Excel ou similares)

8. Editor de Apresentação (power point ou similares)

9. Redação Empresarial

10. Elaboração de pareceres e relatórios (conforme norma da 

Caesb)

11. Licitação e contratos - Lei 8666/93

12.  Pregão Eletrônico e Presencial – Lei 10.520/2002 e 

Registro de Preços

1. Trabalho em Equipe

2. Comunicação Eficaz

3. Análise de Problemas e Tomada de Decisão

4. Planejamento e Organização

5. Conduta/Comprometimento

HABILIDADES E ATITUDES:

IV - COMPETÊNCIAS REQUERIDAS

-

Realizar o controle e zelar pela aquisição, classificação, catalogação e organização de materiais, pela gestão de estoques e 

pela qualidade dos materiais e produtos; receber os materiais e produtos adquiridos, promovendo a conferência e os

registros necessários. Executar outras atribuições de mesma natureza e complexidade, de acordo com a formação exigida

e no interesse da Caesb.

I - MANUAL DESCRITIVO DE CARGOS

II - REQUISITOS DE ADMISSÃO

III - DESCRIÇÃO SUMÁRIA

Agente de Suporte ao Negócio - GSN

Almoxarife

4141-05

GSN

Ensino médio completo e Domínio de conhecimento específico / Almoxarifado
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1. Verificar notas fiscais; 2. Confrontar notas e pedidos; 3. Descarregar produtos; 4. Pesar produtos e veículos; 5. Tirar amostra de

produtos; 6. Rastrear lotes de produtos perecíveis; 7. Escanear códigos dos produtos; 8. Codificar itens; 9. Fazer lançamentos no

sistema; 10. Endereçar materiais; 11. Encaminhar materiais para armazenagem; 12. Conferir lacre do caminhão; 13. Conferir

conhecimento de fretes com nota fiscal; 14. Conferir prazos de entrega dos produtos; 15. Conferir lastro de embalagem; 16. Conferir

amarração dos paletes; 17. Conferir quantidades; 18. Conferir marcas dos produtos; 19. Conferir qualidade e vencimento dos produtos;

20. Checar códigos de barra e unidade de venda do produto; 21. Conferir materiais por subgrupo; 22. Conferir produtos com

especialista da área requerente; 23. Devolver itens em desacordo; 24. Emitir tiquetes de pesagem; 25. Conferir a distribuição do peso

das cargas por eixo; 26. Orientar os transportadores sobre as regras de distribuição de cargas nos veículos; 27. Limitar peso de

veículos conforme exigências legais; 28. Liberar o transportador; 29. Cadastrar produtos no sistema; 30. Codificar notas; 31. Registrar

conhecimento de fretes; 32. Registrar baixa de itens; 33. Solicitar reposição de estoque; 34. Registrar prazos de entrega; 35. Registrar

condições de pagamento; 36. Verificar notas fiscais lançadas no sistema; 37. Registrar estorno de notas fiscais; 38. Emitir notas fiscais

de transferência de itens; 39. Emitir notas fiscais de devoluções; 40. Registrar ordens de serviço de terceiros; 41. Enviar documentos

fiscais para o setor contábil; 42. Definir o módulo de armazenamento; 43. Definir áreas de armazenamento por tipo de produto; 44.

Direcionar mercadorias de acordo com o sistema; 45. Colocar produtos em prateleiras, porta paletes, drivers, blocagem, gaiolas etc..;

46. Movimentar produtos no paiol; 47. Armazenar por linha e marca; 48. Armazenar produtos por zona ou subgrupo; 49. Armazenar

produtos perecíveis; 50. Armazenar produtos sucateados; 51. Separar notas por rota; 52. Reabastecer o local de separação; 53.

Distribuir produtos por zona; 54. Distribuir produtos por marcas; 55. Embalar e etiquetar produtos; 56. Anotar códigos nas caixas de

controle; 57. Contar volumes na distribuição; 58. Remanejar peças e itens disponíveis; 59. Informar às transportadoras peso e

cubagem; 60. Acompanhar carregamento dos produtos; 61. Distribuir peso da carga de acordo com limite legal de cada veículo; 62.

Verificar cargas com autorização especial de trânsito; 63. Remeter correspondência dos volumes; 64. Lançar entradas e saídas de

mercadorias; 65. Dimensionar quantidades mínimas e máximas; 66. Controlar mercadorias de alta e baixa rotatividade; 67. Controlar

datas de vencimento de produtos; 68. Controlar qualidade dos produtos armazenados; 69. Vistoriar produtos avariados; 70. Controlar

produtos danificados na manipulação; 71. Controlar devolução de itens; 72. Controlar estoque físico e contábil; 73. Controlar

mercadorias por depósito; 74. Planejar o leiaute; 75. Sinalizar áreas de risco; 76. Identificar os produtos por etiquetas; 77. Organizar

prateleiras; 78. Ordenar paletes, contêineres e equipamentos; 79. Organizar produtos no espaço físico; 80. Agrupar produtos; 81.

Ordenar materiais; 82. Arquivar documentos; 83. Limpar o almoxarifado e equipamentos; 84. Controlar o acesso de pessoas.

Atividades Complementares:

Dirigir veículos em apoio à realização de suas atribuições, quando devidamente habilitado e autorizado pela Caesb;

Promover cursos, palestras e/ou outros, relativos à sua área de contribuição, de caráter interno ou externo à Caesb;

Operar microcomputadores, com domínio dos sistemas e aplicativos correspondentes, para o pleno exercício de suas atribuições;

Apoiar a Direção e as unidades da Caesb, com os conhecimentos relativos à sua área de contribuição, sempre que solicitado ou

necessário ao desenvolvimento da Companhia e preservação da imagem da Caesb.

V - DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES



COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL – CAESB 

 

53 
 

 

COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL – CAESB

Plano de Cargos, Carreiras, e Salários - PCCS 2017

NOME DO CARGO:

PROFISSÃO:

CBO:

CARREIRA:

ESCOLARIDADE:

REGISTRO PROFISSIONAL:

CONHECIMENTOS:

1. Programa de Treinamento Introdutório (para contratados a 

partir de 2013)

2. Norma Disciplinar (ND-02)

3. Código de ética e conduta profissional

4. Política Ambiental da Caesb

5. Ergonomia (NR 17)

6. Editor de Texto Avançado (Word ou similares)

7. Planilha Eletrônica Avançada (Excel ou similares)

8. Editor de Apresentação (power point ou similares)

9. Redação Empresarial

10. Elaboração de pareceres e relatórios (conforme norma da 

Caesb)

11. Licitação e contratos - Lei 8666/93

12.  Pregão Eletrônico e Presencial – Lei 10.520/2002 e 

Registro de Preços

1. Trabalho em Equipe

2. Comunicação Eficaz

3. Análise de Problemas e Tomada de Decisão

4. Planejamento e Organização

5. Conduta/Comprometimento

HABILIDADES E ATITUDES:

IV - COMPETÊNCIAS REQUERIDAS

-

Realizar o atendimento e prestar informações aos clientes e público em geral nas Unidades de Atendimento Comercial

da Caesb, referentes aos serviços prestados pela Companhia, tais como: Refaturamento de contas, cobrança e negociação

de débitos, emissão de 2ª via de contas, atualização de dados cadastrais e outros serviços congêneres; receber,

protocolar e encaminhar as solicitações e reclamações de clientes para as providências cabíveis ao pleno atendimento;

abrir, analisar e dar baixa as ordens de serviço comerciais. Executar outras atribuições de mesma natureza e

complexidade, de acordo com a formação exigida e no interesse da Caesb.

I - MANUAL DESCRITIVO DE CARGOS

II - REQUISITOS DE ADMISSÃO

III - DESCRIÇÃO SUMÁRIA

Agente de Suporte ao Negócio - GSN

Atendente Comercial

4110-10

GSN

Ensino médio completo e Domínio de conhecimento específico / Microinformática 

(Pacote Office) 
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1. Atender o cliente, refaturando contas; 2.  Atender o cliente, analisando cobranças; 3. Atender o cliente, negociando débitos; 4. Atender 

o cliente, emitindo 2ª via de contas; 5. Atender o cliente, atualizando dados cadastrais; 6. Atender o cliente, cadastrando imóveis para

novas ligações, ligação predial de água e esgotos, desmembramentos da ligação predial e outros serviços congêneres; 7. Registrar as

solicitações, reclamações e sugestões apresentadas pelos usuários no GCOM; 8. Preencher formulários no sistema, transcrevendo

dados de relatórios, terminais e/ou informações prestadas pelo usuário para dar encaminhamento às solicitações; 9. Registrar o

número de atendimentos efetuados; 10. Emitir Parecer para a Comissão de Reexame de Multas.

Atividades Complementares:

Dirigir veículos em apoio à realização de suas atribuições, quando devidamente habilitado e autorizado pela Caesb;

Promover cursos, palestras e/ou outros, relativos à sua área de contribuição, de caráter interno ou externo à Caesb;

Operar microcomputadores, com domínio dos sistemas e aplicativos correspondentes, para o pleno exercício de suas atribuições;

Apoiar a Direção e as unidades da Caesb, com os conhecimentos relativos à sua área de contribuição, sempre que solicitado ou

necessário ao desenvolvimento da Companhia e preservação da imagem da Caesb.

V - DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES



COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL – CAESB 

 

55 
 

 

COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL – CAESB

Plano de Cargos, Carreiras, e Salários - PCCS 2017

NOME DO CARGO:

PROFISSÃO:

CBO:

CARREIRA:

ESCOLARIDADE:

REGISTRO PROFISSIONAL:

CONHECIMENTOS:

1. Programa de Treinamento Introdutório (para contratados a 

partir de 2013)

2. Norma Disciplinar (ND-02)

3. Código de ética e conduta profissional

4. Política Ambiental da Caesb

5. Ergonomia (NR 17)

6. Editor de Texto Avançado (Word ou similares)

7. Planilha Eletrônica Avançada (Excel ou similares)

8. Editor de Apresentação (power point ou similares)

9. Redação Empresarial

10. Elaboração de pareceres e relatórios (conforme norma da 

Caesb)

11. Licitação e contratos - Lei 8666/93

12.  Pregão Eletrônico e Presencial – Lei 10.520/2002 e 

Registro de Preços

1. Trabalho em Equipe

2. Comunicação Eficaz

3. Análise de Problemas e Tomada de Decisão

4. Planejamento e Organização

5. Conduta/Comprometimento

HABILIDADES E ATITUDES:

IV - COMPETÊNCIAS REQUERIDAS

-

Realizar ações e atribuições diversas de natureza administrativa e de caráter auxiliar, tais como: serviços de copa

(lavagem e conservação de copos, xícaras e outros utensílios; servir água, café, etc.); rotinas básicas de apoio

administrativo às unidades da Caesb (entrega, recebimento e arquivo de documentos, atendimento telefônico, etc.).

Executar outras atribuições de mesma natureza e complexidade, de acordo com a formação exigida e no interesse da

Caesb.

I - MANUAL DESCRITIVO DE CARGOS

II - REQUISITOS DE ADMISSÃO

III - DESCRIÇÃO SUMÁRIA

Agente de Suporte ao Negócio - GSN

Auxiliar de Administração (em extinção)

4110-05

GSN

Não há
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1. Tirar cópias de documentos; 2. Digitalizar documentos; 3. Localizar documentos; 4. Arquivar documentos; 5. Entregar documentos nas 

diversas áreas da Companhia; 6. Auxiliar no controle de material de expediente; 7. Auxiliar no levantamento de necessidade de

material; 8. Distribuir material de expediente; 8. Auxiliar no controle de expedição de malotes e recebimentos; 9. Auxiliar no Controle

de execução de serviços gerais (l impeza, transporte, vigilância).

Atividades Complementares:

Dirigir veículos em apoio à realização de suas atribuições, quando devidamente habilitado e autorizado pela Caesb;

Promover cursos, palestras e/ou outros, relativos à sua área de contribuição, de caráter interno ou externo à Caesb;

Operar microcomputadores, com domínio dos sistemas e aplicativos correspondentes, para o pleno exercício de suas atribuições;

Apoiar a Direção e as unidades da Caesb, com os conhecimentos relativos à sua área de contribuição, sempre que solicitado ou

necessário ao desenvolvimento da Companhia e preservação da imagem da Caesb.

V - DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES
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COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL – CAESB

Plano de Cargos, Carreiras, e Salários - PCCS 2017

NOME DO CARGO:

PROFISSÃO:

CBO:

CARREIRA:

ESCOLARIDADE:

REGISTRO PROFISSIONAL:

CONHECIMENTOS:

1. Programa de Treinamento Introdutório (para contratados a 

partir de 2013)

2. Norma Disciplinar (ND-02)

3. Código de ética e conduta profissional

4. Política Ambiental da Caesb

5. Ergonomia (NR 17)

6. Editor de Texto Avançado (Word ou similares)

7. Planilha Eletrônica Avançada (Excel ou similares)

8. Editor de Apresentação (power point ou similares)

9. Redação Empresarial

10. Elaboração de pareceres e relatórios (conforme norma da 

Caesb)

11. Licitação e contratos - Lei 8666/93

12.  Pregão Eletrônico e Presencial – Lei 10.520/2002 e 

Registro de Preços

1. Trabalho em Equipe

2. Comunicação Eficaz

3. Análise de Problemas e Tomada de Decisão

4. Planejamento e Organização

5. Conduta/Comprometimento

HABILIDADES E ATITUDES:

IV - COMPETÊNCIAS REQUERIDAS

-

Realizar atribuições auxiliares de Apoio ao Programa Médico de Saúde Ocupacional, tais como: Controle de atestados

médicos; apoio à campanhas para a saúde e de vacinação; programas de avaliação e prevenção de doenças ocupacionais e

de manutenção da higiene e segurança para os empregados da Caesb; agendamento, controle e convocação de

empregados para exames e consultas ocupacionais. Executar outras atribuições de mesma natureza e complexidade, de

acordo com a formação exigida e no interesse da Caesb

I - MANUAL DESCRITIVO DE CARGOS

II - REQUISITOS DE ADMISSÃO

III - DESCRIÇÃO SUMÁRIA

Agente de Suporte ao Negócio - GSN

Auxiliar de Enfermagem do Trabalho

3222-35

GSN

Ensino médio completo e Domínio de conhecimento específico / Auxiliar em Enfermagem 

do Trabalho
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1. Analisar PCMSO com fim de preparar guias de convocação; 2. Apoiar as campanhas de prevenção de doenças ocupacionais e de

manutenção da higiene e segurança para os empregados da Caesb; 3. Apoiar as campanhas de promoção da saúde e vacinação; 4.

Gerenciar agendamentos de exames ocupacionais; 5. Manusear prontuários dos exames ocupacionais; 6. Pré-atendimento às perícias

médicas ocupacionais.

Atividades Complementares:

Dirigir veículos em apoio à realização de suas atribuições, quando devidamente habilitado e autorizado pela Caesb;

Promover cursos, palestras e/ou outros, relativos à sua área de contribuição, de caráter interno ou externo à Caesb;

Operar microcomputadores, com domínio dos sistemas e aplicativos correspondentes, para o pleno exercício de suas atribuições;

Apoiar a Direção e as unidades da Caesb, com os conhecimentos relativos à sua área de contribuição, sempre que solicitado ou

necessário ao desenvolvimento da Companhia e preservação da imagem da Caesb.

V - DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES
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COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL – CAESB

Plano de Cargos, Carreiras, e Salários - PCCS 2017

NOME DO CARGO:

PROFISSÃO:

CBO:

CARREIRA:

ESCOLARIDADE:

REGISTRO PROFISSIONAL:

CONHECIMENTOS:

1. Programa de Treinamento Introdutório (para contratados a 

partir de 2013)

2. Norma Disciplinar (ND-02)

3. Código de ética e conduta profissional

4. Política Ambiental da Caesb

5. Ergonomia (NR 17)

6. Editor de Texto Avançado (Word ou similares)

7. Planilha Eletrônica Avançada (Excel ou similares)

8. Editor de Apresentação (power point ou similares)

9. Redação Empresarial

10. Elaboração de pareceres e relatórios (conforme norma da 

Caesb)

11. Licitação e contratos - Lei 8666/93

12.  Pregão Eletrônico e Presencial – Lei 10.520/2002 e 

Registro de Preços

1. Trabalho em Equipe

2. Comunicação Eficaz

3. Análise de Problemas e Tomada de Decisão

4. Planejamento e Organização

5. Conduta/Comprometimento

HABILIDADES E ATITUDES:

IV - COMPETÊNCIAS REQUERIDAS

-

Realizar alterações, copiar, elaborar e detalhar desenhos diversos para a Caesb, baseando-se em esboços, croquis,

rascunhos, plantas, especificações ou outras referências existentes, tais como: Desenhos topográficos; desenho de

projetos de estruturas de redes de água e esgotos, de máquinas ou instrumentos, de tabelas, formulários, gráficos e

outros; desenho de cartazes, croquis e outros que forem necessários; atualizar plantas cadastrais; ampliar/reduzir

desenhos técnicos. Executar outras atribuições de mesma natureza e complexidade, de acordo com a formação exigida e

no interesse da Caesb.

I - MANUAL DESCRITIVO DE CARGOS

II - REQUISITOS DE ADMISSÃO

III - DESCRIÇÃO SUMÁRIA

Agente de Suporte ao Negócio - GSN

Desenhista (em extinção)

3180-15

GSN

Não há
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1. Elaborar e atualizar desenhos técnicos, projetos elétricos e diagramas; 2. Ampliar/reduzir desenhos técnicos; 3. Analise de desenhos;

4. Atualizar plantas cadastrais; 5. Desenhar cartazes, croquis e outros que forem necessários; 6. Efetuar estudos sobre sistemas e

instalações elétricas, efetuando experimentos, cálculos, medições e outras operações, para colaborar em trabalhos de pesquisa e

aperfeiçoamento relativos de uso industrial, doméstico e outros; 7. Realizar alterações, copiar, elaborar e detalhar desenhos diversos,

baseando-se em esboços, croquis, rascunhos, plantas, especificações ou outras referências existentes; 8. Inserir Cadastro Digital de

redes.

