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EDITAL Nº. 1 − SANEAGO, 26 DE ABRIL DE 2013 
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS NO QUADRO DE PESSOAL 

DA SANEAMENTO DE GOIÁS S.A. – SANEAGO 

 

ANEXO III -  CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 

NÍVEL FUNDAMENTAL – TODOS OS CARGOS 

LÍNGUA PORTUGUESA 
1. LEITURA – Capacidade de compreensão e interpretação de diversos textos: 
a. Relação lógica no texto: a coerência: 
Gêneros textuais: linguagem verbal e não verbal (jornais, revistas, fotografias, esculturas, músicas, charges, entre outras) Intertextualidade 
Tipos de discursos: discursos diretos, discurso indireto e indireto livre Vocabulário: sinonímia e antonímia Linguagens: denotativa e 
conotativa.b. Relações formais no texto: a coesão.c. O parágrafo, a pontuação, as conjunções, os pronomes.2. CONHECIMENTOS LINGÜÍSTICOS 
– Diferentes possibilidades de comunicação: 
a. Variedade linguística: língua-padrão x outras variantes.b. Língua-padrão: uso e reflexão dos aspectos linguísticos no texto. 
 
MATEMÁTICA 
1. Conjuntos numéricos e suas operações.2. Sistemas de medida.3. Proporcionalidade, porcentagem e juros simples e compostos. 
4. Sistemas de contagem: contando possibilidades.5. Equações e sistemas de equações.6. Geometria no plano e no espaço. 
7. Trigonometria nos triângulos.8. Estatística: amostra, chance estatística e probabilidade.9. Funções: tabelas, fórmulas, gráficas e suas 
propriedades. 10. Resolução de problemas. 
 
INFORMÁTICA 
1. Evolução, fundamentos da informática e de sistemas informatizados – Conceitos básicos e modos de utilização de tecnologias. Organização 
da informação e de sistemas informatizados.Ferramentas e aplicação de informática. Editores de textos e planilhas eletrônicas da família 
Microsoft Office 2003/2007 e Open Office (BrOffice)2. Sistemas operacionais – Conceitos e utilização. 3. Internet-Navegação na Internet. 
Conceitos básicos (hyperlink, URL, portais, segurança etc.). Utilização dos principais navegadores. Serviços básicos de download de arquivos. 
Envio e recebimento de correio eletrônico etc. Utilização de mecanismos de busca (Google, Yahoo etc.). 4. Hardware – Conceitos, componentes 
e periféricos. 
 
REALIDADE ÉTNICA, SOCIAL, HISTÓRICA, GEOGRÁFICA, CULTURAL, POLÍTICA E ECONÔMICA DO ESTADO DE GOIÁS 
Em atendimento à Lei Estadual n. 14.911, de 11 de agosto de 2004, serão contemplados os seguintes conteúdos programáticos: 
1. História política de Goiás: as bandeiras e o povoamento de Goiás; a Revolução de 1930; a deposição de Mauro Borges; a redemocratização 
e a construção de Brasília e Goiânia; a administração política dos anos 1930 até os dias atuais.2. História econômica de Goiás: a mineração, a 
agricultura, a pecuária, a indústria e os serviços e a infra-estrutura de transportes.3. História social de Goiás: convivência e conflitos entre 
brancos, negros e índios.4. Cultura goiana: culinária, festas religiosas, folclore, patrimônio histórico, lazer e turismo.5. Aspectos ambientais da 
geografia de Goiânia: hidrografia e vegetação. 6. Aspectos do espaço urbano de Goiânia e da Região Metropolitana de Goiânia: o trânsito, a 
moradia e os conflitos sociais. 7. Regionalização e caracterização das regiões goianas.8. Urbanização, migração e densidade populacional no 
estado de Goiás. 
 

PROVAS DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: 
 

CARGO: AGENTE DE SISTEMAS  

Estatuto Social da SANEAGO; NOÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO: Abastecimento de água, esgotamento sanitário, drenagem e resíduos sólidos. 
LEGISLAÇÃO REGULATÓRIA: Lei n.º 11.445, de 05 de janeiro de 2007 e alterações: estabelece diretrizes nacionais para o saneamento básico; 
Decreto n.º 7.217, de 21 de junho de 2010.  

1. Componentes de redes de abastecimento de água. Partes constituintes.2. Componentes de sistemas de tratamento de esgotos. Partes 
constituintes.3. Técnicas de escavação e reaterro de valetas em solo.4. Componentes de sistemas de abastecimento de água predial. Partes 
constituintes. Tubos conexões. registros válvulas e torneiras.5. Componentes de sistemas de coleta de esgoto predial. Partes constituintes. 
Aparelho sanitário, caixas: coletora, de inspeção, sifonada, retentora de gordura. 6. Material de construção civil: cimento, areia, brita, tintas.7. 
Paredes: tipos de paredes, processos executivos de alvenaria de vedação. 8. Argamassas para assentamento de tijolos e azulejos.9. Processos 
executivos de chapisco, emboço, reboco, pintura e forro de gesso. 
10. Armação de peças de concreto. Ferragens. 
 
CARGO: AGENTE ADMINISTRATIVO 

Estatuto Social da SANEAGO; NOÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO: Abastecimento de água, esgotamento sanitário, drenagem e resíduos sólidos. 
LEGISLAÇÃO REGULATÓRIA: Lei n.º 11.445, de 05 de janeiro de 2007 e alterações: estabelece diretrizes nacionais para o saneamento básico; 
Decreto n.º 7.217, de 21 de junho de 2010.  

NOÇÕES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL 
1. Noções básicas de rotinas administrativas.2. Noções básicas de material e patrimônio.3. Noções básicas de arquivo e protocolo. 
4. Redação oficial – correspondências.5. Técnicas de qualidade de atendimento ao público.  
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CARGO: AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO TRABALHO 

Estatuto Social da SANEAGO; NOÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO: Abastecimento de água, esgotamento sanitário, drenagem e resíduos sólidos. 
LEGISLAÇÃO REGULATÓRIA: Lei n.º 11.445, de 05 de janeiro de 2007 e alterações: estabelece diretrizes nacionais para o saneamento básico; 
Decreto n.º 7.217, de 21 de junho de 2010.  

Funções básicas do Auxiliar de Enfermagem do Trabalho. Participação nos programas de saúde na empresa. Conhecimentos de primeiros 
socorros. Conhecimentos sobre Legislação específica. CIPA. 

 
CARGO: MECÂNICO DE MANUTENÇÃO 

Estatuto Social da SANEAGO; NOÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO: Abastecimento de água, esgotamento sanitário, drenagem e resíduos sólidos. 
LEGISLAÇÃO REGULATÓRIA: Lei n.º 11.445, de 05 de janeiro de 2007 e alterações: estabelece diretrizes nacionais para o saneamento básico; 
Decreto n.º 7.217, de 21 de junho de 2010.  

1. Motores de combustão interna: ciclo otto e diesel.2. Noções de sistema hidráulico.3. Montagem e desmontagem de equipamentos 
mecânicos: ferramentas e processos de fabricação. 4. Processo de soldagem.5. Manutenção preventiva e corretiva.6. Noções de lubrificação e 
tipos de lubrificantes.7. Mancais de rolamentos e deslizamento. 8. Sistemas de transmissão: engrenagens, correias e polias.9. Manutenção em 
rede de captação de água.10. Noções do processo de corrosão. 11. Instrumentos de medição.12. Noções de eletricidade.13. Organização e 
segurança do trabalho.14. Normalização.  
 
CARGO: OPERADOR DE SISTEMAS  

Estatuto Social da SANEAGO; NOÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO: Abastecimento de água, esgotamento sanitário, drenagem e resíduos sólidos. 
LEGISLAÇÃO REGULATÓRIA: Lei n.º 11.445, de 05 de janeiro de 2007 e alterações: estabelece diretrizes nacionais para o saneamento básico; 
Decreto n.º 7.217, de 21 de junho de 2010.  

1. Parâmetros de qualidade de água:a. Parâmetros físicos.b. Parâmetros químicos.c. Parâmetros biológicos.d. Forma física representada pelos 
parâmetros de qualidade. e. Utilização física representada pelos parâmetros de qualidade.f. Classificação dos corpos de água e diretrizes 
ambientais para o seu enquadramento, Resolução Conama, n. 357/2005.2. Metodologias para coletas rotineiras em:a. Estações de 
tratamento.b. Sistemas de distribuição. c. Águas superficiais e subterrâneas.d. Rios, lagos e barragens.3. Noções de tratamento de águaa. 
Coagulação.b. Floculação.c. Sedimentação. d. Filtração.e. Desinfecção.f. Controle de corrosão.g. Padrão de potabilidade da água destinada ao 
consumo humano, Portaria n. 518/2004 do Ministério da Saúde.4. Noções de sistema de tratamento de esgotos.a. Poluição dos corpos 
d’águas.b. Poluentes em potencial.c. Características dos esgotos: características físicas, químicas e biológicas. d. Classificação dos métodos de 
tratamento.e. Operações, processos e sistemas de tratamento frequentemente utilizados para a remoção de poluentes.f. Padrões de 
lançamento de efluentes (Resolução Conama n. 357/2005). 
 

NÍVEL MÉDIO – TODOS OS CARGOS 

LÍNGUA PORTUGUESA 
1. LEITURA - Capacidade de compreensão e interpretação: 
a. Relações lógicas no texto: a coerência.b. Hierarquia das ideias: ideia central e ideias periféricas.c. O ponto de vista: a argumentação. 
d. Tipos de discurso: discurso direto, discurso indireto e indireto livre, intertextualidade.e. Modalidades de texto: dissertativo, narrativo e 
descritivo.f. Vocabulário: sinonímia e antonímia.g. Linguagens: denotativa e conotativa.h. Funções e usos da linguagem.i. Relações formais no 
texto: a coesão. j. Recursos linguísticos: o parágrafo, a pontuação, as conjunções, os pronomes.k. Relações entre elementos que constituem a 
coesão. 2. CONHECIMENTOS LINGÜÍSTICOS – avaliação em função da capacidade de leitura:a. Morfossintaxe: relações e funções sintáticas. b. 
Variedade linguística. 
 
