COMPANHIA CATARINENSE DE ÁGUAS E SANEAMENTO - CASAN
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NÍVEL FUNDAMENTAL
CARGO 101.1 a 101.10: OPERADOR DE EQUIPAMENTO PESADO
Atribuições: Operar máquinas, equipamentos e dirigir caminhões leves e pesados com equipamentos acoplados ou
não.
NÍVEL FUNDAMENTAL
CARGO 101.11 a 101.26: INSTALADOR HIDRÁULICO/SANITÁRIO
Atribuições: Desenvolver atividades de natureza operacional, sujeitas a orientação e execução sob supervisão,
envolvendo instalações, consertos de adutoras e redes de distribuição, equipamentos hidráulicos sanitários, ramais
prediais, consertos e desobstrução de redes coletoras de esgotos, interceptores, galerias, emissários, poços de visitas e
outros serviços.
NÍVEL MÉDIO
CARGO 201.1 a 201.19: AGENTE ADMINISTRATIVO OPERACIONAL
Atribuições: Executar atividades operacionais, abertura e fechamento de valas, limpeza e conservação das
dependências da empresa, operar estações de água e esgoto – ETA/ETE, corte e ligação de redes de água e esgoto e
outras atividades internas inerentes ao cargo.
NÍVEL MÉDIO
CARGO 201.20 a 201.32: OPERADOR DE ETA/ETE
Atribuições: Operar, manter e controlar as estações de tratamento de água que façam filtração, correção do pH,
aplicação de flúor e desinfecção. Operar, manter e controlar estações de tratamento de esgoto que operem através de
processos aeróbicos ou facultativos naturais.
NÍVEL MÉDIO
CARGO 201.33 a 201.41: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO
Atribuições: Executar e desenvolver trabalhos de ordem administrativa em geral que envolvam serviços de redação,
digitação, recepção, expedição e arquivamento de documentos, interpretações de normas, regulamentos e instruções,
bem como fornecer subsídios e informações para elaboração de pareceres, relatórios, documentos e processos.
NÍVEL MÉDIO
CARGO 201.42: AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO TRABALHO
Atribuições: Auxiliar a Enfermeira e Médico do Trabalho nas atividades da medicina preventiva e curativa.
NÍVEL MÉDIO
CARGO 201.43: DESENHISTA PROJETISTA
Atribuições: Elaborar desenhos de projetos referentes a obras civis, equipamentos e instalações, baseando-se em
especificações e outros.
NÍVEL MÉDIO
CARGO 201.44: SECRETÁRIA
Atribuições: Executar tarefas relativas a anotação, redação, organização de arquivos de documentos e outros serviços
de escritório.

NÍVEL TÉCNICO
CARGO 301.1 a 301.4: TÉCNICO DE SANEAMENTO
Atribuições: Executar tarefas de caráter técnico, relativas à execução de projetos, obras, operação e manutenção dos
sistemas de abastecimento de água e de coleta de esgotos sanitários, sob supervisão de profissionais de nível superior.
NÍVEL TÉCNICO
CARGO 301.5 a 301.8: ELETROTÉCNICO
Atribuições: Executar tarefas de caráter técnico, projetadas e dirigidas por profissionais de nível superior na área de
projetos, obras, operação e manutenção.
NÍVEL TÉCNICO
CARGO 301.9: TÉCNICO DE AGRIMENSURA
Atribuições: Efetuar levantamentos topográficos fornecendo dados para estudos, cadastro, projetos e mapeamento,
conforme normas técnicas e normas de serviços topográficos da Companhia.
NÍVEL TÉCNICO
CARGO 301.10: TÉCNICO DE CONTABILIDADE
Atribuições: Desenvolver atividades relacionadas com as áreas administrativa, financeira e contábil, para apurar os
elementos necessários ao controle e apresentação da situação patrimonial, econômica e financeira da Companhia.
NÍVEL TÉCNICO
CARGO 301.11: TÉCNICO DE EDIFICAÇÕES
Atribuições: Executar trabalhos e serviços técnicos projetados e dirigidos por profissionais de nível superior, relativos à
área de projetos, obras, operação e manutenção.
NÍVEL TÉCNICO
CARGO 301.12: TÉCNICO DE ELETRÔNICA
Atribuições: Executar tarefas de caráter técnico relativos à área de eletrônica da Companhia.
NÍVEL TÉCNICO
CARGO 301.13 a 301.16: TÉCNICO DE LABORATÓRIO
Atribuições: Coordenar e desenvolver atividades gerais de laboratório de análises físicas, químicas e bacteriológicas,
envolvendo desde a coleta até a realização dos exames necessários para a adequada caracterização das amostras de
água e esgotos.
NÍVEL TÉCNICO
CARGO 301.17 a 301.26: TÉCNICO DE MECÂNICA
Atribuições: Executar tarefas de caráter técnico relativos a manutenção, operação e aperfeiçoamento das instalações e
equipamentos mecânicos.
NÍVEL TÉCNICO
CARGO 301.27: TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO
Atribuições: Proteger a integridade física do trabalhador através da adoção de medidas técnicas,
administrativas, educacionais, preventivas e corretivas, visando a neutralização e/ou eliminação dos riscos de
acidentes detectando as suas possíveis causas.
NÍVEL SUPERIOR
CARGO 401.1: ECONOMISTA
Atribuições: Desenvolver e executar atividades de planejamento econômico-financeiro e sua implantação, estudando,
pesquisando e analisando aspectos macro e microeconômico.