Atividades Complementares:

Dirigir veículos em apoio à realização de suas atribuições, quando devidamente habilitado e autorizado pela Caesb;

Promover cursos, palestras e/ou outros, relativos à sua área de contribuição, de caráter interno ou externo à Caesb;

Operar microcomputadores, com domínio dos sistemas e aplicativos correspondentes, para o pleno exercício de suas atribuições;

Apoiar a Direção e as unidades da Caesb, com os conhecimentos relativos à sua área de contribuição, sempre que solicitado ou

necessário ao desenvolvimento da Companhia e preservação da imagem da Caesb.

V - DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES
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COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL – CAESB

Plano de Cargos, Carreiras, e Salários - PCCS 2017

NOME DO CARGO:

PROFISSÃO:

CBO:

CARREIRA:

ESCOLARIDADE:

REGISTRO PROFISSIONAL:

CONHECIMENTOS:

1. Programa de Treinamento Introdutório (para contratados a 

partir de 2013)

2. Norma Disciplinar (ND-02)

3. Código de ética e conduta profissional

4. Política Ambiental da Caesb

5. Ergonomia (NR 17)

6. Editor de Texto Avançado (Word ou similares)

7. Planilha Eletrônica Avançada (Excel ou similares)

8. Editor de Apresentação (power point ou similares)

9. Redação Empresarial

10. Elaboração de pareceres e relatórios (conforme norma da 

Caesb)

11. Licitação e contratos - Lei 8666/93

12.  Pregão Eletrônico e Presencial – Lei 10.520/2002 e 

Registro de Preços

1. Trabalho em Equipe

2. Comunicação Eficaz

3. Análise de Problemas e Tomada de Decisão

4. Planejamento e Organização

5. Conduta/Comprometimento

HABILIDADES E ATITUDES:

IV - COMPETÊNCIAS REQUERIDAS

-

Realizar trabalhos e serviços das unidades da Caesb, executando atribuições de suporte administrativo, rotineiras ou não, 

tais como: Controle e monitoramento da documentação da área; atendimento aos clientes e público interno e/ou

externo; controle, análise, instrução e acompanhamento de processos, contratos e notas de empenho; organização,

controle e manutenção do arquivo de documentos técnicos e administrativos da área; execução de ações e

procedimentos auxiliares relativos aos estudos, pesquisas, levantamentos, relatórios, projetos e outros trabalhos e

serviços da área, promovendo a alimentação e atualização sistemática de dados; elaboração de documentos diversos

(textos, correspondências, relatórios etc); solicitação, recebimento e controle dos materiais, produtos e da carga

patrimonial da área; executando conferência de inventário de bens, móveis e imóveis; guarda e conservação dos

materiais, equipamentos de trabalho e ambiente/estrutura da área; participação proativa no planejamento,

desenvolvimento e otimização da rotina administrativa da área; realizar a programação, o acompanhamento e o controle

dos serviços de manutenção de redes de água e esgotos, receber, analisar, priorizar, transferir, programar, reprogramar,

emitir, controlar, pesquisar e baixar ordens de serviços de manutenção. Executar outras atribuições de mesma natureza e

complexidade, de acordo com a formação exigida e no interesse da Caesb.

I - MANUAL DESCRITIVO DE CARGOS

II - REQUISITOS DE ADMISSÃO

III - DESCRIÇÃO SUMÁRIA

Agente de Suporte ao Negócio - GSN

Assistente Administrativo

4110-10

GSN

Ensino médio completo e Domínio de conhecimento específico / Microinformática 

(Pacote Office) 
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1. Registrar a entrada e saída de documentos; 2. Conferir notas fiscais, faturas de pagamentos e boletos; 3. Triar documentos; 4.

Distribuir documentos; 5. Conferir dados e datas; 6. Verificar documentos; 7. Identificar irregularidades nos documentos; 8. Localizar

documentos; 9. Classificar documentos; 10. Atualizar informações; 11. Solicitar cópias de documentos; 12. Tirar cópias de documentos;

13. Digitalizar documentos; 15. Receber documentos; 16. Protocolar documentos; 17. Formatar documentos; 18. Submeter pareceres; 19.

Arquivar documentos; 20. Digitar textos e planilhas; 21. Preencher formulários e/ou cadastros; 22. Preparar minutas; 23. Emitir

certificados; 24. Digitar notas de lançamentos contábeis; 25. Preencher ficha de movimentação de pessoal; 26. Coletar dados; 27.

Verificar índices econômicos e financeiros; 28. Elaborar planilhas de cálculos; 29. Elaborar organogramas, fluxogramas e

cronogramas; 30. Efetuar cálculos; 31. Conferir cálculos; 32. Redigir atas; 33. Elaborar correspondência; 34. Dar apoio operacional

para elaboração de manuais técnicos; 35. Realizar prestação de contas; 36. Requisitar pagamentos; 37. Ajustar contratos; 38. Colher

assinaturas; 39. Verificar prazos estabelecidos; 40. Localizar processos administrativos; 41. Acompanhar notificações de não

conformidade; 42. Encaminhar protocolos internos; 43. Solicitar informações cadastrais; 44. Atualizar cadastros; 45. Atualizar dados

de planejamento; 46. Acompanhar organogramas, fluxogramas e cronogramas; 47. Executar rotinas de admissão de pessoal; 48.

Executar rotinas de demissão de pessoal; 49. Dar suporte administrativo à área de treinamento; 50. Orientar funcionários sobre

direitos e deveres; 51. Controlar frequência dos funcionários; 52. Auxiliar na elaboração da folha de pagamento; 53. Controlar

recepção e distribuição de benefícios (vale transporte etc.); 54. Atualizar dados dos funcionários; 55. Auxiliar no controle de pessoal

(afastamentos, férias, horas extras...); 56. Controlar material de expediente; 57. Levantar a necessidade de material; 58. Requisitar

materiais; 59. Conferir material solicitado; 60. Providenciar devolução de material fora de especificação; 61. Distribuir material de

expediente; 62. Controlar expedição de malotes e recebimentos; 63. Controlar execução de serviços gerais (l impeza, transporte,

vigilância); 64. Pesquisar preços; 65. Solicitar entrega de documentos; 66. Solicitar recursos de viagens; 67. Intermediar contatos; 68.

Auxiliar na organização de eventos internos; 69. Organizar reuniões.

Atividades Complementares:

Dirigir veículos em apoio à realização de suas atribuições, quando devidamente habilitado e autorizado pela Caesb;

Promover cursos, palestras e/ou outros, relativos à sua área de contribuição, de caráter interno ou externo à Caesb;

Operar microcomputadores, com domínio dos sistemas e aplicativos correspondentes, para o pleno exercício de suas atribuições;

Apoiar a Direção e as unidades da Caesb, com os conhecimentos relativos à sua área de contribuição, sempre que solicitado ou

necessário ao desenvolvimento da Companhia e preservação da imagem da Caesb.

V - DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES
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COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL – CAESB

Plano de Cargos, Carreiras, e Salários - PCCS 2017

NOME DO CARGO:

PROFISSÃO:

CBO:

CARREIRA:

ESCOLARIDADE:

REGISTRO PROFISSIONAL:

CONHECIMENTOS:

1. Programa de Treinamento Introdutório (a partir de 2013)

2. Norma Disciplinar (ND-02)

3. Código de ética e conduta profissional

4. Política Ambiental da Caesb

5. Editor de Apresentação (power point ou similares)

6. Licitação e contratos - Lei 8666/93

7. Pregão Eletrônico e Presencial – Lei 10.520/2002 e Registro 

de Preços

8. Elaboração de relatórios e pareceres técnicos

9. Editor de Texto avançado (Word ou similares)

10. Planilha Eletrônica avançada (Excel ou similares)

11. Ergonomia (NR17)

12. Elaboração e gestão de projetos

13. Monitoramento e controle de indicadores

14. Técnicas de apresentação e oratória

15. Gestão pela Qualidade

1. Trabalho em Equipe

2. Comunicação Eficaz

3. Análise de Problemas e Tomada de Decisão

4. Planejamento e Organização

5. Conduta/Comprometimento

HABILIDADES E ATITUDES:

IV - COMPETÊNCIAS REQUERIDAS

Conselho Regional de Contabilidade - CRC

Desenvolver, implementar, controlar, apoiar e executar ações contábeis, financeiras, tributárias, orçamentárias e de

custos, tais como: análise e conciliação de contas, classificação e avaliação de despesas, cálculos de ativos, inventário de

bens móveis e imóveis, elaboração de balanços, balancetes e outras demonstrações contábeis, controle financeiro de

obras, serviços, contratos e outros que se fizerem necessários. Executar outras atribuições de mesma natureza e

complexidade, de acordo com a formação exigida e no interesse da Caesb.

I - MANUAL DESCRITIVO DE CARGOS

II - REQUISITOS DE ADMISSÃO

III - DESCRIÇÃO SUMÁRIA

Técnico de Suporte ao Negócio - TSN

Técnico de Contabilidade

3511-05

TSN

Ensino de Nível Médio e Técnico na área de Contabilidade 
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1. Realizar cálculos de reajuste de contratos e atualização monetária de valores; 2. Cadastrar contratos, convênios e aditivos; 3.

Conferir lançamentos de notas fiscais, bem como de regularidade de contratos e processos de pagamento; 4. Realizar destaques

financeiros; 5. Realizar registro contábeis dos documentos fiscais; 6. Realizar conciliação de contas contábeis; 7. Auxiliar na apuração

de tributos; 8. Auxiliar no preenchimento dos livros fiscais; 9. Emitir guias de pagamento de tributos; 10. Conferir e validar as

informações geradas para os livros fiscais; 11. Conferir a classificação das despesas, deduções na apropriação de documentos (notas

fiscais, folha de pagamento, arrecadação, fundos rotativos, sauvis, sates e processos diversos); 12. Analisar as notas fiscais

verificando se as mesmas foram emitidas de forma correta e dentro dos prazos; 13. Controlar a conciliação de contas, separação e

apropriação das faturas emitidas pela CEB encaminhando-as para as áreas responsáveis pelo ateste; 14. Calcular e registrar a

atualização monetária dos depósitos judiciais; 15. Conciliar as contas do ativo e do passivo; 16. Conferir os lançamentos de

requisições de materiais do almoxarifado, obedecendo às rubricas específicas das áreas, e conciliar todos os ingressos e saídas de

materiais do almoxarifado, de tal maneira que os saldos do balanço sejam coincidentes com os existentes em estoque; 17. Calcular a

atualização monetária das obrigações com cauções preparando um relatório com todas as cauções devidas em espécie e seu valor

atual; 18. Mensurar o valor justo dos empréstimos e financiamentos; 19. Orientar e acompanhar as diversas unidades da Cia quando

da elaboração das respectivas propostas orçamentárias; 20. Montar processos da Proposta Orçamentária e encaminhar as

informações ao órgão central do GDF pelo sistema apropriado; 21. Alimentar o sistema orçamentário - SISFINWEB com dotações

aprovadas por lei – LOA; 22. Formatar e montar processos de reformulações orçamentárias; 23. Realizar destaques / empenhos

orçamentários diários; 24. Emitir notas de Empenho; 25. Elaborar balancetes e demonstrativos da execução orçamentária - Receita /

Dispêndios / Investimentos e acompanhamento orçamentário da Cia; 26. Elaborar o Manual de códigos e Classificação orçamentária

da Cia anualmente; 27. Cálculos de reajustamento de preços de contratos e atualizações monetárias; 28. Conferência de notas fiscais;

29. Conferência de regularidades de contratos; 30. Solicitar e controlar recursos de terceiros; 31. Registrar contratos e convênios no

sistema financeiro; 32. Alimentar o sistema financeiro com indicadores econômicos; 33. Conciliação Mensal de todas as contas da

Caesb; 34. Efetuar lançamentos Contábeis; 35. Acompanhar e controlar dos ingressos de recursos; 36. Conciliação Diária; 37. Atualizar

os fluxos de desembolso e os relatórios referentes aos contratos de empréstimos e financiamentos onerosos; 38. Realizar o

levantamento de dados da Carteira de Protestos da Companhia, junto aos Cartórios de Protestos de Títulos e Órgãos de Proteção ao

Crédito; 39. Relacionar os fornecedores com títulos protestados verificando sua motivação e situação atual; 40. Negociar com o

fornecedor a retirada do título protestado e acionar, quando necessário, a área responsável pela pendência que impede a

regularização do título; 41. Compor processo administrativo para os títulos protestados cuja negociação com o fornecedor não obteve

êxito, acionando a Procuradoria Jurídica para as medidas judiciais cabíveis; 42. Registrar as consignações em folha de pagamento;

elaborar e homologar termos de rescisão contratual; 43. Promover os atos necessários ao recolhimento das obrigações sociais e IRRF;

44. Processar a folha de pagamento dos empregados, pensionistas, estagiários, inativos e conselheiros; 45. Providenciar desconto,

ressarcimento e recolhimento à Companhia de valores relativos aos assuntos de pessoal; 46. Efetuar procedimentos relativos ao RAIS,

DIRF; Promover a atualização e o aprimoramento técnico-metodológico, visando à otimização de suas atividades; 47. Emitir as

informações para faturas de cedidos e contribuições patronais do seguro coletivo; registrar e efetuar o pagamento da Participação de

Resultados; 48. Promover os acertos relativos ao auxílio-doença e complemento; 49. Emitir documentos para pagamento do FGTS (GFIP), 

INSS e congêneres; 50. Registrar as escalas de férias e licença-prêmio dos empregados e emitir os respectivos avisos; 51. Lançamentos

em sistemas diversos (pagamento / auxiliares) em todas as fil iais; 52. Conferência, controle e confecção de relatórios das diversas

rotinas da área; 53. Atendimentos telefônicos e presenciais, aos empregados e empresas relacionadas as rotinas da área; 54.

Elaboração, conferência e lançamentos de DIRF, RAIS, GEFIP/SEFIP, E-Social e Imposto de Renda; 55. Conferência, controle e confecção

de Rescisões de Contrato de Trabalho.

Atividades Complementares:

Dirigir veículos em apoio à realização de suas atribuições, quando devidamente habilitado e autorizado pela Caesb;

Promover cursos, palestras e/ou outros, relativos à sua área de contribuição, de caráter interno ou externo à Caesb;

Operar microcomputadores, com domínio dos sistemas e aplicativos correspondentes, para o pleno exercício de suas atribuições;

Apoiar a Direção e as unidades da Caesb, com os conhecimentos relativos à sua área de contribuição, sempre que solicitado ou

necessário ao desenvolvimento da Companhia e preservação da imagem da Caesb.

V - DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES
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COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL – CAESB

Plano de Cargos, Carreiras, e Salários - PCCS 2017

NOME DO CARGO:

PROFISSÃO:

CBO:

CARREIRA:

ESCOLARIDADE:

REGISTRO PROFISSIONAL:

CONHECIMENTOS:

1. Programa de Treinamento Introdutório (a partir de 2013)

2. Norma Disciplinar (ND-02)

3. Código de ética e conduta profissional

4. Política Ambiental da Caesb

5. Editor de Apresentação (power point ou similares)

6. Licitação e contratos - Lei 8666/93

7. Pregão Eletrônico e Presencial – Lei 10.520/2002 e Registro 

de Preços

8. Elaboração de relatórios e pareceres técnicos

9. Editor de Texto avançado (Word ou similares)

10. Planilha Eletrônica avançada (Excel ou similares)

11. Ergonomia (NR17)

12. Elaboração e gestão de projetos

13. Monitoramento e controle de indicadores

14. Técnicas de apresentação e oratória

15. Gestão pela Qualidade

1. Trabalho em Equipe

2. Comunicação Eficaz

3. Análise de Problemas e Tomada de Decisão

4. Planejamento e Organização

5. Conduta/Comprometimento

HABILIDADES E ATITUDES:

IV - COMPETÊNCIAS REQUERIDAS

-

Desenvolver, implementar, controlar, apoiar e executar atribuições inerentes à sua formação, tais como: Controle e

monitoramento da documentação da área; controle, análise, instrução e acompanhamento de processos; organização,

controle e manutenção do arquivo de documentos; elaboração de documentos diversos (textos, correspondências,

relatórios, etc). Executar outras atribuições de mesma natureza e complexidade, de acordo com a formação exigida e no

interesse da Caesb.

I - MANUAL DESCRITIVO DE CARGOS

II - REQUISITOS DE ADMISSÃO

III - DESCRIÇÃO SUMÁRIA

Técnico de Suporte ao Negócio - TSN

Técnico em Secretariado (em extinção)

3515-05

TSN

Não há
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1. Ajustar o texto à redação técnica; 2. Estruturar logicamente os textos; 3. Corrigir erros do texto; 4. Concatenar as transcrições e

documentos; 5. Editorar o texto para divulgação; 6. Ordenar tarefas; 7. Priorizar elaboração de documentos legais de urgência; 8.

Otimizar procedimentos de trabalho; 9. Classificar arquivos; 10. Arquivar informações e documentos; 11. Analisar documentos; 12.

Agendar os compromissos e reuniões; 13. Auxiliar nas reuniões e apresentações; 14. Manter documentação da área em ordem; 15.

Requisitar material de escritório; 16. Registrar a entrada de informações e documentos; 17. Armazenar os documentos e informações

em meio eletrônico; 18. Providenciar envio e recebimento de malotes; 19. Preparar cartas, memorandos; 20. Preparar planilhas; 21.

Elaborar apresentações; 22. Elaborar gráficos; 23. Elaborar atas e pautas; 24. Elaborar relatórios; 25. Disponibilizar informações e

documentos; 26. Util izar meios eletrônicos; 27. Operar equipamento de telefonia; 46. Util izar tele e videoconferência; 47. Enviar e

receber malotes.