MATEMÁTICA 
1. Conjuntos – relações; operações; conjuntos numéricos: naturais, inteiros, racionais, reais e complexos; aplicações.2. Estudo das funções – 
Conceito, gráficos, funções polinomiais de 1º e de 2º graus, função modular, função exponencial, função logarítmica, funções trigonométricas; 
equações e sistemas de equações de 1º e de 2º graus; aplicações.3. Geometria euclidiana plana – Figuras geométricas planas: retas, ângulos, 
polígonos, circunferência, círculo; relações métricas nos polígonos regulares; comprimento e área.4. Geometria espacial - retas e planos, 
paralelismo, perpendicularismo, ângulos diédricos e poliédricos; poliedros, poliedros de Platão e poliedros regulares, fórmula de Euler; prismas, 
pirâmides, cilindros, cones, cálculo de áreas e volumes; semelhança de figuras planas e espaciais; razão entre comprimento, áreas e volumes.5. 
Trigonometria – Relações trigonométricas; adição e subtração de arcos; equações trigonométricas; resolução de triângulos – lei dos senos e 
dos cosenos e relações métricas nos triângulos; funções trigonométricas; aplicações.6. Seqüências numéricas – Conceitos e operações; casos 
particulares: progressões aritméticas e geométricas; aplicações.7. Sistemas de equações lineares – Matrizes: classificação, operações e 
inversão de matrizes; determinantes; resolução e discussão de sistemas lineares; aplicações.8. Polinômios – Operações; fatoração, raízes reais 
e complexas, relações entre raízes e coeficientes; equações algébricas.9. Análise combinatória - Princípio fundamental de contagem e 
aplicações.10. Noções de probabilidade – Probabilidade de um evento; interseção e reunião de eventos; probabilidade condicional; 
aplicações.11. Noções de estatística – Distribuição de frequência, histograma, médias, mediana, moda, desvio médio e desvio padrão.12. 
Geometria analítica – Representação analítica de lugares geométricos: reta, circunferência, elipse, hipérbole e parábola; distância entre 
pontos, distância entre ponto e reta, perpendicularismo, paralelismo; áreas; aplicações. 
 
REALIDADE ÉTNICA, SOCIAL, HISTÓRICA, GEOGRÁFICA, CULTURAL, POLÍTICA E ECONÔMICA DO ESTADO DE GOIÁS 
Em atendimento à Lei Estadual nº. 14.911, de 11 de agosto de 2004, serão contemplados os seguintes conteúdos programáticos: 
1. Formação econômica de Goiás: a mineração no século XVIII, a agropecuária nos séculos XIX e XX; a estrada de ferro e a modernização da 
economia goiana; as transformações econômicas com a construção de Goiânia e Brasília; industrialização, infra-estrutura e planejamento. 
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2. Modernização da agricultura e urbanização do território goiano.3. População goiana: povoamento, movimentos migratórios e densidade 
demográfica.4. Economia goiana: industrialização e infra-estrutura de transportes e comunicação.5. As regiões goianas e as desigualdades 
regionais. 6. Aspectos físicos do território goiano: vegetação, hidrografia, clima e relevo.7. Aspectos da história política de Goiás: a 
independência em Goiás, o coronelismo na República Velha, as oligarquias, a Revolução de 1930, a administração política de 1930 até os dias 
atuais. 8. Aspectos da história social de Goiás: o povoamento branco, os grupos indígenas, a escravidão e a cultura negra, os movimentos 
sociais no campo e a cultura popular.9. Aspectos históricos e urbanísticos de Goiânia. 
 
CONHECIMENTOS DE INFORMÁTICA 
1. Evolução, fundamentos da informática e de sistemas informatizados – Conceitos básicos e modos de utilização de tecnologias. Organização 
da informação e de sistemas informatizados.Ferramentas e aplicação de informática. Editores de textos e planilhas eletrônicas da família 
Microsoft Office e Open Office (BrOffice).2. Sistemas operacionais – Conceitos e utilização.3. Internet – Navegação na Internet. Conceitos 
básicos (hyperlink, URL, portais, segurança etc.). Utilização dos principais navegadores. Serviços básicos de download de arquivos. Envio e 
recebimento de correio eletrônico etc. Utilização de mecanismos de busca (Google, Yahoo etc.).4. Hardware – Conceitos, componentes e 
periféricos. 5. Segurança – Vírus eletrônico, spywares, adwares e trojans. Cuidados e prevenção: antivírus e antispywares etc. Fundamentos 
de segurança da informação. Backup.6. Sistemas operacionais Linux e Microsoft Windows XP, Windows Vista e Windows 7 – Conceitos. Uso de 
ambiente gráfico. Execução de programas, aplicativos e acessórios. Conceitos de pastas, diretórios, arquivos e atalhos. Uso dos recursos de 
rede. Área de trabalho. Configuração do ambiente gráfico. Manipulação de arquivos e pastas/diretórios. 7. RedeslLocais: Noções, conceitos e 
configurações básicas.8. Editor de textos Microsoft Office 2003/2007 e Open Office (BrOffice) - Conceitos e operações básicas. Estrutura básica 
dos documentos. Operações com arquivos. Modelos. Edição e formatação de textos. Cabeçalhos e rodapé. Parágrafos. Fontes. Colunas. 
Marcadores simbólicos e numéricos. Tabelas. Configuração de páginas e impressão. Ortografia e gramática. Controle de quebras. Numeração 
de páginas. Legendas. Índices. Inserção de objetos. Desenhos e imagens. Uso da barra de ferramentas, régua, janelas, atalhos e menus. 
Proteção de documentos.9. Planilha eletrônica Microsoft Office 2003/2007 e Open Office (BrOffice) – Conceitos e operações básicas; estrutura 
básica das planilhas, conceitos de células, linhas, colunas, pastas  gráficos, elaboração de tabelas e gráficos, uso de fórmulas e funções, 
impressão, inserção de objetos, controle de quebras, numeração de páginas, classificação, uso da barra de ferramentas, atalhos e menus.10. 
Apresentação Microsoft Office 2003/2007 e Open Office (BrOffice) – Operações e conceitos básicos, criação de slides, formatação e criação de 
apresentações. 
 

PROVAS DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: 
 

CARGO: TÉCNICO INDUSTRIAL – TÉCNICO EM ELETROTÉCNICA 

Estatuto Social da SANEAGO; NOÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO: Abastecimento de água, esgotamento sanitário, drenagem e resíduos sólidos. 
LEGISLAÇÃO REGULATÓRIA: Lei n.º 11.445, de 05 de janeiro de 2007 e alterações: estabelece diretrizes nacionais para o saneamento básico; 
Decreto n.º 7.217, de 21 de junho de 2010.  

1. Eletricidade básica – Conceitos básicos de circuitos  elétricos ca e cc: Grandezas elétricas. Lei de Ohm. Associação de resistores, indutores e 
capacitores. Potência elétrica em sistemas senoidais monofásicos e trifásicos. Uso de multímetro, alicates volt-amperímetro, luxímetro e 
wattímetro. 2. Conceitos básicos de metrologia e uso de equipamentos elétricos de medição: Sistema Internacional de medidas. Terminologia 
e conceitos básicos de metrologia.3. Conceitos básicos de eletricidade para aplicação em instalações elétricas – Aplicação e noção de 
interpretação de projetos: Conceitos gerais de projetos de instalações elétricas, de acordo com as normas ABNT NBR-5410 e NBR-5444 
(Considere a última atualização destas normas). Sistemas de distribuição em baixa tensão. Componentes das instalações elétricas de baixa 
tensão. Níveis de tensão. Conceitos de luminotécnica predial. Segurança elétrica (aterramento, interruptores DR, transformadores 
separadores, etc.). Conectores elétricos. Resolução ANEEL 456 (última atualização).4. Instalações prediais de luz e força: Planejamento, 
instalação e uso eficiente da energia elétrica. Dimensionamento de condutores e coordenação da proteção. Correção de fator de potência. 
Cálculo de queda de tensão. Proteção de circuitos contra sobrecarga. Simbologia. Vistoria e testes em instalações elétricas.5. Luminotécnica: 
Iluminação incandescente. Iluminação de descarga em gás. Aparelhos auxiliares. 6. Conceitos gerais de eletrotécnica – Conceitos teóricos e 
práticos sobre eletrotécnica e suas aplicações: Características operacionais das máquinas elétricas (motores e transformadores). Sistemas de 
partida de motores.7. Interpretação e análise de documentos elétricos (especificações técnicas de equipamentos): Esquemas funcionais 
básicos e função de componentes. Interruptores, chaves de comutação, contatores, relés. Medidas elétricas. Esquema elétrico de comando e 
controle de motores. Aplicação de esquemas funcionais em instalações elétricas. Sensores e dispositivos de comando. 

 
CARGO: TÉCNICO INDUSTRIAL – TÉCNICO EM MECÂNICA 

Estatuto Social da SANEAGO; NOÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO: Abastecimento de água, esgotamento sanitário, drenagem e resíduos sólidos. 
LEGISLAÇÃO REGULATÓRIA: Lei n.º 11.445, de 05 de janeiro de 2007 e alterações: estabelece diretrizes nacionais para o saneamento básico; 
Decreto n.º 7.217, de 21 de junho de 2010.  

1. Princípio de funcionamento motores de combustão interna.2. Manutenção em equipamentos mecânicos.3. Lubrificantes.4. Sistema 
hidráulico e pneumático. 5. Sistema de transmissão.6. Dimensionamento conjunto moto-bombas.7. Automação.8. Processo de fabricação.9. 
Processo de corrosão. 10. Processos de soldagem.11. Identificação de materiais.12. Desenho mecânico.13. Metrologia.14. Eletricidade 
básica.15. Organização e segurança do trabalho. 16. Noções de saneamento e meio ambiente; normalização.  
 