NÍVEL SUPERIOR
CARGO 401.2 a 401.5: ADVOGADO
Atribuições: Prestar assistência jurídica à Companhia, representando-a em juízo ou fora dele, por delegação da
Diretoria.
NÍVEL SUPERIOR
CARGO 401.6: ADMINISTRADOR
Atribuições: Orientar e executar atividades de administração relacionadas com planejamento, organização,
coordenação, controle e supervisão, desenvolvendo pesquisas, estudos, análises, interpretações e implantação de
trabalhos técnicos.
NÍVEL SUPERIOR
CARGO 401.7: GEÓLOGO
Atribuições: Desenvolver atividades na área de planejamento, organização, orientação, execução, controle e
dimensionamento das reservas e recursos de água subterrânea, envolvendo a elaboração de mapeamento
hidrogeológico, balanço hídrico, potencialidades de aqüíferos, explotação, uso manejo, legislação e normas técnicas,
poluição, hidroquímica e projetos de construção de poços, barragens de nível, açudes e fontes.
NÍVEL SUPERIOR
CARGO 401.8: ANALISTA DE SISTEMAS /ADMINISTRAÇÃO DE BANCO DE DADOS ORACLE-DBA
Atribuições: Analisar e estabelecer a utilização de sistemas de processamento automático, suporte e sistemas
operacionais, arquitetura de software, banco de dados e suporte de redes, estudando necessidades, possibilidades e
métodos referentes aos mesmos, para assegurar a exatidão e rapidez dos diversos tratamentos de informações.
NÍVEL SUPERIOR
CARGO 401.9: ANALISTA DE SISTEMA - DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS
Atribuições: Analisar e estabelecer a utilização de sistemas de processamento automático, suporte e sistemas
operacionais, arquitetura de software, banco de dados e suporte de redes, estudando necessidades, possibilidades e
métodos referentes aos mesmos, para assegurar a exatidão e rapidez dos diversos tratamentos de informações.
NÍVEL SUPERIOR
CARGO 401.10: ENGENHEIRO - ENG. QUÍMICA
Atribuições: Planejar, organizar e executar as atividades próprias da função de Engenheiro, de acordo com a área de
formação e com os objetivos e necessidades da Companhia.
NÍVEL SUPERIOR
CARGO 401.11 a 401.14: ENGENHEIRO - ENG.CIVIL
Atribuições: Planejar, organizar e executar as atividades próprias da função de Engenheiro, de acordo com a área de
formação e com os objetivos e necessidades da Companhia.
NÍVEL SUPERIOR
CARGO 401.15: ENGENHEIRO - ENG. ELÉTRICA
Atribuições: Planejar, organizar e executar as atividades próprias da função de Engenheiro, de acordo com a área de
formação e com os objetivos e necessidades da Companhia.
NÍVEL SUPERIOR
CARGO 401.16: ENGENHEIRO - ENG. MECÂNICA
Atribuições: Planejar, organizar e executar as atividades próprias da função de Engenheiro, de acordo com a área de
formação e com os objetivos e necessidades da Companhia.
NÍVEL SUPERIOR
CARGO 401.17 a 401.20: ENGENHEIRO - ENG. SANITÁRIA
Atribuições: Planejar, organizar e executar as atividades próprias da função de Engenheiro, de acordo com a área de

formação e com os objetivos e necessidades da Companhia.
NÍVEL SUPERIOR
CARGO 401.21: ENGENHEIRO - ENG. DE CONTROLE E AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL
Atribuições: Planejar, organizar e executar as atividades próprias da função de Engenheiro, de acordo com a área de
formação e com os objetivos e necessidades da Companhia.
NÍVEL SUPERIOR
CARGO 401.22: ARQUITETO
Atribuições: Desenvolver atividades envolvendo estudos, projetos, execução, fiscalização e/ou direção de obras civis e
sistemas de abastecimento de água e esgoto sanitário.
NÍVEL SUPERIOR
CARGO 401.23: ASSISTENTE SOCIAL
Atribuições: Desenvolver atividades de planejamento, motivação, proposição, coordenação, orientação, execução e
avaliação sistemática de programas de cunho social na Companhia.