Atividades Complementares:

Dirigir veículos em apoio à realização de suas atribuições, quando devidamente habilitado e autorizado pela Caesb;

Promover cursos, palestras e/ou outros, relativos à sua área de contribuição, de caráter interno ou externo à Caesb;

Operar microcomputadores, com domínio dos sistemas e aplicativos correspondentes, para o pleno exercício de suas atribuições;

Apoiar a Direção e as unidades da Caesb, com os conhecimentos relativos à sua área de contribuição, sempre que solicitado ou

necessário ao desenvolvimento da Companhia e preservação da imagem da Caesb.

V - DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES
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COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL – CAESB

Plano de Cargos, Carreiras, e Salários - PCCS 2017

NOME DO CARGO:

PROFISSÃO:

CBO:

CARREIRA:

ESCOLARIDADE:

REGISTRO PROFISSIONAL:

CONHECIMENTOS:

1. Programa de Treinamento Introdutório (a partir de 2013)

2. Norma Disciplinar (ND-02)

3. Código de ética e conduta profissional

4. Política Ambiental da Caesb

5. Editor de Apresentação (power point ou similares)

6. Licitação e contratos - Lei 8666/93

7. Pregão Eletrônico e Presencial – Lei 10.520/2002 e Registro 

de Preços

8. Elaboração de relatórios e pareceres técnicos

9. Editor de Texto avançado (Word ou similares)

10. Planilha Eletrônica avançada (Excel ou similares)

11. Ergonomia (NR17)

12. Elaboração e gestão de projetos

13. Monitoramento e controle de indicadores

14. Técnicas de apresentação e oratória

15. Gestão pela Qualidade

1. Trabalho em Equipe

2. Comunicação Eficaz

3. Análise de Problemas e Tomada de Decisão

4. Planejamento e Organização

5. Conduta/Comprometimento

HABILIDADES E ATITUDES:

IV - COMPETÊNCIAS REQUERIDAS

-

Desenvolver, implementar, controlar, apoiar e executar ações, práticas e políticas para promover as condições que

eliminem ou reduzam ao mínimo os riscos de ocorrência e reincidência de acidentes de trabalho, doenças ocupacionais,

agressões e riscos ambientais e outros, tais como: Realização de auditorias, perícias e fiscalizações; acompanhamento e

avaliação dos locais de trabalho; identificação de variáveis de controle e de condições perigosas e insalubres; inspeção e

controle de dispositivos de combate à incêndios; orientação e educação para a segurança no trabalho; especificação de

EPIS e fiscalização do uso; colaboração e apoio às CIPAs e à SIPAT. Executar outras atribuições de mesma natureza e

complexidade, de acordo com a formação exigida e no interesse da Caesb.

I - MANUAL DESCRITIVO DE CARGOS

II - REQUISITOS DE ADMISSÃO

III - DESCRIÇÃO SUMÁRIA

Técnico de Suporte ao Negócio - TSN

Técnico em Segurança do Trabalho

3516-05

TSN

Ensino de Nível Médio e Técnico na área de Segurança do Trabalho 
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1. Acompanhar as CIPAs mensalmente e solicitar documentação obrigatória; 2. Acompanhar inspeções nas unidades e confecção de

relatórios de segurança do trabalho; 3. Acompanhar inspeções junto a CIPA e atendê-las conforme necessidade técnica; 4. Analisar

amostra de EPI a ser adquirido; 5. Analisar e conferir as planilhas de acidentes do trabalho; 6. Apoiar na realização da SIPAT – Semana

Interna de Prevenção de Acidentes do Trabalho; 7. Atender a solicitações não programadas de acompanhamento de atividades

emergenciais (obras, manutenções, etc.); 8. Auxiliar na análise de projetos de engenharia da empresa e recomendar medidas de acordo

com as NRs; 9. Confeccionar termos de referência para contratação de serviços em cumprimento as normas regulamentadoras e

aquisição de materiais e equipamentos de segurança do trabalho; 10. Coordenar e orientar as atividades da brigada de incêndio do

Edifício Sede; 11. Elaborar e emitir relatórios de inspeção dos locais de trabalho; 12. Elaborar toda a documentação para registro de

atas de reunião e posse das CIPAs, assim como editais de eleição e convocação para eleições; 13. Emitir Comunicação de Acidente do

Trabalho – CAT conforme legislação vigente; 14. Providenciar Recarga e Teste Hidrostático dos Extintores de Incêndio; 15. Realizar

treinamento de prevenção de doenças ocupacionais e do trabalho, assim como de prevenção de acidentes do trabalho, uso de EPIs,

dentre outros assuntos específicos; 16. Vistoriar os equipamentos de combate a incêndio; 17. Vistoriar tecnicamente os mobiliários e

os Equipamento de Proteção Coletiva, util izados nas diversas unidades da Companhia.

Atividades Complementares:

Dirigir veículos em apoio à realização de suas atribuições, quando devidamente habilitado e autorizado pela Caesb;

Promover cursos, palestras e/ou outros, relativos à sua área de contribuição, de caráter interno ou externo à Caesb;

Operar microcomputadores, com domínio dos sistemas e aplicativos correspondentes, para o pleno exercício de suas atribuições;

Apoiar a Direção e as unidades da Caesb, com os conhecimentos relativos à sua área de contribuição, sempre que solicitado ou

necessário ao desenvolvimento da Companhia e preservação da imagem da Caesb.

V - DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES
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COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL – CAESB

Plano de Cargos, Carreiras, e Salários - PCCS 2017

NOME DO CARGO:

PROFISSÃO:

CBO:

CARREIRA:

ESCOLARIDADE:

REGISTRO PROFISSIONAL:

CONHECIMENTOS:

1. Programa de Treinamento Introdutório (a partir de 2013)

2. Norma Disciplinar (ND-02)

3. Código de ética e conduta profissional

4. Política Ambiental da Caesb

5. Editor de Apresentação (power point ou similares)

6. Licitação e contratos - Lei 8666/93

7. Pregão Eletrônico e Presencial – Lei 10.520/2002 e Registro 

de Preços

8. Elaboração de relatórios e pareceres técnicos

9. Editor de Texto avançado (Word ou similares)

10. Planilha Eletrônica avançada (Excel ou similares)

11. Ergonomia (NR17)

12. Elaboração e gestão de projetos

13. Monitoramento e controle de indicadores

14. Técnicas de apresentação e oratória

15. Gestão pela Qualidade

1. Trabalho em Equipe

2. Comunicação Eficaz

3. Análise de Problemas e Tomada de Decisão

4. Planejamento e Organização

5. Conduta/Comprometimento

HABILIDADES E ATITUDES:

IV - COMPETÊNCIAS REQUERIDAS

-

Desenvolver e codificar sistemas e aplicações, apoiando e implementando a interface gráfica, critérios de navegação,

estrutura de banco de dados em conformidade com as orientações recebidas do analista responsável pela concepção do

projeto; realizar manutenção de equipamentos, sistemas e aplicações; selecionar metodologias para o desenvolvimento

de sistemas, linguagem de programação e ferramentas de desenvolvimento; operar sistemas de microcomputadores;

monitorar o desempenho dos aplicativos, recursos de entrada/saída e armazenamento de dados, registros de erros e

outros; monitorar recursos de redes e disponibilidade dos aplicativos; garantir a segurança das informações; atender e

orientar clientes e usuários; instalar, configurar e testar os equipamentos de informática, assegurando seu

funcionamento. Executar outras atribuições de mesma natureza e complexidade, de acordo com a formação exigida e no

interesse da Caesb.

I - MANUAL DESCRITIVO DE CARGOS

II - REQUISITOS DE ADMISSÃO

III - DESCRIÇÃO SUMÁRIA

Técnico de Suporte ao Negócio - TSN

Técnico de Informática (em extinção)

3172-05

TSN

Não há
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1. Suporte ao Site Departamental e Gestão Documental das áreas da Companhia; 2. Abrir Chamado junto a Operadora de Telecom; 3.

Acionar suporte para equipamentos em garantia; 4. Adicionar Acesso em Pasta de Rede Compartilhada; 5. Adicionar Máquina no

Domínio; 6. Adicionar Usuário em Grupo do AD; 7. Administrar acessos às redes sem fio; 8. Administrar Caixa de Correio Eletrônico; 9.

Confeccionar cabos de rede; 10. Configurar cliente de correio eletrônico; 11. Criar Pontos de Rede; 12. Monitorar aplicações

corporativas; 13. Monitorar Ativos de Rede; 14. Acompanhar e orientar a equipe técnica, produção e bilheteria nos eventos; 15.

Acompanhar montagem e desmontagem de iluminação, som e cenário de eventos; 16. Vistoriar, entregar e receber as instalações do

Espaço Cultural; 17. Analisar e atualizar as informações comerciais georreferenciadas (compatibil ização das ligações, retificação ou

lançamento de urbanismo em camada própria, identificação, dimensionamento de áreas não cadastradas, lançamento de consumo

não autorizado); 18. Pesquisar e atualizar dados por meio do ARCGIS.

Atividades Complementares:

Dirigir veículos em apoio à realização de suas atribuições, quando devidamente habilitado e autorizado pela Caesb;

Promover cursos, palestras e/ou outros, relativos à sua área de contribuição, de caráter interno ou externo à Caesb;

Operar microcomputadores, com domínio dos sistemas e aplicativos correspondentes, para o pleno exercício de suas atribuições;

Apoiar a Direção e as unidades da Caesb, com os conhecimentos relativos à sua área de contribuição, sempre que solicitado ou

necessário ao desenvolvimento da Companhia e preservação da imagem da Caesb.

V - DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES
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COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL – CAESB

Plano de Cargos, Carreiras, e Salários - PCCS 2017

NOME DO CARGO:

PROFISSÃO:

CBO:

CARREIRA:

ESCOLARIDADE:

REGISTRO PROFISSIONAL:

CONHECIMENTOS:

1. Programa de Treinamento Introdutório (a partir de 2013)

2. Norma Disciplinar (ND-02)

3. Código de ética e conduta profissional

4. Política Ambiental da Caesb

5. Editor de Apresentação (power point ou similares)

6. Licitação e contratos - Lei 8666/93

7. Pregão Eletrônico e Presencial – Lei 10.520/2002 e Registro 

de Preços

8. Elaboração de relatórios e pareceres técnicos

9. Editor de Texto avançado (Word ou similares)

10. Planilha Eletrônica avançado (Excel ou similares)

11. Segurança no trabalho

12. Ergonomia (NR17)

13. Elaboração e gestão de projetos

14. Monitoramento e controle de indicadores

15. Técnicas de apresentação e oratória

16. Gestão pela Qualidade

1. Trabalho em Equipe

2. Comunicação Eficaz

3. Análise de Problemas e Tomada de Decisão

4. Planejamento e Organização

5. Conduta/Comprometimento

HABILIDADES E ATITUDES:

IV - COMPETÊNCIAS REQUERIDAS

-

Desenvolver, implementar, controlar, apoiar e executar estudos, levantamentos e esboços, elaborar cálculos, especificar

materiais e orçamentos, utilizar normas técnicas e procedimentos preestabelecidos para executar e detalhar desenhos

de projetos arquitetônicos e de estruturas, de redes de água e esgotos, de topografia, de equipamentos, de máquinas e

instrumentos e outros que forem necessários. Executar outras atribuições de mesma natureza e complexidade, de

acordo com a formação exigida e no interesse da Caesb.

I - MANUAL DESCRITIVO DE CARGOS

II - REQUISITOS DE ADMISSÃO

III - DESCRIÇÃO SUMÁRIA

Técnico de Sistemas de Saneamento - TSS

Desenhista de Projetos (em extinção)

3185-10

TSS

Não há
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1. Elaborar e executar desenhos de projetos topográficos, arquitetônicos, de concreto, de instalações eletromecânicas e hidráulicas,

bem como projetos de rede de água e esgoto e de instalações e peças especiais; 2. Efetuar levantamento e confecção de planilhas dos

quantitativos, de detalhes construtivos e mecânicos, equipamentos e peças especiais e de catálogo; 3. Analisar viabilidade de uso de

materiais; 4. Verificar condições de uso dos equipamentos de desenho; 5. Util izar programas de informática específicos para

elaboração de projetos; 6. Aplicar novas tecnologias; 7. Aplicar normas e padrões da empresa e da ABNT.

Atividades Complementares:

Dirigir veículos em apoio à realização de suas atribuições, quando devidamente habilitado e autorizado pela Caesb;

Promover cursos, palestras e/ou outros, relativos à sua área de contribuição, de caráter interno ou externo à Caesb;

Operar microcomputadores, com domínio dos sistemas e aplicativos correspondentes, para o pleno exercício de suas atribuições;

Apoiar a Direção e as unidades da Caesb, com os conhecimentos relativos à sua área de contribuição, sempre que solicitado ou

necessário ao desenvolvimento da Companhia e preservação da imagem da Caesb.

V - DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES
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COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL – CAESB

Plano de Cargos, Carreiras, e Salários - PCCS 2017

NOME DO CARGO:

PROFISSÃO:

CBO:

CARREIRA:

ESCOLARIDADE:

REGISTRO PROFISSIONAL:

CONHECIMENTOS:

1. Programa de Treinamento Introdutório (a partir de 2013)

2. Norma Disciplinar (ND-02)

3. Código de ética e conduta profissional

4. Política Ambiental da Caesb

5. Editor de Apresentação (power point ou similares)

6. Licitação e contratos - Lei 8666/93

7. Pregão Eletrônico e Presencial – Lei 10.520/2002 e Registro 

de Preços

8. Elaboração de relatórios e pareceres técnicos

9. Editor de Texto avançado (Word ou similares)

10. Planilha Eletrônica avançado (Excel ou similares)

11. Segurança no trabalho

12. Ergonomia (NR17)

13. Elaboração e gestão de projetos

14. Monitoramento e controle de indicadores

15. Técnicas de apresentação e oratória

16. Gestão pela Qualidade

1. Trabalho em Equipe

2. Comunicação Eficaz

3. Análise de Problemas e Tomada de Decisão

4. Planejamento e Organização

5. Conduta/Comprometimento

HABILIDADES E ATITUDES:

IV - COMPETÊNCIAS REQUERIDAS

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA

Desenvolver, implementar, controlar, apoiar e executar medições, demarcação, levantamentos, cálculos e desenhos

topográficos; coletar e analisar informações relacionadas com o ambiente e com os recursos terrestres, utilizando

tecnologias de geoprocessamento e de informações espaciais de imagem de satélite. Executar outras atribuições de

mesma natureza e complexidade, de acordo com a formação exigida e no interesse da Caesb.

I - MANUAL DESCRITIVO DE CARGOS

II - REQUISITOS DE ADMISSÃO

III - DESCRIÇÃO SUMÁRIA

Técnico de Sistemas de Saneamento - TSS

Técnico em Agrimensura

3123-05

TSS

Ensino de Nível Médio e Técnico na área de Agrimensura/Geomática 
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1. Executar as atividades de manutenção e atualização do cadastro de água e esgoto através de dados provindos do crescimento

vegetativo, substituição de redes, expansão, manutenção, setorização e validação de redes; 2. Buscar e cadastrar informações

alfanuméricas das unidades operacionais e elementos de redes no sistema de informações geográficas, interagindo com as diversas

áreas da empresa; 3. Coletar dados de redes de água e esgoto para validação e atualização do cadastro técnico; 4. Apoiar a atualização 

da base geográfica da Caesb, através do sistema de cadastro, com informações referentes a localidades, regiões administrativas,

logradouros e outros; 5. Propor melhorias para o desenvolvimento das atividades relacionadas aos cadastros; 6. Elaborar roteiros de

serviços e executar o planejamento realizando visitas a campo para validação e atualização do cadastro; 7. Executar a atualização do

cadastro de logradouros e bairros no sistema de informações geográficas; 8. Realizar o georreferenciamento de ligações e promover a

atualização cadastral; 9. Realizar o mapeamento das ligações não conectadas às redes de água e aos caminhamentos util izados no

processo de leitura de hidrômetros, promovendo a atualização no sistema de informações geográficas; 10. Atualizar a base

cartográfica com levantamento em campo util izando GPS, trena, fotografias, ortofotos, plantas de loteamentos e outros; 11. Cadastrar

as informações alfanuméricas de ligações, regiões administrativas e logradouros no sistema de informações geográficas; 12. Promover 

e executar as atividades de manutenção e atualização do cadastro de água e esgoto através de dados provindos do crescimento

vegetativo, substituição de redes, expansão, manutenção, setorização e validação de redes; 13. Elaborar relatórios específicos dos

cadastros, mapas temáticos, croquis e mapas para atendimento aos clientes internos; 14. Promover a atualização da base cartográfica

com levantamento em campo util izando GPS, trena, fotografias, ortofotos, plantas de loteamentos e outros; 15. Gerar dados,

objetivando a atualização do Cadastro Técnico da Caesb, conforme padrão definido em normas; 16. Confeccionar, acompanhar,

verificar e validar dados, através das divergências detectadas nos projetos e nas visitas técnicas realizadas in loco, informando as

constatações verificadas nos projetos; 17. Auxiliar na elaboração de elementos técnicos de licitação, contribuindo no levantamento de

informações do empreendimento, tais como: escopo de obra, prescrições técnicas dos serviços, planilhas, projetos, fórmulas de

reajustamentos, orçamento, cronograma, índices financeiros justificativos técnicos, objetivando a licitação do empreendimento; 18.

Acompanhar, fiscalizar, executar e distribuir os serviços de topografia e sondagem executados nas obras e serviços, realizando

vistorias in loco, com o objetivo de orientar e monitorar a execução dos serviços, visando o cumprimento do escopo e prazos previstos

para execução; 19. Gerar dados, objetivando a atualização do cadastro técnico da Caesb, conforme padrão definido em normas; 20.