CARGO: TÉCNICO INDUSTRIAL EM SANEAMENTO - ÁREA DE ENGENHARIA 

Estatuto Social da SANEAGO; NOÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO: Abastecimento de água, esgotamento sanitário, drenagem e resíduos sólidos. 
LEGISLAÇÃO REGULATÓRIA: Lei n.º 11.445, de 05 de janeiro de 2007 e alterações: estabelece diretrizes nacionais para o saneamento básico; 
Decreto n.º 7.217, de 21 de junho de 2010.  
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1. Ciclos biogeoquímicos:a. Ciclo da água. b. Ciclo do oxigênio. c. Ciclo do nitrogênio. d. Ciclo do fósforo. e. Ciclo do carbono.2. Saneamento 
básico:a. Doenças infecciosas. b. Doenças de veiculação hídrica. c. Objetivos do saneamento básico. 
3. Sistema de abastecimento de água:a. Importância do abastecimento de água. b. Partes constituintes do sistema público de abastecimento 
de água: Manancial,  Captação,  Adução,  Tratamento,  Reservação,  Rede de distribuição,  Estações elevatórias,  Ligações prediais.4. Qualidade 
da água para abastecimento público: a. Padrões de potabilidade: portaria nº. 8, de 25 de março de 2004 do Ministério da Saúde.  
b. Planejamento e coleta de amostras de água para análise: Programa de coleta de amostras,  Procedimento para coleta,  Metodologia para 
coletas rotineiras,  Técnicas de preservação e armazenamento de amostras,  Equipamentos de amostragem.c. Medições de vazão em pequenos 
córregos e fontes d. Captação de água; subterrânea (norma nbr-12212/1990-NB 588) e superficiais (norma nbr-12213/1992-NB 589). e. 
Captação de águas superficiais. f. Classificação dos corpos de água e diretrizes ambientais para o seu enquadramento, Resolução Conama, n. 
357/2005.5. Noções de tratamento de água:a. Características da água: físicas, químicas e biológicas. b. Processos de tratamento da água: 
coagulação; floculação; sedimentação; filtração; desinfecção; remoção da dureza; remoção de ferro e manganês; controle de corrosão; 
fluoretação.6. Rede de distribuição:a. Sistema de distribuição. b. Classificação das redes. c. Condições para dimensionamento.7. Reservatórios 
de distribuição:a. Finalidade. b. Classificação. c. Objetivos, posicionamento, localização e capacidade de reservação. 
8. Sistema de tratamento de esgotos:a. Níveis do tratamento dos esgotos:  Preliminar,  Primário, Secundário, Terciário.b. Características dos 
principais níveis de tratamento dos esgotos.  
c. Principais mecanismos de remoção de poluentes no tratamento de esgotos. d. Operações, processos e sistemas de tratamento (fase líquida). 
e. Operações, processos e sistemas de tratamento (fase sólida). f. Padrões de lançamento de efluentes (Resolução Conama, n. 357/2005.) 

 

CARGO: AGENTE DE INFORMÁTICA 

Estatuto Social da SANEAGO; NOÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO: Abastecimento de água, esgotamento sanitário, drenagem e resíduos sólidos. 
LEGISLAÇÃO REGULATÓRIA: Lei n.º 11.445, de 05 de janeiro de 2007 e alterações: estabelece diretrizes nacionais para o saneamento básico; 
Decreto n.º 7.217, de 21 de junho de 2010.  

Windows (2003/2007), Linux, Suite Office (LibreOffice, OpenOffice), Word, Excel, Sistema operacional I5/OS (OS/400), CL, protocolo NFS, BRMS 

(Backup Recovery and Media Services), protocolo TCP/IP. 

 

CARGO: TÉCNICO IND. AGRIMENSURA 

Estatuto Social da SANEAGO; NOÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO: Abastecimento de água, esgotamento sanitário, drenagem e resíduos sólidos. 
LEGISLAÇÃO REGULATÓRIA: Lei n.º 11.445, de 05 de janeiro de 2007 e alterações: estabelece diretrizes nacionais para o saneamento básico; 
Decreto n.º 7.217, de 21 de junho de 2010.  

1 - Desenho topográfico: conceito, normas, desenho de plantas planimétricas, planialtimétricas, interpolação de curvas de nível, perfil 
topográfico, conhecimentos de elaboração de plantas de loteamentos, conhecimento de softwares usados em desenho topográficos, cálculo 
de área por processo analíticos e gráficos.2 - Topografia: conceito, planimetria, altimetria, topologia, unidades de medida, prática instrumental 
e de campo, coleta de dados, cálculo de coordenadas, cálculo de altitudes e cotas, triangulação topográfica, avaliação de superfícies, 
transformações de rumos magnéticos em verdadeiros; rampas e declividade; terraplenagem; cálculo de volumes; locação e controle de obras.3 
- Astronomia e Geodésia: sistemas de referência, sistemas de coordenadas, posição geográfica, sistema de projeções UTM, Sistema de 
Posicionamento Global (GPS), aplicações, receptores GPS, levantamentos GPS, transformação de coordenadas entre sistemas, 
georreferenciamento de imóveis rurais.4 - Urbanização: posicionamento de vias, redes de água e esgoto, pluvial, energia elétrica e telefone, 
cruzamento em nível, projeto de locação de loteamentos, levantamento cadastral, desmembramento e remembramento, loteamento rural. 

 

CARGO: TÉCNICO EM CONTABILIDADE 

Estatuto Social da SANEAGO; NOÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO: Abastecimento de água, esgotamento sanitário, drenagem e resíduos sólidos. 
LEGISLAÇÃO REGULATÓRIA: Lei n.º 11.445, de 05 de janeiro de 2007 e alterações: estabelece diretrizes nacionais para o saneamento básico; 
Decreto n.º 7.217, de 21 de junho de 2010.  

1 - CONTABILIDADE GERAL 
a) A escrituração contábil: as contas, as partidas simples e as partidas dobradas; as contas patrimoniais; as contas de receitas, despesas e 
custos; as contas de compensação; a equação patrimonial básica; o regime de caixa e o de competência; os lançamentos e suas retificações. 
b) Os registros contábeis na constituição de entidades: os tipos de entidades; a constituição do capital; a subscrição e a integralização do capital 
no caso de sociedades anônimas; a realização de capital com bens e direitos; as despesas de constituição.c) Medidas preliminares à elaboração 
de balanços: o balancete de verificação; as conciliações e retificações de saldos de contas; as provisões e os diferimentos; o inventário de 
mercadorias e de materiais; os créditos de liquidação duvidosa.d) A elaboração das demonstrações contábeis: o Balanço Patrimonial e as suas 
notas explicativas; a apuração do resultado e a demonstração do resultado do exercício; a demonstração de lucros e prejuízos acumulados; a 
demonstração das mutações do patrimônio líquido; a demonstração das origens e aplicações de recursos; a demonstração de fluxo de caixa; 
a consolidação de balanços.2 - LEGISLACÃO E ÉTICA PROFISSIONAL a) Legislação profissional: a regulamentação profissional do Contabilista: o 
Decreto-Lei nº 9.295/46; as prerrogativas profissionais, especialmente a Resolução CFC nº 560/83; os órgãos de classe na profissão contábil; a 
formação profissional, o exame de suficiência e a educação continuada; infrações técnicas; possíveis alterações ocorridas ou inclusões até 
sessenta dias antes da realização do concurso. 3 - PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS DE CONTABILIDADE E NORMAS BRASILEIRAS DE CONTABILIDADE 
a) Princípios fundamentais de contabilidade: Resolução CFC nº 750/93. 
4 - MATEMÁTICA COMERCIAL E FINANCEIRA a) Juros simples: definição; generalidades; cálculo dos juros; taxa de juro e prazo de aplicação; 
b) Juros compostos: definição; cálculo do montante a juro composto; determinação do fator de capitalização; cálculo do capital, da taxa e do 
tempo; taxas proporcionais; taxas equivalentes; taxa nominal; taxa efetiva; taxa real e taxa aparente; montante por períodos não inteiros. 
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c) Montante: definição, conceito. 

 

CARGO: TÉCNICO EM SEG. DO TRABALHO 

Estatuto Social da SANEAGO; NOÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO: Abastecimento de água, esgotamento sanitário, drenagem e resíduos sólidos. 
LEGISLAÇÃO REGULATÓRIA: Lei n.º 11.445, de 05 de janeiro de 2007 e alterações: estabelece diretrizes nacionais para o saneamento básico; 
Decreto n.º 7.217, de 21 de junho de 2010.  

1- Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho.2- Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. 3- 
Equipamentos de Proteção Individual – EPI.4- Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional.5- Programa de Prevenção de Riscos 
Ambientais. 6- Prevenção e Controle de Riscos no Ambiente do Trabalho.7- Higiene e Segurança do Trabalho.8- Instalações e Serviços em 
Eletricidade. 9- Ergonomia.10- Condições Sanitárias e de Conforto nos Locais de Trabalho.11- Segurança em Máquinas e Equipamentos.12- 
Proteção contra Incêndios. 13- Sinalização de Segurança. 

 

CARGO: TÉCNICO ADMINISTRATIVO 

Estatuto Social da SANEAGO; NOÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO: Abastecimento de água, esgotamento sanitário, drenagem e resíduos sólidos. 
LEGISLAÇÃO REGULATÓRIA: Lei n.º 11.445, de 05 de janeiro de 2007 e alterações: estabelece diretrizes nacionais para o saneamento básico; 
Decreto n.º 7.217, de 21 de junho de 2010.  

A natureza das organizações. Estrutura organizacional. Gestão pela qualidade. Mudança e inovação. Planejamento, Organização, Direção e 

Controle como parte integrante do processo administrativo. Gestão por processos. Sistema de Informação de Recursos Humanos: organização 

e controle de dados de pessoal. Desenvolvimento de Recursos Humanos e educação corporativa. Elementos da comunicação, comunicação 

corporativa e comunicação no ambiente de trabalho. Trabalho em Equipe. Noções de relações humanas e conflito. Noções de administração 

de materiais: recebimento, guarda, conservação, distribuição, classificação, catalogação, controle e inventário de estoque. Noções de controle 

orçamentário. Noções de Administração Financeira: controle de saldos e movimentação bancária. Lei de Responsabilidade Fiscal. Redação 

Oficial. Atividades de protocolo, recepção, classificação, registro e distribuição de documentos. Gestão de arquivos. Documentação: tipos de 

correspondências e documentos. Atendimento ao público. Conhecimentos sobre higiene e segurança do trabalho. Ética na prestação de 

serviços. 

 

CARGO: TÉCNICO IND. EM EDIFICAÇÕES 

Estatuto Social da SANEAGO; NOÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO: Abastecimento de água, esgotamento sanitário, drenagem e resíduos sólidos. 
LEGISLAÇÃO REGULATÓRIA: Lei n.º 11.445, de 05 de janeiro de 2007 e alterações: estabelece diretrizes nacionais para o saneamento básico; 
Decreto n.º 7.217, de 21 de junho de 2010.  

Topografia; Mecânica dos Solos/Fundações; Materiais de Construção; Construção Civil; Concreto; Reservatórios de Acumulação e de 

Distribuição; Tipos de Captação; Cálculo de Potência de Bombas; Instalações Prediais de Água Fria e de esgotamento sanitário; Conhecimentos 

básicos de Meio Ambiente e Legislação Ambiental Controle e acompanhamento de obras e serviços; Análise dos custos de empreendimentos; 

Medição de serviços (Lei nº 8.666/93 referente à licitação de obras, contratação e fiscalização de serviços); Levantamento quantitativo, 

planejamento, cronograma físico-financeiro; Orçamentos. 

 

TÉCNICO IND. EM SANEAMENTO – ÁREA LABORATORIAL 

Estatuto Social da SANEAGO; NOÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO: Abastecimento de água, esgotamento sanitário, drenagem e resíduos sólidos. 
LEGISLAÇÃO REGULATÓRIA: Lei n.º 11.445, de 05 de janeiro de 2007 e alterações: estabelece diretrizes nacionais para o saneamento básico; 
Decreto n.º 7.217, de 21 de junho de 2010.  

1. Conceitos Básicos de Química: Química Geral - Propriedades da matéria, reações e equações químicas. 2. Cálculos de fórmulas e 

estequiométricos. Funções e ligações químicas. 4. Equipamentos de Proteção, áreas de riscos e identificação e técnicas de manuseio de 

materiais e equipamentos utilizados no laboratório. 5. Preparações de soluções, expressões de concentrações e transformações de unidades. 

6. Equilíbrio de solubilidade. 7. Equilíbrio químico. 8. Equilíbrio ácido-base. 9. Química Orgânica - Conceito, classificação, nomenclatura de 

compostos orgânicos e suas propriedades físicas e químicas. 10. Química Analítica - Conhecimentos sobre os procedimentos de coleta e 

preservação de amostras para análise. 11. Princípios das análises quantitativas e qualitativas no controle de qualidade de água e esgotos, [pH, 

cor, turbidez, fluoreto, cloro residual livre, cloreto, ferro, dureza, metais, oxigênio dissolvido, demanda bioquímica de oxigênio, demanda 

química de oxigênio, sólidos (totais, fixos, voláteis, em suspensão e dissolvidos), nitrogênio (amoniacal e Kjeldahl), fósforo (total e solúvel), 

detergentes (surfactantes), metais pesados, coliformes (totais e termotolerantes), cianobactérias e cianotoxinas].12. Controle de Qualidade de 

Águas e Esgotos: características físico-químicas e parâmetros de qualidade de água e esgotos. 13. Técnicas e metodologias analíticas aplicadas 

em laboratórios: Gravimetria, titulometrias, potenciometria, cromatografias, espectrometrias e determinações físico-químicas. 14. Controle 

metrológico: Validação de métodos analíticos, estatística básica, tipos de erros analíticos e gestão da qualidade em laboratórios de análises. 

15. Significado sanitário dos diversos parâmetros de analises. 16. Analises microbiológica: Coleta e conservação de amostras, meios de culturas, 

ensaios bioquímicos dos principais agentes contaminantes. 17. Parasitas de veiculação hídrica: métodos de identificação e ciclo biológico. 18. 

Tratamento de Água e Esgotos: Etapas do tratamento de águas: tipos de tratamento e fundamentos teóricos. 19. Coagulação/Floculação, 
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cloração, fluoretação e correção do pH. 20. Redes de distribuição. 21. Etapas do tratamento de esgotos: tipos de tratamento e fundamentos 

teóricos, características dos efluentes finais, tratamento do lodo do esgoto e disposição de resíduos do tratamento. 22. Legislação específica: 

controle e vigilância da qualidade da água para o consumo humano. 23. Classificação dos corpos de água. 24. Controle de carga orgânica 

biodegradável em efluentes líquidos de origem não industrial. Ensaios de proficiência. 

 
ENSINO SUPERIOR CARGO de: ADVOGADO 

 
I – PROVAS DE CONHECIMENTOS GERAIS  
 
LÍNGUA PORTUGUESA 
1. LEITURA - Capacidade de compreensão e Interpretação: a. Relações lógicas no texto: a coerência:Hierarquia das idéias: idéia central e idéias 
Periféricas;O ponto de vista: a argumentação; Tipos de discurso;Intertextualidade;Gêneros textuais (editorial, conto, crônica, carta de leitor, 
entre outros);Vocabulário: sinonímia e antonímia;Linguagens: denotativa e conotativa;Funções e usos da linguagem; b. Relações formais no 
texto: a coesão: Recursos linguísticos: o parágrafo, a pontuação, as conjunções, os pronomes; Relações entre elementos que constituem a 
Coesão; 2. CONHECIMENTOS LINGUÍSTICOS: Morfossintaxe: relações e funções sintáticas;Variedade linguística. 

 
REALIDADE ÉTNICA, SOCIAL, HISTÓRICA, GEOGRÁFICA, CULTURAL, POLÍTICA E ECONÔMICA DO ESTADO DE GOIÁS 
Em atendimento à Lei Estadual n. 14.911, de 11 de agosto de 2004, serão contemplados os seguintes conteúdos programáticos: 1. Formação 
econômica de Goiás: a mineração no século XVIII, a agropecuária nos séculos XIX e XX, a estrada de ferro e a modernização da economia 
goiana, as transformações econômicas com a construção de Goiânia e Brasília, industrialização, infra-estrutura e planejamento. 2. Aspectos da 
história política de Goiás: a independência em Goiás, o coronelismo na República Velha, as oligarquias, a Revolução de 1930, a administração 
política de 1930 até os dias atuais.. Aspectos da história social de Goiás: o povoamento branco, os grupos indígenas, a escravidão e cultura 
negra, os movimentos sociais no campo e a cultura popular.4. Aspectos históricos e urbanísticos de Goiânia. 5. Aspectos da cultura goiana: a 
culinária regional, as festas religiosas, o folclore goiano, o patrimônio histórico-cultural e o turismo. 6. As diferenças de regionalização e as 
desigualdades regionais no território goiano.7. A população goiana: povoamento, movimentos migratórios, densidade e distribuição 
demográfica, população economicamente ativa.8. Os aspectos físicos do território goiano: hidrografia, clima, relevo e vegetação. 
 
CONHECIMENTOS DE INFORMÁTICA 
Evolução, fundamentos da informática e de sistemas informatizados – Conceitos básicos e modos de utilização de tecnologias. Organização da 
informação e de sistemas informatizados. Ferramentas e aplicação de informática. Editores de textos e planilhas eletrônicas da família 
Microsoft Office e Open Office (BrOffice) 2. Sistemas operacionais – Conceitos e utilização.3. Internet – Navegação na Internet. Conceitos 
básicos (hyperlink, URL, portais, segurança etc.). Utilização dos principais navegadores. Serviços básicos de download de arquivos. Envio e 
recebimento de correio eletrônico etc. Utilização de mecanismos de busca (Google, Yahoo etc.).4. Hardware – Conceitos, componentes e 
periféricos.5. Segurança - Vírus eletrônico, spywares, adwares e trojans. Cuidados e prevenção: antivírus e antispywares etc. Fundamentos de 
segurança da informação. Backup.6. Sistemas operacionais Linux e Microsoft Windows XP, Windows Vista e Windows 7 – Conceitos. Uso de 
ambiente gráfico. Execução de programas, aplicativos e acessórios. Conceitos de pastas, diretórios, arquivos e atalhos. Uso dos recursos de 
rede. Área de trabalho. Configuração do ambiente gráfico. Manipulação de arquivos e pastas/diretórios. 7. Redes locais – Noções, conceitos e 
configurações básicas.8. Editor de textos Microsoft Office 2003/2007 e Open Office (BrOffice) – Conceitos e operações básicas. Estrutura básica 
dos documentos. Operações com arquivos. Modelos. Edição e formatação de textos. Cabeçalhos e rodapé. Parágrafos. Fontes. Colunas. 
Marcadores simbólicos e numéricos. Tabelas. Configuração de páginas e impressão. Ortografia e gramática. Controle de quebras. Numeração 
de páginas. Legendas. Índices. Inserção de objetos. Desenhos e imagens. Uso da barra de ferramentas, régua, janelas, atalhos e menus. 
Proteção de documentos.9. Planilha eletrônica Microsoft Office 2003/2007 e Open Office (BrOffice) – Conceitos e operações básicas; estrutura 
básica das planilhas, conceitos de células, linhas, colunas, pastas e gráficos, elaboração de tabelas e gráficos, uso de fórmulas e funções, 
impressão, inserção de objetos, controle de quebras, numeração de páginas, classificação, uso da barra de ferramentas, atalhos e menus. 10. 
Apresentação Microsoft Office 2003/2007 e Open Office (BrOffice) – Operações e conceitos básicos, criação de slides, formatação e criação de 
apresentações. 
 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

 

CARGO: ADVOGADO 

Estatuto Social da SANEAGO; NOÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO: Abastecimento de água, esgotamento sanitário, drenagem e resíduos sólidos. 
LEGISLAÇÃO REGULATÓRIA: Lei n.º 11.445, de 05 de janeiro de 2007 e alterações: estabelece diretrizes nacionais para o saneamento básico; 
Decreto n.º 7.217, de 21 de junho de 2010.  