Confeccionar, acompanhar, verificar e validar dados, através das divergências detectadas nos projetos e nas visitas técnicas

realizadas in loco, informando as constatações verificadas nos projetos.

Atividades Complementares:

Dirigir veículos em apoio à realização de suas atribuições, quando devidamente habilitado e autorizado pela Caesb;

Promover cursos, palestras e/ou outros, relativos à sua área de contribuição, de caráter interno ou externo à Caesb;

Operar microcomputadores, com domínio dos sistemas e aplicativos correspondentes, para o pleno exercício de suas atribuições;

Apoiar a Direção e as unidades da Caesb, com os conhecimentos relativos à sua área de contribuição, sempre que solicitado ou

necessário ao desenvolvimento da Companhia e preservação da imagem da Caesb.

V - DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES



COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL – CAESB 

 

75 
 

 

COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL – CAESB

Plano de Cargos, Carreiras, e Salários - PCCS 2017

NOME DO CARGO:

PROFISSÃO:

CBO:

CARREIRA:

ESCOLARIDADE:

REGISTRO PROFISSIONAL:

CONHECIMENTOS:

1. Programa de Treinamento Introdutório (a partir de 2013)

2. Norma Disciplinar (ND-02)

3. Código de ética e conduta profissional

4. Política Ambiental da Caesb

5. Editor de Apresentação (power point ou similares)

6. Licitação e contratos - Lei 8666/93

7. Pregão Eletrônico e Presencial – Lei 10.520/2002 e Registro 

de Preços

8. Elaboração de relatórios e pareceres técnicos

9. Editor de Texto avançado (Word ou similares)

10. Planilha Eletrônica avançado (Excel ou similares)

11. Segurança no trabalho

12. Ergonomia (NR17)

13. Elaboração e gestão de projetos

14. Monitoramento e controle de indicadores

15. Técnicas de apresentação e oratória

16. Gestão pela Qualidade

1. Trabalho em Equipe

2. Comunicação Eficaz

3. Análise de Problemas e Tomada de Decisão

4. Planejamento e Organização

5. Conduta/Comprometimento

HABILIDADES E ATITUDES:

IV - COMPETÊNCIAS REQUERIDAS

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA

Desenvolver, implementar, controlar, apoiar e executar projetos de construção, manutenção, reparo e conservação de

edificações, obras civis, saneamento e outras; levantamentos topográficos, desenhos técnicos, estudos, medições,

cálculos, identificação e inspeção de materiais e outras ações necessárias para a elaboração de plantas, projetos e demais

especificações; elaboração de projetos dos sistemas de água e esgotos, no seu nível de competência; fiscalização das

instalações e obras de água e esgotos no seu nível de competência; orientar sobre a adequação das instalações de água e

esgotos; promover o acompanhamento e o controle do processo de manutenção de redes da água e esgotos; executar

analise hidráulica do desempenho dos sistemas de água e de esgotos; fiscalizar serviços executados nos sistemas de água 

e de esgotos; programar serviços de manutenção corretiva e preventiva nos sistemas de água e esgotos; apoiar na

medição dos serviços executados nas obras. Executar outras atribuições de mesma natureza e complexidade, de acordo

com a formação exigida e no interesse da Caesb.

I - MANUAL DESCRITIVO DE CARGOS

II - REQUISITOS DE ADMISSÃO

III - DESCRIÇÃO SUMÁRIA

Técnico de Sistemas de Saneamento - TSS

Técnico de Edificações

3121-05

TSS

Ensino de Nível Médio e Técnico na área de Edificações 
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1. Desenvolver e analisar modelagens dos sistemas de abastecimento de água e de esgotamento sanitário; 2. Desenvolver, implementar,

controlar, apoiar e executar estudos, levantamentos e esboços; 3. Util izar normas técnicas e procedimentos preestabelecidos para

executar e detalhar desenhos de projetos arquitetônicos e de estruturas, de redes de água e esgotos, de topografia, de equipamentos, de

máquinas e instrumentos; 4. Executar esboços e desenhos técnicos estruturais, seguindo plantas, esquemas, especificações técnicas,

util izando instrumentos de desenho, para orientar os trabalhos de construção, manutenção e reparo; 5. Fazer medições estimativas

detalhadas sobre quantidade e custos de materiais e mão de obra, efetuando cálculos referentes a materiais, pessoal e serviços, para

fornecer os dados necessários à elaboração de proposta e faturamento; 6. Fazer util ização de software específicos da área, como

AUTOCAD, REVIT. SOFTWARES de engenharia e sistemas da companhia; 7. Identificar e buscar soluções para problemas que surjam,

aplicando seus conhecimentos teóricos e práticos sobre a construção da obra e as instalações hidráulicas, sanitárias e elétricas, para

assegurar o desenvolvimento normal dos trabalhos; 8. Renovação Contratual (atualização de preço de mercado); 9. Promover a

inspeção dos materiais, estabelecendo os testes a serem realizados, de acordo com a espécie e o emprego de cada material, para

controlar a qualidade e observância das especificações; 10. Auxiliar no fechamento das medições; 11. Auxiliar no planejamento da

obra; 12. Gerenciar contratos de prestação de serviços; 13. Monitorar indicadores e processos; 14. Analisar e Assessorar os processos

licitatórios quanto aos assuntos de competência do cargo de Técnico de Edificações; 15. Especificar equipamentos especiais a serem

adquiridos, participando da licitação e julgamento dos mesmos; 16. Locar, relocar e georreferenciar os pontos de coleta; 17. Revisar,

atualizar e acompanhar procedimentos de fiscalização; 18. Participar da elaboração de projetos; 19. Acompanhar e controlar as

unidades de serviços técnicos dos contratos de manutenção; 20. Acompanhar processo de recebimento de equipamento; 21. Elaborar e

controlar os esquemas operacionais das redes; 22. Elaborar estudos para setorização de redes de água e esgoto; 23. Planejar a

execução de serviço de inspeção robotizada; 24. Programar os serviços e demandas para unidade operacional; 25. Diagnosticar

planejar e executar descargas sistemáticas no sistema distribuidor; 26. Manter atualizados dados cadastrais dos

equipamentos/acessórios do sistema distribuidor de água com registro das respectivas manutenções realizadas; 27. Planejar,

programar e executar a interrupção/restabelecimento do abastecimento de água de grandes setores visando a realização de

interligações de redes manutenções e outros serviços bem como informar as áreas de comunicação interna e externa da companhia;

28. Verificar dados de campo levantados pelas equipes; 29. Instalar/desinstalar Loggers de pressão e de vazão ou outros dispositivos

técnicos; 30. Promover a atualização e o aprimoramento técnico-metodológico, visando a otimização de suas atividades; 31. Realizar

vistorias emergenciais/fiscalização no sistema coletor de esgotos e no sistema de distribuição de água; 32. Realizar vistorias em obras

de manutenção; 33. Realizar vistorias de maior complexidade ou para sanar dúvidas para fins de habite-se, reuso, aproveitamento de

águas pluviais, individualização e resíduos; 34. Realizar vistoria para a elaboração de croquis visando atualização ou confirmação do

cadastro digital das redes; 35. Auxiliar na elaboração de orçamentos, levantando materiais e quantitativos; 36. Realizar atividades de

apoio técnico na elaboração de laudos e relatórios técnicos relativos à barragem e segurança de barragem; 37. Realizar estudos no

local das obras, procedendo a medições e efetuando cálculos para auxiliar a preparação de plantas e especificações relativas à

construção, reparação e conservação de edifícios e outras obras de engenharia civil; 38. Realizar estudos para avaliar as melhorias

implementadas no Sistema coletor de esgotos e no sistema de abastecimento de água; 39. Estudar e propor melhorias de adequações

no sistema coletor de esgoto e de distribuição de água; 40. Realizar atividades de apoio técnico na elaboração de Termos de Referência

e compilação de dados para editais; 41. Auxiliar na preparação de programas de trabalho e na fiscalização das obras, acompanhando

e controlando os respectivos cronogramas, para assegurar o cumprimento das condições estabelecidas ou localizar falhas de

execução; 42. Analisar e Interpretar plantas, desenhos, croquis e especificações de obras de edificações e de saneamento para

programar a execução dos serviços; 43. Projetar plantas, desenhos, croquis e especificações de obras de edificações e de saneamento

para programar a execução dos serviços de implantação do sistema condominial de esgotamento sanitário; 44. Participar de

comissões de recebimento de obras; 45. Elaborar termos de referência para contratação de serviços ou aquisição de materiais; 46.

Identificar e buscar soluções para problemas que surjam, aplicando seus conhecimentos teóricos e práticos sobre a construção da

obra e as instalações hidráulicas, sanitárias, para assegurar o desenvolvimento normal dos trabalhos; 47. Inserir serviços de reparos

na planilha de manutenção preventiva para execução pela manutenção corretiva na rede de água e de esgoto; 48. Elaborar relatório de

recebimento de novos sistemas de distribuição de água e/ou coleta de esgotos; 49. Elaborar relatórios técnicos de sinistro; 50. Auxiliar

no uso do site departamental para atividades relacionadas com o cadastro digital e o acervo técnico; 51. Orientar e supervisionar os

cadastramentos executados e sua atualização periódica; 52. Revisar e Corrigir dados da base geográfica do cadastro técnico; 53.

Manter atualizados dados cadastrais dos equipamentos/acessórios do sistema coletor de esgoto com registro das respectivas

manutenções realizadas; 54. Preparar e imprimir plantas cadastrais para apoio às atividades de manutenção; 55. Realizar análise da

padronização de documentos sobre cadastro digital de obras de redes e unidades operacionais; 56. Realizar levantamento topográfico

para atualização do cadastro técnico de redes, bem como fiscalizar a execução dos mesmos serviços realizados por empresas

terceirizadas; 57. Responder consultas ao acervo técnico, ao cadastro técnico, sobre data de implantação de redes de água e esgotos e

sobre interferências de redes de água e esgotos.

Atividades Complementares:

Dirigir veículos em apoio à realização de suas atribuições, quando devidamente habilitado e autorizado pela Caesb;

Promover cursos, palestras e/ou outros, relativos à sua área de contribuição, de caráter interno ou externo à Caesb;

Operar microcomputadores, com domínio dos sistemas e aplicativos correspondentes, para o pleno exercício de suas atribuições;

Apoiar a Direção e as unidades da Caesb, com os conhecimentos relativos à sua área de contribuição, sempre que solicitado ou

necessário ao desenvolvimento da Companhia e preservação da imagem da Caesb.

V - DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES
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COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL – CAESB

Plano de Cargos, Carreiras, e Salários - PCCS 2017

NOME DO CARGO:

PROFISSÃO:

CBO:

CARREIRA:

ESCOLARIDADE:

REGISTRO PROFISSIONAL:

CONHECIMENTOS:

1. Programa de Treinamento Introdutório (a partir de 2013)

2. Norma Disciplinar (ND-02)

3. Código de ética e conduta profissional

4. Política Ambiental da Caesb

5. Editor de Apresentação (power point ou similares)

6. Licitação e contratos - Lei 8666/93

7. Pregão Eletrônico e Presencial – Lei 10.520/2002 e Registro 

de Preços

8. Elaboração de relatórios e pareceres técnicos

9. Editor de Texto avançado (Word ou similares)

10. Planilha Eletrônica avançado (Excel ou similares)

11. Segurança no trabalho

12. Ergonomia (NR17)

13. Elaboração e gestão de projetos

14. Monitoramento e controle de indicadores

15. Técnicas de apresentação e oratória

16. Gestão pela Qualidade

1. Trabalho em Equipe

2. Comunicação Eficaz

3. Análise de Problemas e Tomada de Decisão

4. Planejamento e Organização

5. Conduta/Comprometimento

HABILIDADES E ATITUDES:

IV - COMPETÊNCIAS REQUERIDAS

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA

Desenvolver, implementar, controlar, apoiar e executar a instalação, operação, manutenção e melhorias de sistemas,

equipamentos, máquinas e aparelhos elétricos da Caesb; configurar e parametrizar controladores lógicos programáveis e

demais componentes de controle. Executar outras atribuições de mesma natureza e complexidade, de acordo com a

formação exigida e no interesse da Caesb.

I - MANUAL DESCRITIVO DE CARGOS

II - REQUISITOS DE ADMISSÃO

III - DESCRIÇÃO SUMÁRIA

Técnico de Sistemas de Saneamento - TSS

Técnico Eletricista

3131-30

TSS

Ensino de Nível Médio e Técnico na área de Eletricidade 
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1. Acompanhar os serviços de manutenção elétrica, mecânica, eletrônica, pitometria e macromedição, manutenção de redes, com

controle de liberação de equipamentos, bem como testes de recebimento dos mesmos; 2. Acompanhar a fabricação de equipamentos e

painéis elétricos em fábrica (inclui transporte aéreo e terrestre); 3. Acompanhar e supervisionar as atividades de instalação de

equipamentos, circuitos e máquinas, tais como: circuito de iluminação externa, equipamentos para coleta e análise de dados de

qualidade da energia, interruptor de iluminação interna, inversores de frequência, muflas terminais em cabos de 2,3 KV e 13,8 KV,

quadros elétricos de comando até 200 CV, tomadas de iluminação externa, tomadas, fiações e eletrodutos de equipamentos industriais

novos; 4. Acompanhar e supervisionar a execução de serviços de manutenção preventiva de subestações, CCMs e motores elétricos de

380 V, 2.300 V, 13.800 V, 34.500 V e 138.000 V; 5. Acompanhar e supervisionar a execução de serviços técnicos de manutenção

preventiva e corretiva de equipamentos de unidades industriais, alimentados em 380 V, 13.800 V, 34.500 V e 138.000 V, realizando

ensaios elétricos e manutenção preventiva em motores assíncronos de 380 V, removendo equipamentos para manutenção externa,

configurando inversores de frequência, multimedidores e reles eletrônicos; 6. Acompanhar e supervisionar a substituição de

equipamentos, circuitos e máquinas, tais como: tomadas de força de equipamentos industriais, células de potência em inversores de

2,3 KV, circuitos elétricos de iluminação externa, diodos de potência em excitatrizes para motores síncronos de 13,8 KV, disjuntores de

iluminação interna, fusíveis HH em cubículos de 2,3 KV e 13,8 KV e transformadores de corrente em cubículos de 2,3 KV a 13,8 KV; 7.

Acompanhar e supervisionar as atividades de manutenção corretiva em equipamentos, circuitos e máquinas, tais como: quadros de

comando, chaves seccionadoras de 138 KV, cubículos de 2,3 KV e 13,8 KV, comutadores de Taps dos trafos de 138 KV, disjuntores de

13,8 KV e 138 V, geradores de emergência, motores síncronos de 13,8 KV, nobreaks, painéis de CLP, rotoválvulas hidráulicas, sistemas

extintores de Cal, envazadores de copos e bancos de baterias de 125 VDC, ajustando-os e corrigindo falhas detectadas, com auxílio de

diagramas, ferramentas e instrumentos adequados; 8. Acompanhar e supervisionar as atividades de manutenção corretiva, preventiva

e preditiva dos equipamentos eletroeletrônicos das unidades que compõem as instalações dos sistemas de água e esgotamento

sanitário da empresa, aferindo medidores contínuos de flúor, substituindo eletrodo, verificando defeitos de analisadores,

funcionamento e calibragem de medidores de nível e de vazão, sensores de temperatura, turbidimetros e horímetros; 9. Acompanhar e

supervisionar manobras em equipamentos, circuitos e máquinas, tais como: ligar, desligar, testar e bloquear Chaves de partida soft

start de 1 a 200 HP, equipamentos de 2,3 KV a 64 KV, inversores de frequência de 1 a 200 HP, motores elétricos de 0,5 a 250 HP e

nobreaks; 10. Acompanhar Mensalmente as Contas de Energia das Unidades Operacionais e Elaborar Planos de Ação para Medidas

Corretivas Necessárias; 11. Acompanhar pré-operação das unidades do Sistema Produtor de Água; 12. Acompanhar visitas às unidades

operacionais; 13. Analisar e emitir parecer técnico acerca de projetos executivos elétricos e de automação com base em projetos

básicos; 14. Aterrar Linha de Alta Tensão para Atividades de Manutenção; 15. Cadastrar e controlar os equipamentos elétricos das

unidades industriais da CAESB; 16. Comissionar Quadros Elétricos; 17. Conferir e Receber Novos Equipamentos no Almoxarifado; 18.

Configurar, programar e parametrizar equipamentos tais como: controladores de rotação para centrífugas, chaves de partida (Soft

start), inversores de frequência, medidores de vazão e de nível, relés inteligentes e mutlimedidores de grandezas elétricas; 19.

Desenvolver Procedimentos Operacionais de Manutenção e Instruções de Trabalho; 20. Efetuar abertura e fechamento de chave fusível

em ramais de entrada 13,8 KV; 21. Efetuar ensaios elétricos em motores assíncronos de 2,3 KV e síncronos de 13,8 KV; 22. Efetuar

estudos sobre sistemas e instalações elétricas, efetuando experimentos, cálculos, medições e outras operações, para colaborar em

trabalhos de pesquisa e aperfeiçoamento relativos ao uso industrial, doméstico e outros, assim como a troca por modelos mais

eficientes visando a otimização de recursos e/ou a redução de custos; 23. Efetuar manobras para troca de linha em subestações de 138

KV; 24. Elaborar pedidos de aquisição (PAs) de serviços e materiais de manutenção; 25. Elaborar relatórios e pareceres técnicos e

operacionais relativos às inspeções e testes em fábrica e/ou obra para apresentação do resultado do desempenho dos equipamentos e

instalações elétricas, realizando testes e experiências; 26. Elaborar, revisar e atualizar croquis das unidades, mapas de riscos das

unidades e procedimentos operacionais; 27. Estudar, projetar, emitir pareceres, construir, instalar, operar e manter sistemas de

medição e controle elétrico e eletrônico, instrumentação analítica, dentre outros; 28. Executar a infraestrutura de automação para

inclusão de unidades novas no sistema de automação; 29. Executar comissionamento e ensaios elétricos em equipamentos de média e

alta tensão de subestações elétricas; 30. Executar desmontagens, reparos, montagens e testes em motores, geradores, transformadores,

disjuntores, seccionadoras e equipamentos elétricos de potência e subestações, de acordo com as normas e instruções técnicas; 31.