DIREITO ADMINISTRATIVO:  Responsabilidade Civil do estado,  Licitação, Contrato,  Desapropriação,  Lei das concessões,  Lei de registros 
públicos, CÓDIGO DE DEFESA DO COMSUMIDOR, CÓDIGO CIVIL: Responsabilidade civil, Sociedades, Direito das coisas/reais, Negócio jurídico; 
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL;  DIREITO DO TRABALHO E PROCESSO DO TRABALHO; DIREITO CONSTITUCIONAL ; DIREITO AMBIENTAL 
DIREITO EMPRESARIAL ; DIREITO  TRIBUTÁRIO ; LEGISLAÇÃO AFETA A SANEAMENTO BÁSICO (lei 11.445/2007); PROCESSO ADMINISTRATIVO 
(Lei 9.784/99) 
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DEMAIS CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR 
 
LÍNGUA PORTUGUESA 
1. LEITURA – Capacidade de compreensão e interpretação: 
a) Relações lógicas no texto: a coerência: Hierarquia das ideias: ideia central e ideias periféricas; O ponto de vista: a argumentação; Tipos de 
discurso; Intertextualidade; Gêneros textuais (editorial, conto, crônica, carta de leitor, entre outros), Vocabulário: sinonímia e antonímia; 
Linguagens: denotativa e conotativa;Funções e usos da linguagem.b) Relações formais no texto: a coesão: Recursos linguísticos: o parágrafo, a 
pontuação, as conjunções, os pronomes, Relações entre elementos que constituem a coesão.2. CONHECIMENTOS LINGUÍSTICOS: 
Morfossintaxe: relações e funções sintáticas Variedade linguística. 
 
MATEMÁTICA 
Cálculo com funções de variáveis reais e aplicações.2. Matrizes e transformações Lineares com aplicações.3. Geometria analítica plana e 
espacial. 4. Geometria euclidiana plana e espacial.5. Trigonometria e números complexos.6. Combinatória e probabilidade.7. Equações 
diferenciais e aplicações. 8. Matemática financeira e aplicações. 
 
REALIDADE ÉTNICA, SOCIAL, HISTÓRICA, GEOGRÁFICA, CULTURAL, POLÍTICA E ECONÔMICA DO ESTADO DE GOIÁS 
Em atendimento à Lei Estadual n. 14.911, de 11 de agosto de 2004, serão contemplados os seguintes conteúdos programáticos:1. Formação 
econômica de Goiás: a mineração no século XVIII, a agropecuária nos séculos XIX e XX, a estrada de ferro e a modernização da economia 
goiana, as transformações econômicas com a construção de Goiânia e Brasília, industrialização, infra-estrutura e planejamento.2. Aspectos da 
história política de Goiás: a independência em Goiás, o coronelismo na República Velha, as oligarquias, a Revolução de 1930, a administração 
política de 1930 até os dias atuais.3. Aspectos da história social de Goiás: o povoamento branco, os grupos indígenas, a escravidão e cultura 
negra, os movimentos sociais no campo e a cultura popular.4. Aspectos históricos e urbanísticos de Goiânia. 5. Aspectos da cultura goiana: a 
culinária regional, as festas religiosas, o folclore goiano, o patrimônio histórico-cultural e o turismo. 6. As diferenças de regionalização e as 
desigualdades regionais no território goiano.7. A população goiana: povoamento, movimentos migratórios, densidade e distribuição 
demográfica, população economicamente ativa.8. Os aspectos físicos do território goiano: hidrografia, clima, relevo e vegetação. 
 
CONHECIMENTOS DE INFORMÁTICA  
Evolução, fundamentos da informática e de sistemas informatizados - Conceitos básicos e modos de utilização de tecnologias. Organização da 
informação e de Sistemas Informatizados.Ferramentas e aplicação de informática. Editores de Textos e Planilhas Eletrônicas da família 
Microsoft Office e Open Office (BrOffice).2. Sistemas operacionais - Conceitos e utilização.3. Internet – Navegação na Internet. Conceitos 
básicos (hyperlink, URL, portais, segurança etc.). Utilização dos principais navegadores. Serviços básicos de download de arquivos. Envio e 
recebimento de correio eletrônico etc. Utilização de mecanismos de busca (Google, Yahoo etc.). 4. Hardware – Conceitos, componentes e 
periféricos.5. Segurança – Vírus eletrônico, spywares, adwares e trojans. Cuidados e prevenção: antivírus e antispywares etc. Fundamentos de 
segurança da informação. Backup.6. Sistemas operacionais Linux e Microsoft Windows XP, Windows Vista e Windows 7 – Conceitos. Uso de 
ambiente gráfico. Execução de programas, aplicativos e acessórios. Conceitos de pastas, diretórios, arquivos e atalhos. Uso dos recursos de 
rede. Área de trabalho. Configuração do ambiente gráfico. Manipulação de arquivos e pastas/diretórios.7. Redes locais – Noções, conceitos e 
configurações básicas.8. Editor de textos Microsoft Office 2003/2007 e Open Office (BrOffice) – Conceitos e operações básicas. Estrutura básica 
dos documentos. Operações com arquivos. Modelos. Edição e formatação de textos. Cabeçalhos e rodapé. Parágrafos. Fontes. Colunas. 
Marcadores simbólicos e numéricos. Tabelas. Configuração de páginas e impressão.Ortografia e gramática. Controle de quebras. Numeração 
de páginas. Legendas. Índices. Inserção de objetos. Desenhos e imagens. Uso da barra de ferramentas, régua, janelas, atalhos e menus. 
Proteção de documentos.9. Planilha eletrônica Microsoft Office 2003/2007 e Open Office (BrOffice) – Conceitos e operações básicas; estrutura 
básica das planilhas, conceitos de células, linhas, colunas, pastas e gráficos, elaboração de tabelas e gráficos, uso de fórmulas e funções, 
impressão, inserção de objetos, controle de quebras, numeração de páginas, classificação, uso da barra de ferramentas, atalhos e menus. 10. 
Apresentação Microsoft Office 2003/2007 e OpenOffice (BrOffice) – Operações e conceitos básicos, criação de slides, formatação e criação de 
apresentações. 
 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – DEMAIS CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR 
 
 

CARGO: BIÓLOGO 

Estatuto Social da SANEAGO; NOÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO: Abastecimento de água, esgotamento sanitário, drenagem e resíduos sólidos. 
LEGISLAÇÃO REGULATÓRIA: Lei n.º 11.445, de 05 de janeiro de 2007 e alterações: estabelece diretrizes nacionais para o saneamento básico; 
Decreto n.º 7.217, de 21 de junho de 2010.  

1. Vírus, fungos, bactérias e protozoários de interesse à saúde humana: Morfologia; Ciclo de vida; Controle; 2. Invertebrados e vertebrados de 
interesse à saúde humana: a. Helmintos: Morfologia, Ciclo de vida, Controle, b. Anelídeos: Morfologia,Ciclo de vida, Controle, c. Artrópodes: 
Morfologia, Ciclo de vida, Controle; d. Cobras e serpentes: Morfologia, Ciclo de vida,Controle; e. Roedores: Morfologia, Ciclo de vida, Controle; 
f. Animais domésticos: Morfologia, Ciclo de vida, Controle; 3. Meio ambiente: Saúde e meio ambiente, Saneamento básico (ambiental); 
Doenças Emergentes e reemergentes; Controle de resíduos; Controles biológicos do meio; 4. Agenda 21: Desenvolvimento sustentável ; 
Proteção das condições da saúde humana; Proteção da atmosfera; 5. Vigilância sanitária: Controle de vetores; Controle de zoonoses; 6. 
Promoção da saúde: Estratégias para promoção da saúde, Município saudável; 7. Ética, bioética e deontologia em biologia 
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CARGO: ENGENHEIRO CIVIL 

Estatuto Social da SANEAGO; NOÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO: Abastecimento de água, esgotamento sanitário, drenagem e resíduos sólidos. 
LEGISLAÇÃO REGULATÓRIA: Lei n.º 11.445, de 05 de janeiro de 2007 e alterações: estabelece diretrizes nacionais para o saneamento básico; 
Decreto n.º 7.217, de 21 de junho de 2010.  

1. SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA: a. Importância; partes constituintes; concepção de projeto (NB-587). b. Previsão de população, 
distribuição demográfica, estimativa de consumo. c. Vazões de dimensionamento. d. Seleção de mananciais para abastecimento público. 
e. Captação de água; subterrânea (norma nbr-12212/1990-NB 588) e superficiais (norma nbr-12213/1992-NB 589). f. Classificação dos corpos 
de água e diretrizes ambientais para o seu enquadramento, resolução –- Conama, n. 357/2005. 2. TRATAMENTO DE ÁGUA: a. Características 
físicas; químicas e biológicas da água. b. Processos de tratamento da água: coagulação; floculação; sedimentação; filtração; desinfecção; 
remoção da dureza; remoção de ferro e manganês; controle de corrosão; fluoretação. c. Padrão de potabilidade da água destinada ao consumo 
humano, Portaria n0 518/2004 do Ministério da Saúde. d. Projeto de estação de tratamento de água para abastecimento público: NBR 12216/ 
1992-NB 592. 3. RESERVATÓRIOS DE DISTRIBUIÇÃO: a. Projeto de reservatório de distribuição de água para abastecimento público: NBR 
12217/1994-NB 593. b. Objetivos, posicionamento, localização e capacidade de reservação. 4. REDE DE DISTRIBUIÇÃO: a. Classificação das 
redes. b. Condições para dimensionamento. c. Dimensionamento dos órgãos acessórios. d. Dimensionamento de rede: método hardy-cross. 
5. DRENAGEM URBANA: a. Sistema de galerias de água pluviais: projetos e dimensionamentos. b. Vias urbanas: critérios de drenagem para 
projeto. c. Bocas de lobo: definições gerais e dimensionamento. d. Bueiros: hidráulica e dimensionamento e projeto. 6. SISTEMA DE 
TRATAMENTO DE ESGOTOS: a. Poluição dos corpos d’água. b. Poluentes em potencial. c. Características dos esgotos: vazão; características 
físicas, químicas e biologia. d. Padrões de lançamento de efluentes (Resolução Conama n0 357/2005). e. Processo e grau de tratamento dos 
esgotos: 1. Processos de tratamento em função dos meios empregados na remoção ou transformação das características dos esgotos: Remoção 
de sólidos grosseiros em suspensão,  Remoção de sólidos grosseiros sedimentáveis, Remoção de óleos e graxa, Remoção de material em 
suspensão, Remoção de substâncias orgânicas dissolvidas, Remoção de odores e controle de doenças transmissíveis, 2. Processos de 
tratamento em função da eficiência das unidades: Tratamento preliminar, Tratamento primário, Tratamento secundário, Tratamento terciário, 
3. Tratamento da fase sólida (lodo): Grau de tratamento, Digestão do lodo, Destino final do lodo, Legislação ambiental. 

 
CARGO: ENGENHEIRO ELETRICISTA 

Estatuto Social da SANEAGO; NOÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO: Abastecimento de água, esgotamento sanitário, drenagem e resíduos sólidos. 
LEGISLAÇÃO REGULATÓRIA: Lei n.º 11.445, de 05 de janeiro de 2007 e alterações: estabelece diretrizes nacionais para o saneamento básico; 
Decreto n.º 7.217, de 21 de junho de 2010.  

1. CIRCUITOS ELÉTRICOS: a. Elementos de circuitos.b. Métodos de análise de circuitos.c. Análise senoidal em regime permanente.d. Análise de 
potência em regime permanente. e. Circuitos trifásicos.f. Correção do fator de potência.g. Conceitos de potência elétrica em regime 
nãosenoidal. 2. CONCEITOS BÁSICOS DE METROLOGIA: a. Sistema Internacional de Unidades.b. Precisão e exatidão.c. Técnicas de 
arredondamento.d. Erros de arredondamento. e. Calibração.f. Técnicas de medições dimensionais.g. Técnicas de medidas elétricas. 3. 
CONVERSORES DE POTÊNCIA ELÉTRICA: a. Conversores CC-CC (fontes chaveadas): Conversor abaixador (buck), Conversor elevador (boost), 
Conversor buck-boost; b. Conversores AC-CC: Retificador não controlado, Retificador semicontrolado, Retificador controlado; c. Conversores 
AC-AC: Controlador de potência monofásico e trifásico; d. Conversores CC-AC: Inversores monofásicos, Inversores trifásicos, 4. MÁQUINAS 
ELÉTRICAS: a. Transformadores. b. Máquinas rotativas: considerações tecnológicas; Máquinas elétricas de corrente contínua; Máquinas 
elétricas de indução trifásicas. c. Motores de indução trifásicos em regime permanente; Circuito equivalente; Análise de circuito equivalente; 
d. Controle de velocidade de motores de indução; Controle por tensão; Controle por frequência; Controle por tensão e frequência. 5. 
RESOLUÇÕES ANEEL (considerando as últimas atualizações); a. Resolução 505, de 26/11/2001 – Estabelece de forma atualizada e consolidada, 
as disposições relativas à conformidade dos níveis de tensão de energia elétrica em regime permanente. b. Resolução 024, de 27/01/2000 – 
Estabelece as disposições relativas à continuidade da distribuição de energia elétrica às unidades consumidoras. c. Resolução 456, de 
29/11/2000 – Estabelece, de forma atualizada e consolidada, as condições gerais de fornecimento de energia elétrica. 6. INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS: a. Qualidade no fornecimento da energia elétrica.b. Iluminação industrial.c. Dimensionamento de condutores elétricos.d. Curto-
circuito nas instalações elétricas.e. Partida de motores elétricos de indução.f. Proteção e coordenação.g. Sistemas de aterramento.h. Projeto 
de subestação em unidades consumidoras.i. Proteção contra descargas atmosféricas.j. Simbologia conforme ABNT 5444 (considere a última 
atualização). k. Segurança em instalações elétricas.l. Dimensionamento de transformadores com cargas lineares e não-lineares.m. Cálculo da 
corrente de neutro em sistemas com cargas não-lineares. n. Normas da ABNT (considere a última atualização destas normas). 
 

CARGO: ADMINISTRADOR 

Estatuto Social da SANEAGO; NOÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO: Abastecimento de água, esgotamento sanitário, drenagem e resíduos sólidos. 
LEGISLAÇÃO REGULATÓRIA: Lei n.º 11.445, de 05 de janeiro de 2007 e alterações: estabelece diretrizes nacionais para o saneamento básico; 
Decreto n.º 7.217, de 21 de junho de 2010.  

1 - Administração, Planejamento e Controle da Produção: a) Estratégia de produção.b) Projeto em gestão de produção.c) Projeto da rede de 
operações produtivas. d) Arranjo físico e fluxo.e) Tecnologia de processo.f) Projeto de organização do trabalho.g) Planejamento e controle da 
capacidade produtiva, estoque e cadeia de suprimentos. 2 - Administração de Materiais: a) Informações de planejamento logístico.b) 
Distribuição física.c) Administração de materiais.d) Armazenagem de produtos. e) Manuseio e acondicionamento do produto.f) Controle de 
estoques. g) Planejamento da movimentação de mercadorias. 3 - Gestão de Recursos Humanos e/ou Pessoas: a) Estrutura do órgão de gestão 
de pessoas.b) Planejamento estratégico da gestão de pessoas.c) Orientação das pessoas.d) Modelagem de cargos.e) Avaliação do 
desempenho.f) Remuneração.g) Programas de incentivos. h) Benefícios e serviços.i) Desenvolvimento das pessoas.j) Treinamento.k) Higiene, 
segurança do trabalho e qualidade de vida. 4 - Administração Financeira e Orçamentária: a) Demonstrações financeiras, fluxo de caixa e 
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impostos. b) Análise de demonstrações financeiras.c) Ativos financeiros.d) Planejamento financeiro e administração de capital de risco.e) 
Relatórios de desempenho para controle administrativo.f) Planejamento e controle de resultados e o processo de administração. 

 

CARGO: ANALISTA DE SISTEMAS - ADMINISTRADOR DE REDES 

Estatuto Social da SANEAGO; NOÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO: Abastecimento de água, esgotamento sanitário, drenagem e resíduos sólidos. 
LEGISLAÇÃO REGULATÓRIA: Lei n.º 11.445, de 05 de janeiro de 2007 e alterações: estabelece diretrizes nacionais para o saneamento básico; 
Decreto n.º 7.217, de 21 de junho de 2010.  

TCP/IP, Ipv6, LINUX, WINDOWS SERVER, AMBIENTE VIRTUALIZADO (VMWARE/VSPHERE), BLADE, STORAGE, ZONEAMENTO E 
PARTICIONAMENTO DE STORAGE, TAPE LIBRARY, TSM, BACKUPPC, ISC-BIND, ISC-DHCP, SQUID, ZIMBRA, POSTFIX, IMAP, JABBER, AMAVIS, 
SPAMASSASSIN, SAMBA, OPENLDAP, SSH, SSL (ICP), OPENVPN, IPTABLES, IEEE 802.3AD, VLAN, IDS/IPS, WIRELESS CORPORATIVO (EAP / 
CAPWAP), MPLS, QOS, OSPF, CVS, APACHE, TOMCAT, JAVA, PHP, MYSQL, RADIUS, VIDEO CONFERÊNCIA, VOIP, SNMP, NAGIOS, RRDTOOL, CACTI, 
OMD, CACIC, AWSTATS, SHELL SCRIPT E ITIL. 

 

CARGO: ANALISTA DE SISTEMAS – DESENVOLVEDOR 

Estatuto Social da SANEAGO; NOÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO: Abastecimento de água, esgotamento sanitário, drenagem e resíduos sólidos. 
LEGISLAÇÃO REGULATÓRIA: Lei n.º 11.445, de 05 de janeiro de 2007 e alterações: estabelece diretrizes nacionais para o saneamento básico; 
Decreto n.º 7.217, de 21 de junho de 2010.  

Java, Jsp, Java Script, COBOL, Ajax, Framework Jsf, IReport, JUnit, Framework ZK, IDE Eclipse, Sql, DB2, Mysql, Html, Xml, UML, MVC, OO, Tomcat, 

JBoss, Apache, Windows, Linux, Workflow, BPM, ERP, Engenharia de Software, Gerência de projetos. 

 

CARGO: ANALISTA DE SISTEMAS – PRODUÇÃO 

Estatuto Social da SANEAGO; NOÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO: Abastecimento de água, esgotamento sanitário, drenagem e resíduos sólidos. 
LEGISLAÇÃO REGULATÓRIA: Lei n.º 11.445, de 05 de janeiro de 2007 e alterações: estabelece diretrizes nacionais para o saneamento básico; 
Decreto n.º 7.217, de 21 de junho de 2010.  

Sistemas operacionais I5/OS (OS/400), Linux, Windows. Linguagem CL (Control Language), protocolo NFS, BRMS (Backup Recovery and Media 
Services), Protocolo TCP/IP. 

 

CARGO: CONTADOR 

Estatuto Social da SANEAGO; NOÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO: Abastecimento de água, esgotamento sanitário, drenagem e resíduos sólidos. 
LEGISLAÇÃO REGULATÓRIA: Lei n.º 11.445, de 05 de janeiro de 2007 e alterações: estabelece diretrizes nacionais para o saneamento básico; 
Decreto n.º 7.217, de 21 de junho de 2010.  