Executar e acompanhar realização de ensaios elétricos em equipamentos, sistemas de aterramento e inspecionar leitura das grandezas

elétricas dos equipamentos essenciais; 32. Executar projetos elétricos, reformas e adaptações de máquinas, motores e outros

equipamentos elétricos, determinando aspectos técnicos, funcionais e demais características para aperfeiçoá-los a atender a novas

exigências de operação; 33. Fiscalizar obras; 34. Inspecionar equipamentos, circuitos e máquinas, tais como: adutoras de água bruta e

tratada, bem como seus dispositivos de proteção e de manobras (chaminés de equilíbrio, válvulas de alívio, registros, válvulas,

ventosas, tanques bidirecionais e "one ways"; 35. Inspecionar equipamentos, circuitos e máquinas, tais como: capacitores de potência

de 2,3 KV, cubículos de 2,3 KV a 13,8 KV, painéis e instalações elétricas nas obras, excitatrizes em motores síncronos tipo Brushless,

malhas de aterramento e transformadores de potência de 2,3 KV e 13,8 KV, util izando multiteste, voltímetros e outros instrumentos de

precisão; 36. Levantar necessidades de materiais de consumo e de bens permanentes; 37. Preparar equipamentos, materiais e

instrumentos a serem utilizados nas manutenções; 38. Preparar estimativas detalhadas das quantidades e custos dos materiais e mão

de obra necessários, efetuando cálculos, estimativas e/ou montagem das instalações e equipamentos elétricos; 39. Preparar

programas detalhados de manutenção, estabelecendo a sequência, duração e outros aspectos das operações, para esclarecer os

executores sobre os trabalhos de montagem, manutenção e outras tarefas pertinentes; 40. Realizar atividades diversas para garantir o

bom funcionamento de equipamentos, circuitos e máquinas, tais como: calibrar atuadores elétricos e controladores de rotação para

centrífugas, carregar células de potência em inversores de 2,3 KV, realizar ensaios em motores elétricos de 380 AC a 13.800 AC e 125

VDC, medir resistência de isolação em motores de 2,3 KV a 13,8 KV, montar quadros de comando e força até 200 CV, instalar

equipamentos para testes piloto em sistemas de automação e realizar serviços de reparo em CCMs de alta tensão; 41. Realizar

diagnóstico e identificação de problemas elétricos, mecânicos e hidráulicos nas unidades operacionais; 42. Realizar Estudos Técnicos

Visando Melhorias de Manutenção nas Unidades Operacionais; 43 Testar equipamentos, circuitos e máquinas, tais como motores

síncronos de 13,8 KV, circuitos de iluminação interna e externa, comportas pneumáticas / hidráulicas, conjuntos moto-bomba,

sistemas de automação, servindo-se de instrumentos de alta precisão para descobrir e localizar falhas nos mesmos.

Atividades Complementares:

Dirigir veículos em apoio à realização de suas atribuições, quando devidamente habilitado e autorizado pela Caesb;

Promover cursos, palestras e/ou outros, relativos à sua área de contribuição, de caráter interno ou externo à Caesb;

Operar microcomputadores, com domínio dos sistemas e aplicativos correspondentes, para o pleno exercício de suas atribuições;

Apoiar a Direção e as unidades da Caesb, com os conhecimentos relativos à sua área de contribuição, sempre que solicitado ou

necessário ao desenvolvimento da Companhia e preservação da imagem da Caesb.

V - DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES
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COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL – CAESB

Plano de Cargos, Carreiras, e Salários - PCCS 2017

NOME DO CARGO:

PROFISSÃO:

CBO:

CARREIRA:

ESCOLARIDADE:

REGISTRO PROFISSIONAL:

CONHECIMENTOS:

1. Programa de Treinamento Introdutório (a partir de 2013)

2. Norma Disciplinar (ND-02)

3. Código de ética e conduta profissional

4. Política Ambiental da Caesb

5. Editor de Apresentação (power point ou similares)

6. Licitação e contratos - Lei 8666/93

7. Pregão Eletrônico e Presencial – Lei 10.520/2002 e Registro 

de Preços

8. Elaboração de relatórios e pareceres técnicos

9. Editor de Texto avançado (Word ou similares)

10. Planilha Eletrônica avançado (Excel ou similares)

11. Segurança no trabalho

12. Ergonomia (NR17)

13. Elaboração e gestão de projetos

14. Monitoramento e controle de indicadores

15. Técnicas de apresentação e oratória

16. Gestão pela Qualidade

1. Trabalho em Equipe

2. Comunicação Eficaz

3. Análise de Problemas e Tomada de Decisão

4. Planejamento e Organização

5. Conduta/Comprometimento

HABILIDADES E ATITUDES:

IV - COMPETÊNCIAS REQUERIDAS

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA

Desenvolver, implementar, controlar, apoiar e executar a instalação, operação, manutenção e melhorias de sistemas,

equipamentos, máquinas e aparelhos eletrônicos e de instrumentação da Caesb; configurar e parametrizar controladores

lógicos, programáveis e demais componentes de controle; programar e configurar sistemas supervisórios; contribuir para

o desenvolvimento e implementação de dispositivos de automação. Executar outras atribuições de mesma natureza e

complexidade, de acordo com a formação exigida e no interesse da Caesb.  

I - MANUAL DESCRITIVO DE CARGOS

II - REQUISITOS DE ADMISSÃO

III - DESCRIÇÃO SUMÁRIA

Técnico de Sistemas de Saneamento - TSS

Técnico Eletrônico

3132-15

TSS

Ensino de Nível Médio e Técnico na área de Eletrônica 
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1. Acompanhar a implantação de processos de Automação, telemetria, sistemas de informação e sistemas de energização de

emergência; 2. Acompanhar o desempenho dos aparelhos eletrônicos industriais (rádios, servidores, roteadores, switch, geradores,

nobreaks, etc.), coletando dados e informações sobre os mesmos, para avaliá-los e planejar a introdução de melhoramentos na

fabricação, montagem e funcionamento dos mesmos; 3. Aferir sensores de nível; 4. Auxiliar a preparação de programas de trabalhos,

quantidades e custos de materiais, mão-de-obra, baseando parâmetros para projeções e cálculos, para determinar o custo e os meios

requeridos de instalação e montagem dos equipamentos industriais; 5. Acompanhar e supervisionar a execução de serviços técnicos de 

manutenção preventiva e corretiva de equipamentos de unidades industriais, alimentados em 380 V, 13.800 V, 34.500 V e 138.000 V,

atendendo a solicitações de plantão, removendo equipamentos para manutenção externa, configurando inversores de frequência,

multimedidores e reles eletrônicos; 6. Acompanhar e supervisionar as atividades de manutenção corretiva, preventiva e preditiva dos

equipamentos eletroeletrônicos das unidades que compõem as instalações dos sistemas de água e esgotamento sanitário da empresa,

aferindo medidores contínuos de flúor, substituindo eletrodo, verificando defeitos de analisadores, funcionamento e calibragem de

medidores de nível e de vazão, sensores de temperatura, turbidimetros e horimetros; 7. Comunicar os resultados de suas experiências,

o desempenho de equipamentos e instalações eletrônicas, as atividades rotineiras e assuntos correlacionados aos setores

interessados, elaborando relatórios e outros informes, para permitir sua correta avaliação; 8. Confeccionar manuais e descritivos

operacionais, instruções de trabalho, padronizações de métodos de programações e demais documentações de controle de ativos, de

licenças, patrimonial e de gestão de redes; 9. Configurar e parametrizar SoftStart, Inversores de frequência, controladores lógicos

programáveis e demais componentes de controle; 10. Configurar, programar, parametrizar e reparar equipamentos eletrônicos; 11.

Dirigir as atividades de outros trabalhadores de sua equipe nas fases de fabricação, instalação, operação e conservação de aparelhos

eletrônicos, orientando a execução das tarefas pertinentes, para assegurar a observância de padrões técnicos e prazos; 12. Efetuar

Reparo, em Laboratório, dos Equipamentos Eletrônicos de Controle das Unidades de Esgoto da Caesb; 13. Elaborar termos de referência

para aquisições de softwares e equipamentos a serem aplicados nos sistemas de automação; 14. Examinar os materiais e

equipamentos a serem utilizados na confecção de aparelhos, inspecionando-os através de testes, verificação visual e instrumental,

para assegurar-se de seu perfeito estado e correspondência às especificações; 15. Examinar os materiais e equipamentos a serem

utilizados na confecção de aparelhos, inspecionando-os através de testes, verificação visual e instrumental, para assegurar-se de seu

perfeito estado e correspondência às especificações; 16. Executar calibração em equipamentos de medição (vazão, nível e pressão); 17.

Executar leitura em totalizadores de medidores de vazão; 18. Executar serviços de montagem e instalação elétrica industriais para

subestação de alta potência, integrando seus sensores, medidores, reles de proteção e transdutores aos sistemas de automatismo da

estação; 19. Homologar, testar e comissionar os equipamentos, materiais e programas dos sistemas de automação, proteção, controle

e de energização de emergência; 20. Inspecionar e testar equipamentos e instalações; 21. Instalar equipamentos eletrônicos para testes

piloto de sistemas de automação; 22. Instalar/substituir equipamentos tais como: conversores de vazão, proteções elétricas e

registradores – loggers; 23. Montar aparelhos, circuitos ou componentes eletrônicos, orientando-se por desenhos e planos específicos,

para permitir sua util ização em diversos setores; 24. Operar equipamentos eletrônicos de alta precisão (medidores, analíticos,

analisadores, softwares de simulação a instrumentos e equipamentos industriais diversos, etc.), interpretando instruções e acionando

comandos para atender as necessidades de caráter administrativo, de comunicação, pesquisa e de outra natureza; 25. Pesquisar e

substituir equipamentos, por modelos mais eficientes visando otimização de recursos e/ou redução de custos; 26. Pesquisar soluções

em campo buscando a melhoria das instalações de automação e instalações de novas tecnologias; 27. Planejar, acompanhar e

promover programas de estudos, pesquisas e testes operacionais para otimizar a eficiência dos subsistemas de produção de água; 28.

Preparar a infraestrutura de automação para inclusão de unidades novas no sistema de automação; 29. Realizar a manutenção de

equipamentos e circuitos, ajustando-os e corrigindo falhas detectadas, com auxílio de diagramas, ferramentas ne instrumentos

adequados, para garantir o funcionamento dos mesmos; 30. Realizar atividades de apoio à gestão de segurança (firewall, detecção de

intrusão, criptografia, Banco de senhas, versionamento em backup, etc.) para manutenção da continuidade dos dispositivos e sistemas

inseridos na rede de dados industriais da CAESB e outras conexões; 31. Realizar estudos sobre produtos a serem fabricados, efetuando

experiências, cálculos, observações, medições e outras operações, para colaborar em trabalhos de pesquisa, desenvolvimento e

execução de aparelhos de uso industrial e doméstico; 32. Realizar gerenciamento e monitoramento de dispositivos e sistemas de redes

de dados através de sistemas préconfigurados para esta gestão; 33. Realizar inspeções e emitir laudos e/ou pareceres técnicos sobre

equipamentos e sistemas de automação; 34. Realizar ou atualizar documentações de desenhos elétricos e de redes, confeccionar

topologias e readequar quadros e sistemas às especificações de novos dispositivos, sensores, potência ou nível de automação

ampliados; 35. Realizar outras calibrações em macro medidores; 36. Realizar tarefas de apoio à gestão de login e segurança de acesso

para os softwares, equipamentos industriais e sistemas operacionais da empresa; 37. Realizar testes piloto de tecnologias e sistemas

envolvendo equipamentos eletrônicos; 38. Testar aparelhos e componentes eletrônicos, servindo-se de instrumentos de alta precisão,

para descobrir e localizar falhas nos mesmos; 39. Verificar e consertar gerador de emergência unidades elevatórias de esgoto.

Atividades Complementares:

Dirigir veículos em apoio à realização de suas atribuições, quando devidamente habilitado e autorizado pela Caesb;

Promover cursos, palestras e/ou outros, relativos à sua área de contribuição, de caráter interno ou externo à Caesb;

Operar microcomputadores, com domínio dos sistemas e aplicativos correspondentes, para o pleno exercício de suas atribuições;

Apoiar a Direção e as unidades da Caesb, com os conhecimentos relativos à sua área de contribuição, sempre que solicitado ou

necessário ao desenvolvimento da Companhia e preservação da imagem da Caesb.

V - DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES
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COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL – CAESB

Plano de Cargos, Carreiras, e Salários - PCCS 2017

NOME DO CARGO:

PROFISSÃO:

CBO:

CARREIRA:

ESCOLARIDADE:

REGISTRO PROFISSIONAL:

CONHECIMENTOS:

1. Programa de Treinamento Introdutório (a partir de 2013)

2. Norma Disciplinar (ND-02)

3. Código de ética e conduta profissional

4. Política Ambiental da Caesb

5. Editor de Apresentação (power point ou similares)

6. Licitação e contratos - Lei 8666/93

7. Pregão Eletrônico e Presencial – Lei 10.520/2002 e Registro 

de Preços

8. Elaboração de relatórios e pareceres técnicos

9. Editor de Texto avançado (Word ou similares)

10. Planilha Eletrônica avançado (Excel ou similares)

11. Segurança no trabalho

12. Ergonomia (NR17)

13. Elaboração e gestão de projetos

14. Monitoramento e controle de indicadores

15. Técnicas de apresentação e oratória

16. Gestão pela Qualidade

1. Trabalho em Equipe

2. Comunicação Eficaz

3. Análise de Problemas e Tomada de Decisão

4. Planejamento e Organização

5. Conduta/Comprometimento

HABILIDADES E ATITUDES:

IV - COMPETÊNCIAS REQUERIDAS

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA

Desenvolver, implementar, controlar, apoiar e executar a preservação, conservação, monitoramento e recuperação

ambiental; realizar e participar de estudos e pesquisas para a identificação, aprimoramento e otimização das técnicas de

gestão florestal. Executar outras atribuições de mesma natureza e complexidade, de acordo com a formação exigida e no

interesse da Caesb.

I - MANUAL DESCRITIVO DE CARGOS

II - REQUISITOS DE ADMISSÃO

III - DESCRIÇÃO SUMÁRIA

Técnico de Sistemas de Saneamento - TSS

Técnico Florestal

3212-10

TSS

Ensino de Nível Médio e Técnico na área Florestal 
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1. Acompanhar e apoiar tecnicamente as atividades de campo para proteção dos mananciais de interesse da CAESB; 2. Acompanhar e

controlar o planejamento das vistorias de campo para proteção de mananciais; 3. Controle de indicadores; 4. Realizar vistorias de

campo para identificação de possíveis ocorrências ambientais; 5. Elaborar mapas para subsidiar a tomada de decisão dos gestores da

CAESB sobre a gestão de mananciais; 6. Participar como apoio técnico as reuniões sobre gestão de mananciais.

Atividades Complementares:

Dirigir veículos em apoio à realização de suas atribuições, quando devidamente habilitado e autorizado pela Caesb;

Promover cursos, palestras e/ou outros, relativos à sua área de contribuição, de caráter interno ou externo à Caesb;

Operar microcomputadores, com domínio dos sistemas e aplicativos correspondentes, para o pleno exercício de suas atribuições;

Apoiar a Direção e as unidades da Caesb, com os conhecimentos relativos à sua área de contribuição, sempre que solicitado ou

necessário ao desenvolvimento da Companhia e preservação da imagem da Caesb.

V - DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES
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COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL – CAESB

Plano de Cargos, Carreiras, e Salários - PCCS 2017

NOME DO CARGO:

PROFISSÃO:

CBO:

CARREIRA:

ESCOLARIDADE:

REGISTRO PROFISSIONAL:

CONHECIMENTOS:

1. Programa de Treinamento Introdutório (a partir de 2013)

2. Norma Disciplinar (ND-02)

3. Código de ética e conduta profissional

4. Política Ambiental da Caesb

5. Editor de Apresentação (power point ou similares)

6. Licitação e contratos - Lei 8666/93

7. Pregão Eletrônico e Presencial – Lei 10.520/2002 e Registro 

de Preços

8. Elaboração de relatórios e pareceres técnicos

9. Editor de Texto avançado (Word ou similares)

10. Planilha Eletrônica avançado (Excel ou similares)

11. Segurança no trabalho

12. Ergonomia (NR17)

13. Elaboração e gestão de projetos

14. Monitoramento e controle de indicadores

15. Técnicas de apresentação e oratória

16. Gestão pela Qualidade

1. Trabalho em Equipe

2. Comunicação Eficaz

3. Análise de Problemas e Tomada de Decisão

4. Planejamento e Organização

5. Conduta/Comprometimento

HABILIDADES E ATITUDES:

IV - COMPETÊNCIAS REQUERIDAS

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA

Desenvolver, implementar, controlar, apoiar e executar a instalação, operação e manutenção de equipamentos

destinados à medição de níveis e de vazões; coletar dados para monitoramento e análise de qualidade de água e outras

ações; realizar levantamentos topográficos e das características batimétricas e morfológicas de cursos de água; participar

de projetos de obras hidráulicas; coletar, interpretar e analisar sedimentos. Executar outras atribuições de mesma

natureza e complexidade, de acordo com a formação exigida e no interesse da Caesb.