1 – GERAL a) A escrituração contábil: as contas, as partidas simples e as partidas dobradas; as variações patrimoniais; os livros contábeis; as 
contas de receitas, despesas e custos; as contas de compensação; a equação patrimonial básica; o regime de caixa e o de competência; os 
lançamentos e suas retificações. b) Os registros contábeis na constituição de entidades: os tipos de entidades; a constituição do capital; a 
subscrição e a integralização do capital, no caso de sociedades anônimas; a realização de capital com bens e direitos; as despesas de 
constituição. c) Os registros das operações típicas de uma empresa: compras e vendas; movimentação de estoques; custo com pessoal; serviços 
de terceiros, prêmios de seguros, tributos, amortizações, depreciações e exaustões; operações financeiras, de empréstimos e de descontos; 
lançamentos de destinação do resultado. d) Medidas preliminares à elaboração de balanços: o balancete de verificação; as conciliações e 
retificações de saldos de contas; as provisões e os diferimentos; o inventário de mercadorias e de materiais; os créditos de liquidação duvidosa. 
e) A avaliação dos ativos e passivos: a avaliação e a escrituração pelo custo de aquisição; a correção monetária; as reavaliações; a avaliação de 
investimentos pelo método de equivalência patrimonial; as empresas coligadas e controladas. f) A elaboração das demonstrações contábeis: 
o balanço patrimonial e as suas notas explicativas; a apuração do resultado e a demonstração do resultado do exercício; a demonstração de 
lucros e prejuízos acumulados; a demonstração das mutações do patrimônio liquido; a demonstração das origens e aplicações de recursos; a 
demonstração de fluxo de caixa. a consolidação de balanços. g) Os registros contábeis na reestruturação de empresas: características principais 
das incorporações, fusões e cisões de empresas; os registros contábeis correspondentes. 2 CONTABILIDADE DE CUSTOS: a) Elementos 
conceituais: o fluxo de valores no ciclo operacional interno das entidades; a inserção da contabilidade de custos na contabilidade e sua 
obediência aos princípios fundamentais de contabilidade; a diferenciação entre os custos e as despesas; o conceito de portador dos custos. b) 
As possíveis classificações dos custos: as espécies de custos; os custos e o grau de ocupação da empresa; o princípio da causação e os custos 
diretos e indiretos; os custos necessários e desnecessários. c) Os objetivos da Contabilidade de Custos: a apreensão das variações patrimoniais 
havidas e a avaliação dos estoques de produtos e serviços; os preços de venda e o resultado dos produtos e/ou serviços; o controle da 
economicidade das operações; a análise de alternativas quanto aos produtos e processos de produção, administração e comercialização. d) 
Caracterização dos sistemas de custeamento - o grau de respeito à causação: os custos diretos e indiretos; as classes de valores utilizados: 
reais, padronizados, projetados ou simulados; a consideração ao grau de ocupação da entidade: os custos fixos e variáveis; a formalização dos 
registros: o monismo e o dualismo; as contas espelhadas. e) Os principais sistemas de custeamento: conceituação e características dos 
principais sistemas de custeamento; o custeio por absorção e suas principais modalidades, especialmente quanto ao tratamento dos custos 
indiretos; o custeio-padrão; o custeio direto e o custeio marginal; o custo-meta; o custeio por atividades; a integração dos registros de custos 
à escrituração contábil. 3 AUDITORIA CONTÁBIL: a) Características: conceito, objetivo e campo de atuação; a auditoria na área empresarial e 
no setor público; a auditoria interna e a auditoria externa independente; o perfil profissional do auditor; a auditoria das empresas integrantes 
do mercado de capitais. b) Trabalho de auditoria: o planejamento e a execução dos trabalhos; os papéis de trabalho; o estudo e a avaliação 
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dos sistemas de controle interno; os tipos de auditoria nas empresas privadas. c) Legislação: legislação profissional vigente sobre a matéria, 
especialmente as NBC P 1 e NBC T 11 e possíveis alterações e inclusões até sessenta dias antes da realização do concurso. 4 TEORIA DA 
CONTABILIDADE: a) A Contabilidade: conceito e objetivos; os diversos ramos aplicados da Contabilidade; os profissionais e os usuários. b) 
Evolução histórica da Contabilidade. 
c) Os princípios fundamentais de contabilidade: os princípios fundamentais de contabilidade como essência das doutrinas contábeis aceitas e 
base das normas brasileiras de contabilidade; conteúdos das resoluções CFC nºs 750/93, que dispõe sobre os princípios fundamentais da 
contabilidade e 774/94 e 900/01, que aprovam o apêndice à primeira resolução e possíveis alterações e inclusões até sessenta dias antes da 
realização do concurso. 5 LEGISLACÃO E ÉTICA PROFISSIONAL: a) Legislação profissional - a regulamentação profissional do contabilista: o 
Decreto-Lei nº 9.295/46; as prerrogativas profissionais, especialmente a Resolução CFC nº 560/83.5 PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS DE 
CONTABILIDADE: a) Princípios fundamentais de contabilidade: Resolução CFC nº 750/93.b) Apêndice aos princípios fundamentais da 
Contabilidade: Resolução CFC nº 774/94. Resolução CFC nº 900/01.6 MATEMÁTICA FINANCEIRA:a) Juros simples: definição, conceito, 
generalidades; cálculo do juro; homogeneidade entre a unidade de tempo, de taxa de juro e do prazo de aplicação; definições e considerações 
sobre taxa proporcional, nominal e efetiva; juro exato. b) Comercial, pela regra dos bancos; multiplicador fixo e divisor fixo; montante: 
definição, conceito, generalidades. c) Desconto comercial ou "por fora"; desconto racional ou "por dentro"; relação entre os descontos 
comerciais ou "por fora” e critérios do desconto racional ou "por dentro". d) Juros compostos: definição, conceito, generalidades; cálculo do 
montante; resolução de exercícios empregando. e) Tabela Financeira e/ou Logarítmica; convenção linear, exponencial; taxas proporcionais, 
equivalentes, nominal e efetiva; desconto racional; equivalência de capitais–critério do desconto racional. 7. Métodos de avaliação de fluxos 
de caixa: valor presente líquido taxa interna de retorno. 

 

CARGO: ECONOMISTA 

Estatuto Social da SANEAGO; NOÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO: Abastecimento de água, esgotamento sanitário, drenagem e resíduos sólidos. 
LEGISLAÇÃO REGULATÓRIA: Lei n.º 11.445, de 05 de janeiro de 2007 e alterações: estabelece diretrizes nacionais para o saneamento básico; 
Decreto n.º 7.217, de 21 de junho de 2010.  

1 - Noções básicas de economia: escassez, sistemas econômicos, regime, estrutura e sistema econômico; curva de Possibilidades de produção 
(curva de transformação); organização econômica; argumentos positivos versus argumentos normativos; inter-relação da economia com 
outras áreas do conhecimento; divisão do estudo econômico. 2 - Noções gerais microeconomia: conceito, teoria do consumidor (teoria da 
utilidade e teoria da escolha). 3 - Demanda, oferta, equilíbrio e alterações no equilíbrio de mercado: determinações do preço e quantidade de 
equilíbrio. 4 - Elasticidade: conceito, preço da demanda, renda da demanda, preço cruzada da demanda, preço da oferta. 5 - A produção e seus 
custos: conceitos básicos, função da produção, análise de curto prazo, análise de longo prazo, teoria dos custos, os custos totais de produção 
(custos de curto e de longo prazo). 6 - Estruturas de Mercado: concorrência perfeita e imperfeita; estruturas do mercado de fatores de 
produção; ação governamental e abusos de mercado; grau de concentração econômica no Brasil. 7 - Noções gerais de Macroeconomia: fluxo 
circular da atividade econômica: produto e renda (fluxo básico da economia, fluxo da atividade econômica, fluxo circular da renda). 8 - Noções 
de Contabilidade Nacional. 9 - Teoria da determinação da renda: consumo, investimento, poupança, equilíbrio macroeconômico, multiplicador 
keynesiano de gastos, vazamentos e as injeções, política fiscal, monetária e cambial. 10 - Inflação: conceitos, efeitos da inflação, tipos de 
inflação, visão monetarista e estruturalista. 11 - Desemprego: conceito, tipos de desemprego. 12 - Setor externo: teorias do comércio 
internacional, política comercial internacional, balanço de pagamentos, taxas de câmbio. 13 - Setor Público: funções econômicas do setor 
público, estrutura tributária, déficit público: conceitos e formas de financiamento, aspectos institucionais do orçamento público: orçamento 
público, princípios orçamentários, orçamento público no Brasil. 14 - Crescimento e desenvolvimento econômico. 15 - Estatística: conceitos 
básicos, populações e amostras, relação entre probabilidade e estatística, estatística descritiva (medidas de tendência central: média, mediana 
e moda; medidas de dispersão; amplitude, variância e desvio padrão; diagramas de freqüência; dados agrupados: histograma e outros gráficos), 
probabilidade, distribuição normal, pesquisas e amostragens, indicadores econômicos (produto interno bruto; índice de preço - deflator do 
PIB, índice de preço ao consumidor, índice de preços por atacado e dados de séries temporais), números índices para dados econômicos 
(construção de índices simples, construção de índices agregados de preços - índices de laspeyres e índice de paasche). 16 - Matemática 
financeira: juros simples e capitalização (conceitos, capital e taxa de juros, cálculos, montante e valor atual, método hamburguês), capitalização 
composta (montante e valor atual para pagamento único, equivalência de taxas), descontos (conceitos, descontos simples – bancário ou 
comercial, valor atual comercial, desconto composto, análise comparativa entre juros simples, juros compostos e descontos simples), juros 
compostos (conceito, taxas equivalentes - taxas nominais, taxa de juros efetiva, taxa real e taxa aparente), sistemas de amortização (sistema 
francês de amortização - tabela price, sistema de amortização constante e sistema de amortização misto), séries de pagamento (noções sobre 
fluxo de caixa, séries de pagamentos, termos postecipados fator de acumulação de capital, fator de formação de capital, fator de valor atual, 
fator de recuperação de capital e termos antecipados – fator de acumulação de capital, fator de formação de capital, fator de valor atual, fator 
de recuperação de capital). 17 - Métodos de avaliação de fluxos de caixa: valor presente líquido taxa interna de retorno. 