I - MANUAL DESCRITIVO DE CARGOS

II - REQUISITOS DE ADMISSÃO

III - DESCRIÇÃO SUMÁRIA

Técnico de Sistemas de Saneamento - TSS

Técnico em Hidrologia

3115-15

TSS

Ensino de Nível Médio e Técnico na área de Hidrologia 
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1. Estudar etapas de desenvolvimento do projeto; 2. Interpretar plantas, fluxogramas de projetos; 3. Orientar implantação de projetos;

4. Adequar procedimentos operacionais; 5. Identificar problemas operacionais na implantação de projetos; 6. Propor melhorias em

projetos; 7. Identificar procedimentos de operação; 8. Avaliar funcionamento das máquinas e equipamentos; 9. Ajustar máquinas e

equipamentos; 10. Calibrar equipamentos e instrumentos (pluviógrafo, linígrafo, oxímetro e phmetro); 11. Fornecer subsídios para

elaborar plano de manutenção; 12. Solicitar manutenção periódica das máquinas e equipamentos; 13. Programar paradas para

manutenção; 14. Propor melhorias nas máquinas, equipamentos e instrumentos; 15. Programar aquisição e estocagem de matéria-

prima e insumos; 16. Ajustar parâmetros operacionais de otimização dos processos; 17. Avaliar eficiência dos processos; 18. Realizar

inspeções e vistorias técnicas; 19. Testar novos produtos químicos e equipamentos; 20. Identificar os aspectos ambientais e impactos

associados; 21. Cumprir objetivos e metas ambientais; 22. Definir local de armazenagem dos resíduos e efluentes; 23. Preparar

ambiente para análises; 24. Suprir ambiente de análises com reagentes, vidrarias e equipamentos; 25. Coletar amostras; 26. Preservar

amostras coletadas; 27. Identificar amostras e pontos de coletas; 28. Manusear vidrarias, instrumentos e equipamentos; 29. Manipular 

produtos químicos e biológicos; 30. Interpretar resultados analíticos; 31. Elaborar laudos, relatórios e planilhas dos resultados

analíticos; 32. Avaliar amplitude dos impactos ambientais; 33. Definir medidas corretivas, estabelecendo prazos, ações e

responsabilidades; 34. Aplicar ações corretivas; 35. Analisar resultados das ações corretivas; 36. Atender normas e legislação

ambiental; 37. Propor ações preventivas; 38. Fornecer subsídios para elaboração do mapa de riscos; 39. Interpretar mapa de riscos; 40. 

Informar sobre precauções de produtos e resíduos gerados no processo.

Atividades Complementares:

Dirigir veículos em apoio à realização de suas atribuições, quando devidamente habilitado e autorizado pela Caesb;

Promover cursos, palestras e/ou outros, relativos à sua área de contribuição, de caráter interno ou externo à Caesb;

Operar microcomputadores, com domínio dos sistemas e aplicativos correspondentes, para o pleno exercício de suas atribuições;

Apoiar a Direção e as unidades da Caesb, com os conhecimentos relativos à sua área de contribuição, sempre que solicitado ou

necessário ao desenvolvimento da Companhia e preservação da imagem da Caesb.

V - DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES
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COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL – CAESB

Plano de Cargos, Carreiras, e Salários - PCCS 2017

NOME DO CARGO:

PROFISSÃO:

CBO:

CARREIRA:

ESCOLARIDADE:

REGISTRO PROFISSIONAL:

CONHECIMENTOS:

1. Programa de Treinamento Introdutório (a partir de 2013)

2. Norma Disciplinar (ND-02)

3. Código de ética e conduta profissional

4. Política Ambiental da Caesb

5. Editor de Apresentação (power point ou similares)

6. Licitação e contratos - Lei 8666/93

7. Pregão Eletrônico e Presencial – Lei 10.520/2002 e Registro 

de Preços

8. Elaboração de relatórios e pareceres técnicos

9. Editor de Texto avançado (Word ou similares)

10. Planilha Eletrônica avançado (Excel ou similares)

11. Segurança no trabalho

12. Ergonomia (NR17)

13. Elaboração e gestão de projetos

14. Monitoramento e controle de indicadores

15. Técnicas de apresentação e oratória

16. Gestão pela Qualidade

1. Trabalho em Equipe

2. Comunicação Eficaz

3. Análise de Problemas e Tomada de Decisão

4. Planejamento e Organização

5. Conduta/Comprometimento

HABILIDADES E ATITUDES:

IV - COMPETÊNCIAS REQUERIDAS

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA

Desenvolver, implementar, controlar, apoiar e executar a instalação, operação e manutenção de sistemas,

equipamentos, máquinas, motores e aparelhos mecânicos da Caesb; realizar e participar de estudos e pesquisas para a

identificação, aprimoramento e otimização do desempenho dos sistemas, equipamentos e instalações mecânicas;

auxiliar no controle da qualidade de materiais e equipamentos. Executar outras atribuições de mesma natureza e

complexidade, de acordo com a formação exigida e no interesse da Caesb

I - MANUAL DESCRITIVO DE CARGOS

II - REQUISITOS DE ADMISSÃO

III - DESCRIÇÃO SUMÁRIA

Técnico de Sistemas de Saneamento - TSS

Técnico Mecânico

3141-10

TSS

Ensino de Nível Médio e Técnico na área de Mecânica 
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1. Acompanhar e controlar os serviços das equipes de manutenção mecânica preventiva, preditiva e corretiva das unidades de

tratamento de esgoto e dos sistemas de captação, adução, tratamento e reservação do sistema de água; 2. Acompanhar e executar

comissionamento de serviços de manutenção, reparo dos equipamentos e obras do sistema de água e esgoto; 3. Acompanhar execução

das obras, analisando a distribuição de mão de obra e fiscalizar obras, examinando as instalações, máquinas, equipamentos e

instrumentos diversos em funcionamento util izando multiteste, voltímetros e outros instrumentos de precisão, operando-os

experimentalmente e/ou em carga; 4. Aferir, calibrar, operar e manter equipamentos e instrumentação, util izando padrões de

referências para o correto ajuste e funcionamento dos mesmos; 5. Ajudar na busca de soluções de manutenção para os problemas de

funcionamentos apontados pelos clientes internos; 6. Ajudar no controle e manutenção de ferramentas, máquinas e materiais; 7.

Analisar e relacionar peças de bombas (diversas potências), de centrífugas (médio e grande porte), de motores (1 cv até 100 cv) e de

equipamentos diversos dos sistemas de água e de esgotos a serem substituídas; 8. Analisar falhas em equipamentos, in loco e em

bancada; 9. Analisar peças, folgas e funcionamento de máquinas e equipamentos; 10. Auxiliar na elaboração de projetos de

equipamentos mecânicos; 11. Calcular, dimensionar visando a melhoria no desempenho dos equipamentos mecânicos instalados nas

áreas operacionais; 12. Confeccionar desenho de pequenos projetos mecânicos industriais; 13. Controlar recebimento e fornecimento

de materiais; 14. Desenvolver e aperfeiçoar técnicas para os trabalhos sob a expertises das oficinas; 15. Desenvolver, interpretar e

executar projetos de manutenção de equipamentos nos sistemas de água e esgoto da Caesb; 16. Efetuar testes util izando-se das

medições das instalações com a finalidade de obter diagnósticos específicos; 17. Elaborar e acompanhar plano de substituição de

hidrômetros com base em indicadores técnicos e econômicos; 18. Elaborar previsões detalhadas das necessidades de material, mão de

obra e outros recursos, efetuando cálculos e estimativas, para assegurar os meios necessários ao programa de produção e

manutenção; 19. Elaborar procedimentos e capacitar os empregados; 20. Elaborar relatórios técnicos (relativos às inspeções e testes

em fábrica e/ou na obra) para apresentação do resultado do desempenho dos equipamentos e instalações elétricas; 21. Elaborar termo

de referência para aquisição de bens, serviços, materiais de consumo, equipamentos e partes mecânicas de equipamentos dos

sistemas de água e esgoto; 22. Estabelecer a sequência e duração das operações de fabricação, montagem e outras similares, baseando-

se nas instruções recebidas, para orientar a execução; 23. Estudar e analisar os projetos de equipamentos a serem instalados para

tomar decisões e organizar os meios a serem util izados; 24. Estudar e analisar os projetos de peças e equipamentos a serem fabricados 

e reparados, examinando plantas, máquinas, aparelhos, ferramentas, veículos, autopeças, instalações de calefação e mecânicas

industriais; 25. Executar a manutenção preventiva, preditiva e corretiva em equipamentos de maior complexidade nos sistemas de água 

e esgotos; 26. Executar pequenas obras/instalações mecânicas; 27. Identificar e buscar solução para problemas que surjam, aplicando

seus conhecimentos técnicos e práticos sobre a construção da obra; 28. Identificar, monitorar, controlar e buscar soluções para

serviços e fornecimento de materiais relacionados a substituição de hidrômetros; 29. Levantar e analisar os indicadores de

desempenho das atividades e do parque de hidrômetros; 30. Localizar defeitos em máquinas e equipamentos mecânicos, examinando o

funcionamento, ou diretamente a peça defeituosa, para providenciar sua recuperação ou substituição, orientando-se pelas

especificações dos equipamentos, util izando ferramentas adequadas ou outros utensíl ios; 31. Orientar clientes sobre dúvidas a

respeito do funcionamento, instalação e outros assuntos relacionados a hidrômetros; 32. Orientar, controlar e executar os serviços de

apoio concernentes à engenharia de manutenção mecânica industrial dos sistemas de Recalque e de Tratamento de Esgotos; 33.

Participar de estudos e pesquisas para a identificação, aprimoramento e otimização do desempenho dos sistemas; 34. Participar em

comissões de recebimento de obras; 35. Prestar assistência técnica à compra, util ização de máquinas e equipamentos e no

recebimento de peças e equipamentos; 36. Projetar ferramentas para util ização nos sistemas de água e esgotos; 37. Realizar o controle

da qualidade de materiais, equipamentos e serviços; 38. Realizar perícia e emitir parecer técnico em processos relacionados a

hidrômetros; 39. Realizar pesquisa de preço de peças, serviços, materiais e equipamentos; 40. Realizar reparo em redes de sucção

recalques do sistema de tratamento de esgoto; 41. Realizar serviços de coleta de vibração de centrifugas e sopradores, instalação de

bombas e mangotes para esgotamentos e transferência de lagoas reatores e Unitanks, serviços preventivos de lubrificação dos

equipamentos mecânicos dos sistemas de tratamento de água e esgotos, assim como serviços de montagem de equipamentos; 42.

Receber e trocar informações com fornecedores de materiais mecânicos, visando a aplicação de melhorias contínuas nos

equipamentos; 43. Registrar as quantidades e tipos de lubrificantes aolicados, anotando leitura de odômetros e horimetros, lançando

em fichas e mapas de controle, para possibil itar o cumprimento do programa de lubrificação; 44. Registrar o desempenho dos

equipamentos e instalações mecânicas, enumerando resultados, apresentando sugestões e elaborando relatórios para fornecer

subsídios às áreas envolvidas; 45. Solicitar e receber propostas técnicas e comerciais de fornecedores de materiais e equipamentos;

46. Verificar projetos e especificações de melhorias operacionais elaborados por outras áreas.

Atividades Complementares:

Dirigir veículos em apoio à realização de suas atribuições, quando devidamente habilitado e autorizado pela Caesb;

Promover cursos, palestras e/ou outros, relativos à sua área de contribuição, de caráter interno ou externo à Caesb;

Operar microcomputadores, com domínio dos sistemas e aplicativos correspondentes, para o pleno exercício de suas atribuições;

Apoiar a Direção e as unidades da Caesb, com os conhecimentos relativos à sua área de contribuição, sempre que solicitado ou

necessário ao desenvolvimento da Companhia e preservação da imagem da Caesb.

V - DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES
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COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL – CAESB

Plano de Cargos, Carreiras, e Salários - PCCS 2017

NOME DO CARGO:

PROFISSÃO:

CBO:

CARREIRA:

ESCOLARIDADE:

REGISTRO PROFISSIONAL:

CONHECIMENTOS:

1. Programa de Treinamento Introdutório (a partir de 2013)

2. Norma Disciplinar (ND-02)

3. Código de ética e conduta profissional

4. Política Ambiental da Caesb

5. Editor de Apresentação (power point ou similares)

6. Licitação e contratos - Lei 8666/93

7. Pregão Eletrônico e Presencial – Lei 10.520/2002 e Registro 

de Preços

8. Elaboração de relatórios e pareceres técnicos

9. Editor de Texto avançado (Word ou similares)

10. Planilha Eletrônica avançado (Excel ou similares)

11. Segurança no trabalho

12. Ergonomia (NR17)

13. Elaboração e gestão de projetos

14. Monitoramento e controle de indicadores

15. Técnicas de apresentação e oratória

16. Gestão pela Qualidade

1. Trabalho em Equipe

2. Comunicação Eficaz

3. Análise de Problemas e Tomada de Decisão

4. Planejamento e Organização

5. Conduta/Comprometimento

HABILIDADES E ATITUDES:

IV - COMPETÊNCIAS REQUERIDAS

Conselho Regional de Química - CRQ

Desenvolver, implementar, controlar, apoiar e executar análises bacteriológicas e físico-químicas; preparar amostras e

reagentes; registrar resultados de análises; realizar limpeza de vidrarias e materiais de laboratório de água e esgotos;

aferir, calibrar e preservar os equipamentos e as instalações do laboratório; colaborar no planejamento, elaboração e

avaliação dos projetos estruturais dos laboratórios; auxiliar na elaboração de pareceres técnicos relativos à aquisição de

novos equipamentos e materiais de consumo, assim como no diagnóstico das condições de operacionalidade do

laboratório; realizar coletas e inspeções nos pontos determinados; realizar levantamento, análise e inspeção ambiental

em corpos receptores; auxiliar no atendimento de clientes e público interno e/ou externo com informações de domínio

técnico, segundo sua formação. Executar outras atribuições de mesma natureza e complexidade, de acordo com a

formação exigida e no interesse da Caesb.

I - MANUAL DESCRITIVO DE CARGOS

II - REQUISITOS DE ADMISSÃO

III - DESCRIÇÃO SUMÁRIA

Técnico de Sistemas de Saneamento - TSS

Técnico Químico

3111-05

TSS

Ensino de Nível Médio e Técnico na área de Química 
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1. Efetuar o controle de estoque de reagentes químicos, soluções, vidrarias e demais insumos util izados nos laboratórios pelo módulo

Unistock/Unilins; 2. Acompanhar a alimentação dos dados laboratoriais (físico-químicos e bacteriológicos) e operacionais nos

sistemas corporativos GTOP, GCEN entre outros; 3. Compilar e gerenciar dados laboratoriais do monitoramento dos Corpos receptores;

4. Efetuar levantamentos de dados para indicadores (APLE); 5. Digitar dados em Certificados de Análise; 6. Inspecionar reagentes,

vidrarias e demais materiais de uso nos laboratórios; 7. Auxiliar na elaboração de pareceres técnicos relativos à aquisição de novos

equipamentos e materiais de consumo, assim como no diagnóstico das condições de operacionalidade do laboratório, levantando a

necessidade de materiais de consumo e de bens permanentes; 8. Garantir a produção de água destilada, para as análises e lavagem

dos materiais; 9. Acompanhar a execução de serviços de calibração por empresa contratada; 10. Aferir, calibrar e preservar os

equipamentos e as instalações do laboratório, tais como: instrumentos de medição de bancada, instrumentos de medição de campo,

vidrarias, pHmetro, turbidímetro, colorímetro, balanças e outros; 11. Emitir certificado de calibração para vidrarias calibradas; 12.

Realizar manobras em reservatórios de distribuição, adutoras, comportas, registros, válvulas, estrutura, incluindo ainda o aspecto

geral como pintura, conservação, limpeza, etc.; 13. Realizar testes e manobras nos equipamentos das instalações de recalque, tais

como: conjunto motor-bomba, geradores de emergência, manômetros, medidores de nível e vazão e demais dispositivos acessórios; 14.

Acompanhar publicação no ep dos resultados laboratoriais do monitoramento dos corpos receptores e dos poços piezométricos; 15.

Alimentar o sistema para cartas de controle metrológico para equipamentos e instrumentos de laboratório pelo módulo

Unilab/Unilins; 16. Conferir validades de soluções util izadas nos laboratórios; 17. Conserto, limpeza e manutenção de equipamentos

de laboratório, montando e desmontando os mesmos; 18. Separar e organizar amostras que estejam no Laboratório do Distribuidor

para as demais análises; 19. Preparar e padronizar as soluções util izadas nos laboratórios; 20. Realizar gestão para a limpeza e

organização do laboratório; 21. Realizar visitas de inspeção nas unidades externas ao laboratório; 22. Solicitar manutenção de

equipamentos e instalações dos laboratórios; 23. Solicitar soluções ao laboratório central; 24. Verificar inserção de valores de

resultados anormais, validações incoerentes de valores anormais de análises laboratoriais; 25. Cadastrar amostras no sistema

corporativo específico (GTOP); 26. Preparar amostras, reagentes, soluções químicas a serem utilizadas na realização de análises,

ajustando dosagens de produtos químicos; 27. Preparar material, coletar, fi ltrar, pré-tratar, medir, preservar, analisar e descartar

amostras (cromatografia iônica, cromatografia gasosa, combustão catalítica, espectrometria de emissão ótica por plasma

indutivamente acoplado, absorção atômica e fluorescência atômica); 28. Realizar análises de cloro residual livre, bacteriológicas,

físico-químicas, análises de fósforo total e dissolvido, ferro total e dissolvido, análises sedimentométricas, granulométricas, pH, cor

(aparente e verdadeira), turbidez, condutividade, SDT, demanda bioquímica de oxigênio, oxigênio dissolvido, alcalinidades (total,

hidróxidos, carbonatos, bicarbonatos), dióxido de carbono dissolvido (cálculo) e série de sólidos (suspensão, fixos, sedimentáveis,

voláteis, totais) e outras; 29. Tirar listas e registrar resultados de análises; 30. Realizar a limpeza e esteril ização de máquinas e

equipamentos tais como: estufas, geladeiras, freezers, incubadoras, vidrarias, frascos, capelas e caixas; 31. Inspecionar reservatórios

de distribuição, adutoras, comportas, registros, válvulas, estrutura, incluindo ainda o aspecto geral como pintura, conservação,

limpeza, etc.; 32. Inspecionar as captações envolvendo o aspecto geral de proteção e dos dispositivos hidráulicos, tais como

comportas, grades, registros, etc.; 33. Efetuar controles diversos tais como: temperatura de refrigeradores/freezer para armazenamento

de soluções e reagentes, temperatura e umidade do almoxarifado e controle de qualidade de água purificada; 34. Realizar estimativa de 

reagentes/vidrarias; 35. Realizar testes com novos produtos químicos e equipamentos para otimização de processo nas unidades do

sistema produtor de água; 36. Elaborar relatórios ambientais ordinários (condicionantes de Licenças, autorizações ou outorgas),

extraordinários, pareceres técnicos, assim como participar na elaboração/revisão de documentos (POs, formulários, melhorias no

GTOP); 37. Acompanhar os serviços de manutenção elétrica, mecânica, eletrônica, pitometria e macromedição, manutenção de redes,

com controle de liberação de equipamentos, bem como testes de recebimento dos mesmos; 38. Controlar a preparação dos resíduos

sólidos e líquidos para serem descartados; 39. Acompanhar vistorias de órgãos ambientais às unidades; 40. Elaborar e acompanhar

programações de serviços nas unidades do sistema produtor de água; 41. Acompanhar pré-operação das unidades do Sistema Produtor 

de Água; 42. Analisar os pontos de coleta de água na rede de distribuição; 43. Acompanhar o desempenho das etapas de tratamento; 44. 

Acompanhar operação do polimento final das ETEs; 45. Atualizar planilhas de Desempenho Operacionais; 46. Elaborar e atualizar

croquis das unidades; 47. Preencher Cadastro Técnico Federal e declaração de carga poluidora; 48. Realizar carta de controle.

Atividades Complementares:

Dirigir veículos em apoio à realização de suas atribuições, quando devidamente habilitado e autorizado pela Caesb;

Promover cursos, palestras e/ou outros, relativos à sua área de contribuição, de caráter interno ou externo à Caesb;

Operar microcomputadores, com domínio dos sistemas e aplicativos correspondentes, para o pleno exercício de suas atribuições;

Apoiar a Direção e as unidades da Caesb, com os conhecimentos relativos à sua área de contribuição, sempre que solicitado ou

necessário ao desenvolvimento da Companhia e preservação da imagem da Caesb.

V - DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES
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COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL – CAESB

Plano de Cargos, Carreiras, e Salários - PCCS 2017

NOME DO CARGO:

PROFISSÃO:

CBO:

CARREIRA:

ESCOLARIDADE:

REGISTRO PROFISSIONAL:

CONHECIMENTOS:

1. Programa de Treinamento Introdutório (a partir de 2013)

2. Norma Disciplinar (ND-02)

3. Código de ética e conduta profissional

4. Política Ambiental da Caesb

5. Editor de Apresentação (power point ou similares)

6. Licitação e contratos - Lei 8666/93

7. Pregão Eletrônico e Presencial – Lei 10.520/2002 e Registro 

de Preços

8. Elaboração de relatórios e pareceres técnicos

9. Editor de Texto avançado (Word ou similares)

10. Planilha Eletrônica avançado (Excel ou similares)

11. Segurança no trabalho

12. Ergonomia (NR17)

13. Elaboração e gestão de projetos

14. Monitoramento e controle de indicadores

15. Técnicas de apresentação e oratória

16. Gestão pela Qualidade

1. Trabalho em Equipe

2. Comunicação Eficaz

3. Análise de Problemas e Tomada de Decisão

4. Planejamento e Organização

5. Conduta/Comprometimento

HABILIDADES E ATITUDES:

IV - COMPETÊNCIAS REQUERIDAS

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA

Desenvolver, implementar, controlar, apoiar e executar o controle operacional dos sistemas de água e dos sistemas de

esgotos; realizar coletas e inspeção nos pontos de coleta do sistema produtor de água; realizar levantamento, análise e

inspeção ambiental em corpos receptores; realizar análises físico-químicas e biológicas de água e de esgotos; executar e

participar da elaboração de projetos dos sistemas de água e de esgotos, no seu nível de competência; fiscalizar as

instalações de água e de esgotos; promover orientações sobre a adequação das instalações de água e de esgotos;

promover o acompanhamento e o controle do processo de manutenção industrial de redes de água e esgotos; executar

análise hidráulica do desempenho dos sistemas de água e de esgotos; fiscalizar serviços executados nos sistemas de

água e de esgotos; programar serviços de manutenção corretiva e preventiva nos sistemas de água e esgotos; auxiliar no

atendimento de clientes e público interno e/ou externo com informações de domínio técnico, segundo sua formação.

Executar outras atribuições de mesma natureza e complexidade, de acordo com a formação exigida e no interesse da

Caesb.

I - MANUAL DESCRITIVO DE CARGOS

II - REQUISITOS DE ADMISSÃO

III - DESCRIÇÃO SUMÁRIA

Técnico de Sistemas de Saneamento - TSS

Técnico de Saneamento

3122-10

TSS

Ensino de Nível Médio e Técnico na área de Saneamento 
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1. Acompanhar as equipes de manutenção de rede e manutenção industria l ; 2. Acompanhar e anal isar cri ticamente a performance dos

processos relacionados ao s is tema de abastecimento de água; 3. Acompanhar e atuar na extração de água dos poços profundos ,

mantendo o tratamento com a qual idade exigida pelo Minis tério da Saúde; 4. Acompanhar e fazer anál ise crítica dos parâmetros dos

manancia is e da rede de dis tribuição (dados fornecidos pelo laboratório Centra l ); 5. Acompanhar l impeza de reservatório apoiado e

elevado e preencher Check Lis t; 6. Acompanhar manobras operacionais ; 7. Acompanhar o desempenho das etapas de tratamento; 8.

Acompanhar o IDL – Índice de dispos ição de lodos de esgotos ; 9. Acompanhar o IUCIe - Uti l i zação da capacidade insta lada; 10.

Acompanhar o monitoramento da qual idade da água da rede de dis tribuição orientando seus técnicos e operadores nas ações

corretivas ; 11. Acompanhar os indicadores de desempenho da área; 12. Acompanhar os quanti tativos de carga efluente; by-pass e

extravasamento para colaborar nos estudos ambienta is dos corpos receptores ; 13. Acompanhar os resultados de anál ises para controle

operacional das unidades de s is tema de produção de água e água rura l ; 14. Acompanhar processo de recebimento de equipamento; 15.

Acompanhar substi tuição de válvulas auto operadas ; 16. Anál ise de dados operacionais como: taxa de fi l tração, taxa flotação, expansão

de lei to fi l trante, entre outros ; 17. Apoiar a elaboração termos de referência para aquis ição de equipamentos e materia is ; 18. Apoiar

ações relacionadas a escolas e ONGs de cunho socioambienta l ; 19. Apurar denúncias relacionadas ao descarte irregular de res íduos

não domésticos no s is tema de esgotamento sanitário; 20. Atual izar gráfico de remoção (DQO, DBO, SS); 21. Atual izar os indicadores de

desempenho relativos à estudos de recursos hídricos ; 22. Auxi l iar no planejamento e execução de ações ambienta is ; 23. Aval iar e

controlar o desempenho dos s is temas de produção de água; 24. Aval iar o desempenho do s is tema de produção de água e tomar

medidas corretivas , se necessário; 25. Cadastrar e atual izar o CNARH (Cadastro Nacional de Usuários de Recursos Hídricos) da Agência

Nacional de Águas (ANA), no âmbito das atividades da Caesb; 26. Coletar amostras e real izar anál ises fís ico-químicas e/ou

bacteriológicas , lançando os resultados em sis tema informatizado; 27. Conferi r as amostras e real izar anál ise qual i tativa e quanti tativa

de Col i . Tota l/E.col i com o mapa do Uni lab; 28. Conferi r as amostras que chegaram para anál ise bacteriológica em águas res iduais , lodo

de esgoto e torta das ETAs com o mapa do Uni lab; 29. Conferi r e anal isar as interrupções/restabelecimento do abastecimento de água,

de grandes setores , visando a real ização de interl igações de redes , manutenções e outros serviços , bem como informar as áreas de

comunicação interna e externa da companhia; 30. Controlar estoque e consumo de produtos químicos , soluções , reagentes , frascos para

coletas e vidrarias ; 31. Controlar Índice de fa lhas no fornecimento de energia elétrica - Elevatórias de Esgotos ; 32. Controlar o APLE –

Indicador de Padrões de Efluentes de Esgotos ; 33. Controlar o Consumo tota l de energia elétrica nos s is temas POE; 34. Digi tar os

resultados da lei tura do ensaio bacteriológico nas amostras de águas res iduais , lodo de esgoto e torta das ETAs no Uni lab; 35. Elaborar

e acompanhar plano de trabalho da fisca l i zação da substi tuição de hidrômetros ; 36. Elaborar e controlar os esquemas operacionais das

redes ; 37. Elaborar e divulgar o cronograma mensal de coletas de amostras de águas res iduais , lodo de esgoto e torta das ETAs; 38.

Elaborar mapas com informações relativas a recursos hídricos ; 39. Elaborar o mapa de amostras de águas res iduais a parti r do módulo

Uni lab do s is tema Lins ; 40. Elaborar programação de pesquisa de vazamentos não vis íveis no s is tema distribuidor de água; 41. Elaborar

programas deta lhados de manobras e serviços , estabelecendo a sequência , duração e outros aspectos pertinentes ao Controle

Operacional (CECOP), preparando e imprimindo plantas cadastra is , quando da execução de serviços de manutenção; 42. Elaborar

relatórios e pareceres técnicos e operacionais , anal isando fi lmagens , s inis tros , dados obtidos com macromedidores e pitometria ,

dentre outros ; 43. Elaborar revisar e atual izar croquis das unidades ; 44. Elaborar Termos de Referência e acompanhar processos de

aquis ição; 45. Elaborar, encaminhar e aprovar as atual izações de cadastro técnico; 46. Estabelecer e manter um sis tema de regis tro de

ocorrência do funcionamento do s is tema de produção de água, visando o desenvolvimento de uma s is temática de manutenção

preventiva; 47. Estabelecer e manter uma s is temática de coleta e apropriação de dados operacionais do s is tema de produção de água e

de tratamento de esgoto; 48. Estabelecer, acompanhar e aval iar, os índices de controle operacional do s is tema de produção de água,

bem como a s is temática para aval iação e controle, a lém de ações para melhoria desses índices ; 49. Executa anál ise hidrául ica do

desempenho dos s is temas de tratamento de esgotos ; 50. Fazer a estatís tica dos dados de Laboratório e dados operacionais para

identi ficar va lores anormais ; 51. Fisca l i zar a execução de obras de construção civi l e serviços técnicos de s is temas de água e esgotos ;

52. Fisca l i zar lançamentos indevidos em redes de esgotamento sanitário e águas pluvia is ; 53. Inocular as amostras de água bruta, de

água tratada, de águas res iduais , lodo de esgoto e torta pelo método quanti tativo do Substrato Enzimático; 54. Inocular as amostras de

CBH (20% do s is tema distribuidor, Águas Lindas , particulares e reclamações); 55. Inspecionar captações , reservatórios de dis tribuição,

adutoras , comportas , regis tros , vá lvulas e estrutura em geral dos Sis temas de água e esgoto, rea l izando manobras quando necessário;

56. Levantar as  áreas  de contribuição das  bacias  hidrográficas  dos  pontos  de monitoramento e demais  pontos  de interesse dos  recursos  

hídricos ; 57. Liberar as amostras depois de aprovados os resultados ; 58. Locar e veri ficar as condições dos pontos padrão de

monitoramento da qual idade da água; 59. Manter, estimar e controlar os insumos necessários à produção de água; 60. Monitorar os

resultados dos ensaios de jarros ; 61. Noti ficar i rregularidades de equipamentos de transporte de fossa; 62. Noti ficar i rregularidades no

descarte de res íduos ; 63. Operar, monitorar e coordenar os Sis temas de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário - Controle

Operacional (CECOP); 64. Participar na elaboração de planos e projetos e seus respectivos deta lhamentos ; 65. Planejar a execução de

serviço de inspeção robotizada; 66. Planejar e controlar a execução de levantamentos de campo - setorização de redes de água e sub-

bacias de esgoto; 67. Preparar e esteri l i zar os meios PCA, TSB e TSA; 68. Proceder a ensaios de equipamentos no Sis tema de Produção de

Água para comprovação de uso e qual idade; 69. Promover a al imentação e atual ização s is temática de dados pertinentes à área de

Controle Operacional (CECOP) para a elaboração de relatórios e trabalhos de anál ises ; 70. Promover a atual ização e o aprimoramento

técnico-metodológico, visando a otimização de suas atividades ; 71. Real iza levantamento, anál ise e inspeção ambienta l no corpo

receptor; 72. Real izar a lei tura do ensaio bacteriológico nas amostras de águas res iduais , lodo de esgoto e torta das ETAs; 73. Real izar a

modelagem e s imulação hidrául ica ; 74. Real izar cá lculos operacionais para otimização e ajuste de dosagem de produtos químicos ; 75.

Real izar estudos para melhoria dos Sis tema de Abastecimento de Água e Sis tema Coletor de Esgoto; 76. Real izar inspeção das

captações envolvendo o aspecto gera l das áreas adjacentes , proteção, assoreamento, estrutura e equipamentos ta is como: bloco da

barragem, comporta, tomada d’água, grades , regis tros , etc.; 77. Real izar levantamento e estudos para a eficiência energética . (Biogás ,

motores , sopradores , lodo etc.); 78. Real izar levantamentos e estudos dos volumes afluentes ; 79. Real izar o controle de contaminação

ambienta l da sa la de água tratada; 80. Real izar o controle de eficiência e esteri l idade de equipamentos e insumos, ta is como:

autoclaves , estufas de vidrarias , câmaras de fluxo laminar, substrato enzimático, meios de cultura (PCA, TSA e TSB), cartelas , seladoras ,

frascos de coleta e vidrarias ; 81. Real izar o controle de qual idade anal ítica da CBH (branco e répl icas em 10% das amostras ) - sempre

que houver anál ises ; 82. Real izar o teste de uso do meio PCA e do substrato enzimático a cada troca de lote; 83. Real izar testes com

novos produtos químicos e equipamentos para otimização de processo nas unidades ; 84. Real izar testes de vídeo inspeção e de fumaça

em redes e ramais ; 85. Real izar testes e manobras nos equipamentos das insta lações de recalque, ta is como: conjunto motor-bomba,

geradores de emergência , manômetros , medidores de nível e vazão e demais dispos i tivos acessórios ; 86. Real izar testes pré-

operacionais em adutoras de água bruta e tratada, em novas unidades de recalque, reservatórios de dis tribuição, unidades de

tratamento, etc.; 87. Real izar testes pré-operacionais em unidades de tratamento após processo de automação; 88.

Real izar/acompanhar/instruir manobras do processo de tratamento na área operacional ; 89. Receber, inspecionar e dis tribuir as

amostras coletadas pelo pessoal de campo ou recebidas de cl ientes particulares ; 90. Receber, inspecionar, cadastrar, etiquetar e

dis tribuir amostras  de água envasada e de produtos  químicos ; 91. Regular pressostato para  a juste de pressão de operação; 92. Revisar e 

atual izar procedimentos operacionais , manuais de operação e mapas de risco pertinentes ao Controle Operacional ; 93. Supervis ionar

atividades das equipes em serviços de macromedição e pitometria ; 94. Supervis ionar os processos das ETEs , a operação dos reatores ,

lagoas e as ca ixas de passagem das ETEs ; 95. Supervis ionar trabalho do caminhão-fossa na reti rada de areia dos canais , dos

desarenadores , dos tanques de sucção e l impeza dos reatores das ETEs ; 96. Veri ficar demandas da manutenção e conservação civi l das

unidades , sol ici tando e orientando os serviços ; 97. Vis toriar unidades com a fina l idade de veri ficar o correto funcionamento da

operação e manutenção; 98. Vis toriar campo para  elaboração e/ou remanejamento de redes  de água, esgoto e hidrantes .

Atividades  Complementares :

Dirigi r veículos  em apoio à  rea l i zação de suas  atribuições , quando devidamente habi l i tado e autorizado pela  Caesb;

Promover cursos , pa lestras  e/ou outros , relativos  à  sua  área  de contribuição, de caráter interno ou externo à  Caesb;

Operar microcomputadores , com domínio dos  s is temas  e apl icativos  correspondentes , para  o pleno exercício de suas  atribuições ;

Apoiar a Direção e as unidades da Caesb, com os conhecimentos relativos à sua área de contribuição, sempre que sol ici tado ou

necessário ao desenvolvimento da  Companhia  e preservação da  imagem da Caesb.
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ANEXO III – TABELA SALARIAL 
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35 11.607,79  11.607,79  13.931,55  15.479,96 15.479,96 25.799,83 25.799,83 25.799,83 

34 11.124,99  11.249,00  13.416,32  15.045,65 15.022,48 25.076,07 24.964,83 24.964,83 

33 10.666,06  10.901,31  12.920,16  14.623,52 14.579,23 24.372,61 24.162,93 24.162,93 

32 10.226,06  10.564,37  12.442,34  14.213,24 14.149,06 23.688,88 23.386,79 23.386,79 

31 9.804,22    10.237,83  11.982,19  13.814,47 13.731,58 23.024,34 22.635,58 22.635,58 

30 9.399,77    9.921,40    11.539,06  13.426,88 13.326,42 22.378,44 21.908,50 21.908,50 

29 9.012,01    9.614,74    11.112,32  13.050,17 12.933,21 21.750,66 21.204,78 21.204,78 

28 8.640,24    9.317,56    10.701,36  12.684,03 12.551,61 21.140,48 20.523,66 20.523,66 

27 8.283,81    9.029,57    10.305,60  12.328,17 12.181,26 20.547,43 19.864,42 19.864,42 

26 7.942,09    8.750,47    9.924,47    11.982,28 11.821,85 19.971,01 19.226,35 19.226,35 

25 7.614,46    8.480,01    9.557,44    11.646,11 11.473,03 19.410,77 18.608,78 18.608,78 

24 7.300,34    8.217,90    9.203,98    11.319,36 11.134,51 18.866,23 18.011,05 18.011,05 

23 6.999,19    7.963,90    8.863,60    11.001,78 10.805,98 18.336,98 17.432,51 17.432,51 

22 6.710,46    7.717,74    8.535,80    10.693,11 10.487,14 17.822,57 16.872,56 16.872,56 

21 6.433,64    7.479,20    8.220,13    10.393,10 10.177,71 17.322,60 16.330,60 16.330,60 

20 6.168,23    7.248,02    7.916,13    10.101,51 9.877,41   16.836,64 15.806,04 15.806,04 

19 5.913,78    7.024,00    7.623,37    9.818,10   9.585,97   16.364,33 15.298,34 15.298,34 

18 5.669,82    6.806,89    7.341,44    9.542,64   9.303,13   15.905,26 14.806,94 14.806,94 

17 5.435,93    6.596,50    7.069,93    9.274,90   9.028,63   15.459,07 14.331,32 14.331,32 

16 5.211,69    6.392,61    6.808,47    9.014,68   8.762,24   15.025,39 13.870,99 13.870,99 

15 4.996,69    6.195,02    6.556,68    8.761,77   8.503,70   14.603,89 13.425,44 13.425,44 

14 4.790,57    6.003,54    6.314,20    8.515,94   8.252,79   14.194,20 12.994,20 12.994,20 

13 4.592,95    5.817,98    6.080,68    8.277,02   8.009,29   13.796,01 12.576,81 12.576,81 

12 4.403,48    5.638,16    5.855,80    8.044,79   7.772,97   13.408,99 12.172,83 12.172,83 

11 4.221,82    5.463,89    5.639,24    7.819,09   7.543,62   13.032,83 11.781,82 11.781,82 

10 4.047,66    5.295,01    5.430,69    7.599,71   7.321,04   12.667,22 11.403,38 11.403,38 

9 3.880,69    5.131,34    5.229,85    7.386,49   7.105,03   12.311,87 11.037,09 11.037,09 

8 3.720,60    4.972,74    5.036,44    7.179,25   6.895,39   11.966,48 10.682,57 10.682,57 

7 3.567,12    4.819,04    4.850,18    6.977,83   6.691,93   11.630,79 10.339,43 10.339,43 

6 3.419,97    4.670,09    4.670,81    6.782,06   6.494,48   11.304,51 10.007,32 10.007,32 

5 3.278,89    4.525,74    4.498,07    6.591,78   6.302,86   10.987,38 9.685,87   9.685,87   

4 3.143,62    4.385,86    4.331,72    6.406,84   6.116,89   10.679,15 9.374,75   9.374,75   

3 3.013,94    4.250,30    4.171,52    6.227,08   5.936,41   10.379,57 9.073,63   9.073,63   

2 2.889,61    4.118,93    4.017,25    6.052,38   5.761,25   10.088,39 8.782,17   8.782,17   

1 2.770,41    3.991,61    3.868,68    5.882,57   5.591,26   9.805,38   8.500,08   8.500,08   

Admissional 2.518,56    3.628,74    3.516,98    5.347,79   5.082,96   8.913,98   7.727,34   7.727,34   

GSS GSO GSN TSS TSN ASS ASN ADV
CARREIRAS (CARGOS)

DEGRAU 

SALARIAL
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ANEXO IV – REGRAS DE ENQUADRAMENTO NO PCCS 

1. Considera-se enquadramento a transição dos atuais empregados para a Estrutura de 

Cargos e Profissões e Estrutura Salarial previstas no PCCS 

2. O enquadramento na Estrutura de Cargos e Profissões far-se-á de acordo com Tabela 

de Enquadramento, Anexo V, verificando o cargo e profissão do novo PCCS equivalente 

ao cargo e área de contribuição anteriormente ocupado por cada empregado 

3. Fundamentados nas atividades realizadas pelos profissionais que desempenham as 

atividades de Engenharia de Segurança do Trabalho, vinculadas às atividades de 

suporte e não finalísticas da empresa; e pela jornada de trabalho reduzida (6 horas), os 

Engenheiros de Segurança do Trabalho serão enquadrados no cargo de Analista de 

Suporte ao Negócio, juntamente com os demais profissionais que laboram em jornada 

diferenciada, quais sejam, médicos, jornalistas e assistentes sociais. 

4. O enquadramento na Estrutura Salarial far-se-á de acordo com os seguintes critérios: 

a. O empregado será posicionado no degrau salarial de idêntico valor ao salário 

percebido no momento do enquadramento ou, não havendo perfeita 

correspondência, no degrau onde esteja o salário imediatamente superior, 

respeitada a carreira do respectivo cargo. 

b. Se o salário anteriormente recebido for superior ao último degrau da carreira do 

cargo, permanecerá com o mesmo salário, sendo seu enquadramento 

considerado “Fora de Tabela – FT”. 

c. Não haverá correspondência entre o enquadramento na tabela salarial e o tempo 

de serviço do empregado. 

5. O empregado deverá assinar o Termo de Adesão, Anexo VI, antes de ser enquadrado 

no novo PCCS. 

6. Caso o empregado não queira aderir ao PCCS, poderá permanecer no Sistema de 

Gestão de Pessoas por Competências – SGPC.  

7. O prazo de adesão será de 30 dias após a implantação do presente plano de cargos. 

a. Caso o empregado faça a adesão após esse período, somente terá direito à 

progressão prevista para o ano subsequente à adesão. (Ex. caso o empregado 

faça a adesão em 2019, participará do PSIP de 2020, e assim sucessivamente) 
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8. Na descrição das atividades, detalhadas no Descritivo de Cargos, estão detalhadas 

aquelas atividades previstas na Classificação Brasileira de Ocupação – CBO do 

Ministério do Trabalho (http://www.mtecbo.gov.br/). O descritivo demonstra as atividades 

efetivamente desenvolvidas na Caesb, consolidadas a partir do projeto de Planejamento 

da Força de Trabalho. 

9. Para aqueles empregados posicionados Fora da Tabela (FT) que, em virtude do 

cumprimento da Cláusula 50ª, parágrafo 3º, do ACT 2015-2016, não receberam o 

avanço de um degrau na carreira em janeiro de 2017 e 2018, antes do enquadramento 

na nova estrutura salarial será aplicado o percentual do degrau referente a faixa salarial 

ocupada no SGPC, sem efeitos retroativos. 

a. Após a aplicação do percentual do degrau referente a faixa salarial ocupada, o 

empregado será posicionado na nova tabela salarial, no degrau salarial de 

idêntico valor ao salário percebido no momento do enquadramento ou, não 

havendo perfeita correspondência, no degrau onde esteja o salário 

imediatamente superior, respeitada a carreira do respectivo cargo. 

b. Para aqueles empregados posicionados no último degrau (T) do nível de 

complexidade III ou além dos tetos das carreiras tabela salarial (Fim de Carreira), 

não será aplicado o percentual referente a faixa salarial.  O empregado será 

posicionado na nova tabela salarial, no degrau salarial de idêntico valor ao 

salário percebido no momento do enquadramento ou permanecerá com o 

mesmo salário, sendo seu enquadramento considerado “Fora de Tabela”. 

 

 

http://www.mtecbo.gov.br/
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ANEXO V – TABELA DE ENQUADRAMENTO (CARGOS) 

 

Cargo
Nível de 

Complexidade
Faixa Salarial Cargo Carreira

I 1

II 2

III 3

I 4

II 5

III 6

I 7

II 8

III 9

I 10

II 11

III 12

I 13

II 14

III 15

I 16

II 17

III 18

I 19

II 20

III 21

I 19

II 20

III 21

I 19

II 20

III 21

I 22

II 23

III 24

Técnico de Suporte

ao Negócio

[TSN]

Técnico de Suporte

ao Negócio

[TSN]

TSS

Técnico de Sistemas

de Saneamento

[TSS]

Técnico de Sistemas

de Saneamento

[TSS]

TSN

Agente de Operação de 

Sistemas de Saneamento

[GSO]

Agente de Operação de 

Sistemas de Saneamento

[GSO]

GSO

Agente de Suporte

ao Negócio

[GSN]

Agente de Suporte

ao Negócio

[GSN]

GSN

SGPC 2013 PCCS 2017

Agente de Sistemas

de Saneamento

[GSS]

Agente de Sistemas

de Saneamento

[GSS]

GSS

Analista de Suporte

ao Negócio

[ASN]

ASN

Analista de Sistemas

de Saneamento

[ASS]

Analista de Sistemas

de Saneamento

[ASS]

ASS

Analista de Suporte

ao Negócio

[ASN]

Advogado

[ADV]

Advogado

[ADV]
ADV

Analista de Sistemas

de Saneamento

[ASS]*

Analista de Sistemas

de Saneamento

[ASS]

ASS

* ASS: Engenharia de 

Segurança do Trabalho

Analista de Suporte

ao Negócio

[ASN]

ASN
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ANEXO V – TABELA DE ENQUADRAMENTO (PROFISSÕES) 

Área de Contribuição CBO Profissão CBO

Apoio aos Sistemas de Saneamento 8181-10 Apoio aos Sistemas de Saneamento 8181-10

Condução de Veículos 7823-10 Condutor de Veículos 7823-10

Manutenção de Veículos, Máquinas e Equipamentos - Eletricidade 9144-05 Eletricista de Instalações 9531-15

Manutenção de Veículos, Máquinas e Equipamentos – Mecânica 9113-05 Mecânico de Véiculos 9144-05

Manutenção de Veículos, Máquinas e Equipamentos – Pintura, 

Lanternagem, etc. (em extinção)
9913-05 Apoio à Manutenção de Veículos (em extinção) 9913-05

Manutenção Industrial – Eletricidade 9511-05 Eletricista de Manutenção Industrial 9511-05

Manutenção Industrial – Fundição 7222-05 Fundidor 7222-05

Manutenção Industrial – Hidráulica 7241-10 Bombeiro Hidráulico 7241-10

Manutenção Industrial - Mecânica 9113-05 Mecânico 9113-05

Manutenção Industrial – Solda 7243-15 Soldador 7243-15

Manutenção industrial – Tornearia 7212-25 Torneiro Mecânico 7212-15

Manutenção Predial 5143-10 Trabalhador da Manutenção de Edificações 5143-25

Operação de Máquinas Pesadas 7151-15 Operação de Máquinas Pesadas 7151-15

Agente de Operação de Sistemas 

de Saneamento – GSO
Operação de Sistemas de Saneamento 8623-05 Operador de Estação de Tratamento 8623-05

Almoxarifado 4141-05 Almoxarife 4141-05

Atendimento Comercial 4110-10 Atendente Comercial 4110-10

Auxiliar Administrativo (em extinção) 4110-05 Auxiliar de Administração (em extinção) 4110-05

Auxiliar de Enfermagem do Trabalho 3222-35 Auxiliar de Enfermagem do Trabalho 3222-35

Desenho 3180-15 Desenhista (em extinção) 3180-15

Suporte à Manutenção de Redes 4110-10

Suporte Administrativo 4110-10

Contabilidade (T) 3511-05 Técnico de Contabilidade 3511-05

Secretariado (em extinção) 3515-05 Técnico em Secretariado (em extinção) 3515-05

Segurança do Trabalho 3516-05 Técnico em Segurança do Trabalho 3516-05

Sistemas de Informação 3172-05 Técnico de Informática (em extinção) 3172-05

Desenho de Projetos (em extinção) 3185-10 Desenhista de Projetos (em extinção) 3185-10

Agrimensura 3123-05 Técnico em Agrimensura 3123-05

Edificações 3121-05 Técnico de Edificações 3121-05

Eletricidade 3131-15 Técnico Eletricista 3131-30

Eletrônica 3132-15 Técnico Eletrônico 3132-15

Florestal 3112-05 Técnico Florestal 3212-10

Hidrologia 3115-05 Técnico em Hidrologia 3115-15

Mecânica 3141-05 Técnico Mecânico 3141-10

Química 3111-05 Técnico Químico 3111-05

Saneamento 3122-10 Técnico de Saneamento 3122-10

Telecomunicações 3133-15 Técnico de Telecomunicações 3133-15

Área de Contribuição CBO Profissão CBO

Administração 2521-05 Administrador 2521-05

Arquivologia 2613-05 Arquivista 2613-05

Biblioteconomia 2612-05 Bibliotecário 2612-05

Comunicação Social/Jornalismo 2611-25 Jornalista 2611-25

Comunicação Social/Publicidade e Propaganda 2531-05 Publicitário 2531-15

Comunicação Social/Relações Públicas 2531-05 Relações Públicas 2531-05

Contabilidade 2522-10 Contador 2522-10

Economia 2512-05 Economista 2512-05

Estatística 2112-05 Estatístico 2112-05

Medicina do Trabalho 2231-18 Médico do Trabalho 2231-18

Pedagogia 2394-15 Pedagogo 2394-15

Profissional de Nível Superior - extinto -

Psicologia 2515-40 Psicólogo 2515-40

Secretariado Executivo (em extinção) 2523-05 Secretário Executivo 2523-05

Serviço Social 2516-05 Assistente Social 2516-05

Sistema de Informação/Desenvolvimento de Sistemas 2124-05 Analista de Sistemas 2124-05

Sistema de Informação/Suporte e Banco de Dados 2124-10 Analista de Banco de Dados 2124-20

- - Engenheiro de Segurança do Trabalho 2149-15

Técnico Especializado (em extinção) - Técnico Especializado (em extinção) -

Técnico de Suporte ao Negócio - 

TSN

Assistente Administrativo

 

 

 

4110-10

Técnico de Sistemas de 

Saneamento - TSS

 

 

Analista de Suporte ao Negócio – 

ASN

Cargos
SGPC 2013 PCCS 2017

PCCS 2017
Cargos

SGPC 2013

Agente de Sistemas de 

Saneamento - GSS

Agente de Suporte ao Negócio - 

GSN
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ANEXO V – TABELA DE ENQUADRAMENTO (PROFISSÕES) – continuação  

 

 

 

 

Área de Contribuição CBO Profissão CBO

Arquitetura 2141-05 Arquiteto 2141-05

Biologia 2211-05 Biólogo 2211-05

Engenharia Agronômica 2221-10 Engenheiro Agrônomo 2221-10

Engenharia Ambiental 2140-05 Engenheiro Ambiental 2140-05

Engenharia Civil 2142-60 Engenheiro Civil 2142-05

Engenharia de Agrimensura 2148-05 Engenheiro Agrimensor 2148-05

Engenharia de Segurança do Trabalho * 2149-15 - -

Engenharia Elétrica 2143-15 Engenheiro Eletricista 2143-05

Engenharia Eletrônica 2143-25 Engenheiro Eletrônico 2143-10

Engenharia Florestal 2221-20 Engenheiro Florestal 2221-20

Engenharia Mecânica 2144-20 Engenheiro Mecânico 2144-05

Engenharia Mecatrônica 2021-05 Engenheiro Mecatrônico 2021-05

Engenharia Química 2145-05 Engenheiro Químico 2145-05

Engenharia Sanitária 2142-60 Engenheiro Sanitarista 2142-60

Geografia 2513-05 Geógrafo 2513-05

Geologia 2134-05 Geólogo 2134-05

Profissional de Nível Superior - extinto -

Química 3111-05 Químico 2132-05

Técnico Especializado (em extinção) - Técnico Especializado (em extinção) -

Advogado - ADV Advogado 2521-05 Advogado 2410-05

 

* O Analista de Sistemas de Saneamento - ASS, área de contribuição Engenharia de Segurança do Trabalho será enquadrado como Analista de Suporte ao Negócio - ASN, profissão

Engenheiro de Segurança do Trabalho

Cargos
SGPC 2013 PCCS 2017

Analista de Sistemas de 

Saneamento - ASS
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ANEXO VI – TERMO DE ADESÃO 

TERMO DE ADESÃO INDIVIDUAL AO NOVO PLANO DE CARGOS, CARREIRAS E 

SALÁRIOS – PCCS 2017 DA COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO 

FEDERAL – CAESB 

 

Eu, ________________________________________________________________________, 

portador do CPF Nº ________________ registrados nesta empresa sob a matrícula de número 

___________, neste ato devidamente assistido pelo Sindicato abaixo assinado. 

 

CONSIDERANDO: 

a) O Acordo Coletivo de Trabalho ____/____, do qual tenho pleno conhecimento e 

concordo; 

b) As regras do novo Plano de Cargos, Carreiras e Salários – PCCS 2017 e suas 

regras de enquadramento, das quais tenho pleno conhecimento e concordo; 

c) Da garantia, caso opte por permanecer sob as regras Sistema de Gestão de 

Pessoas por Competências – SGPC, de ter meu direito à aplicação do Parágrafo 

Terceiro da Cláusula Quinquagésima do Acordo Coletivo de Trabalho 2015/2016 

respeitado. 

 

RESOLVO: 

a) Renunciar a partir da presente data, de forma irrevogável e irretratável, às regras 

internas estabelecidas em Planos de Cargos e Salários aos quais fui submetido 

até a presente data. 

b) Manifestar de modo inequívoco a minha adesão ao PCCS 2017. 

 

Brasília – DF, ___ de ____________ de 2018 

 

 

___________________________________ 

(empregado) 

 

Homologação: 

 

 

 

 

SINDÁGUA – DF (Carimbo e Assinatura) 

Registro da SGP: 

 

 

 

 

Data considerada para a adesão: __/__/2018 

 