 

CARGO: ENGENHEIRO AMBIENTAL 

Estatuto Social da SANEAGO; NOÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO: Abastecimento de água, esgotamento sanitário, drenagem e resíduos sólidos. 
LEGISLAÇÃO REGULATÓRIA: Lei n.º 11.445, de 05 de janeiro de 2007 e alterações: estabelece diretrizes nacionais para o saneamento básico; 
Decreto n.º 7.217, de 21 de junho de 2010.  

1 - Avaliação de impactos ambientais. 2 - Bioindicadores de qualidade ambiental. 3 - Biossólidos na agricultura. 4 - Ecoeficiência. 5 - conomia 
ambiental. 6 - Gestão de recursos hídricos. 7 - Hidrogeologia. 8 - Legislação ambiental. 9 - Perícia ambiental. 10 - Planejamento ambiental. 11 
- Sistemas de gestão ambiental. 12 - Sistemas de tratamento de água e esgoto. 
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CARGO: GEÓLOGO 

Estatuto Social da SANEAGO; NOÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO: Abastecimento de água, esgotamento sanitário, drenagem e resíduos sólidos. 
LEGISLAÇÃO REGULATÓRIA: Lei n.º 11.445, de 05 de janeiro de 2007 e alterações: estabelece diretrizes nacionais para o saneamento básico; 
Decreto n.º 7.217, de 21 de junho de 2010.  

1 - Hidrogeologia: o ciclo hidrológico, aquiferos (tipos, características e hidráulica básica), pesquisa de aquiferos, perfuração de poços rasos e 
profundos, hidráulica de poços, ensaios de bombeamento, características físicas, químicas e bacteriológicas das águas subterrâneas; o meio 
ambiente e as águas de infiltração (Contaminação de poluição). 2 - Prospecção geral: critérios para prospecção minerais, prospecção geofísica, 
métodos de sondagem. 3 - Petrologia metamórfica: bases para a classificação (nomeclatura das rochas metamórficas), descrição de rochas 
metamórficas, petrografia de xistos e gnaisses, metamorfismo de rochas carbonatas. 4 - Sedimentologia: classificação das rochas sedimentares; 
estruturas e texturas sedimentares; ambientes continentais - fluvial de serviço; petrografia de rochas sedimentares clássicas e carbonáticas. 5 
- Petrologia ígnea: métodos e critérios de classificação das rochas ígneas; composição; elementos e padrões de textura e estruturas; petrografia 
de basaltos e diabasios. 6 - Geologia de campo: estudos foto interpretativos preliminares sobre a área selecionada para mapeamento, com 
utilização de fotografias aéreas e/ou imagens de satélite; elaboração do mapa base para o mapeamento geológico, com base em fotografias 
aéreas e cartas topográficas previamente existentes; elaboração do mapa foto interpretado. 7 - Preliminar, com indicação de feições 
geomorfológicas, alinhamentos estruturais prováveis e zons homólogas para posterior confirmação do campo. 8 - Geologia geral: geologia 
(conceito, objetivos, natureza do aciocínio em geologia, métodos e campo de trabalho); minerais (conceito, estrutura, propriedades, principais 
grupos de minerais e identificação de espécies comuns); estruturas das rochas (bases mecânicas para a formação de estruturas secundárias, 
falhas e dobras-dobras, folhas e textônica, mapas e perfis geológicos). 9 - Geologia do Brasil (estrutura, principais subdivisões geológicas do 
território brasileiro). 10 - Geofísica geral: alcance; limitação e aplicação dos métodos geofísicos; parâmetros físicos da terra; estrutura interna 
e isostasia; métodos magnéticos; propriedades magnéticas das rochas; métodos elétricos (aplicação); potencial natural e resistividade elétrica; 
tratamento e interpretação de sondagens elétrica vertical. 11 - Geologia ambiental: o significado do relevo e da paisagem; os mapas geológicos 
e o seu uso por planejadores; tipos de processos geológicos que afetam o homem e o seu trabalho; recursos naturais da terra (recursos e usos 
da terra, recursos não renováveis, recursos de alto valor para a humanidade); alterações causadas pelo homem; poluição do solo, da água e 
do ar, conseqüências geológicas da industrialização (as rodovia; os objetos de lixo; o lixo atômico; os detritos urbanos; os detritos metálicos; o 
impacto na agricultura; os agrotóxicos; a chuva ácida; as grandes e médias barragens); conservação e gerenciamento (gerenciamento 
ambiental), a conservação e melhoria do meio ambiente; ações técnicas; legislação pertinente e impactos políticos ao meio ambiente. 12 - 
Geologia aplicada: o geotécnico e as obras de engenharia civil; princípios básicos da engenharia geotécnica; estabilidades de estruturas e/ou 
assentes sobre solo e rocha; classificação de solos e rochas nas obras de engenharia civil; investigação de subsolo (sondagens); mapeamento 
(preparação de modelos para análise); relatórios técnicos. 13 - Pedologia. 14 - Geologia estrutural: introdução ao estudo das deformações nas 
rochas; os desdobramentos (elementos geométricos e mecanismos dos desdobramentos); as foliações (elementos geométricos e tipos de 
foliações); as estruturas lineares (elementos geométricos, classificação geométrica e genérica e importância econômica dos falhamentos). 15 
- Estratigrafia: princípios e conceitos da estratigrafia moderna; modalidades de contato entre corpos sedimentares; seções estratificadas; 
classificação de bacias sedimentares. 16 - Fotogeologia e sensor remoto: fotogeologia (lógica e sistemática de interpretação da rede de 
drenagem e relevo); métodos de interpretação de imagens multespectrais. 17 - Desenho geológico: noções sobre mapas geológicos (direção, 
mergulho, caimento, aplicação da geometria descritiva a camadas mergulhantes e horizontais de camada). 18 - Topografia fotogrametria: 
coordenadas astronômicas. 

 

CARGO: MÉDICO DO TRABALHO 

Estatuto Social da SANEAGO; NOÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO: Abastecimento de água, esgotamento sanitário, drenagem e resíduos sólidos. 
LEGISLAÇÃO REGULATÓRIA: Lei n.º 11.445, de 05 de janeiro de 2007 e alterações: estabelece diretrizes nacionais para o saneamento básico; 
Decreto n.º 7.217, de 21 de junho de 2010.  

1 - Noções gerais de bioestatística e epidemiologia. 2 - Noções ligadas à saúde do trabalhador: estatística em medicina do trabalho. 
3 - Acidentes do trabalho: definições e prevenção. 4 - Legislação acidentária. 5 - Moléstias ocupacionais: Fatores causadores, exames 
subsidiários, semiologia, tratamento, prevenção. 6 - Avaliação e controle dos riscos ligados ao ambiente de trabalho; riscos ligados a setores 
de atividade com especial atenção à condução de veículos. 7 - Ergometria e melhoria das condições de trabalho. 8 - Aspectos médicos sociais 
e de relações de trabalho. 9 - Conduta médica – Administrativa; 10 - Aspectos legais. 

 

CARGO: ENGENHEIRO AGRIMENSOR 

Estatuto Social da SANEAGO; NOÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO: Abastecimento de água, esgotamento sanitário, drenagem e resíduos sólidos. 
LEGISLAÇÃO REGULATÓRIA: Lei n.º 11.445, de 05 de janeiro de 2007 e alterações: estabelece diretrizes nacionais para o saneamento básico; 
Decreto n.º 7.217, de 21 de junho de 2010.      

1 Geodésia geométrica. 1.1 Conceitos introdutórios. 1.2 Geometria do elipsoide. 1.3 Cálculo direto e inverso. 1.4 Sistemas de referência em 

uso e usados no Brasil. 1.5 Sistemas geocêntricos de referência. 1.6 Transformação coordenadas entre sistemas de referência. 1.7 Tipos de 

coordenadas e conversões. 1.8 Geodésia tridimensional. 1.9 Altitudes. 2 Geodésia física. 2.1 Introdução a teoria do potencial. 2.2 Campo da 

gravidade normal. 2.3 Campo da gravidade terrestre. 2.4 Reduções gravimétricas. 2.5 Determinação da gravidade. 2.6 Determinação 

gravimétrica das ondulações geodais. 2.7 Outros métodos para determinação do geóide. 3 Ajustamento de observações. 3.1 Classificação dos 

erros. 3.2 Sistema de equações lineares e o M.M.Q. 3.3 Ajustamento de observações diretas. 3.4 Método dos parâmetros. 3.5 Variação de 

coordenadas. 3.6 Elipse dos erros. 3.7 Fotometria. 3.8 Atualização cartográfica por sensoriamento remoto. 3.9 Cartografia automatizada. 3.10 

Cartas temáticas. 3.11 Levantamentos e atualização cartográfica (sede + UR). 4 Conceitos básicos. 4.1 Geodésia e cartografia. 4.2 Sistemas de 

projeção cartográfica. 4.3 Cartografia digital. 4.4 Sensoriamento remoto e fotogrametria. 4.5 Modelagem digital do terreno. 4.6 Banco de dados 
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e ferramentas de geoprocessamento. 4.7 Processamento digital de imagens. 4.8 Interpretação visual e automática de imagens óticas e de radar. 

4.9 Posicionamento geodésico e reambulação. 4.10 Banco de dados. 5 Conceitos específicos. 5.1 Foto interpretação. 5.2 Levantamento 

aerofotogramétrico. 5.3 Fotogrametria analógica. 5.4 Fotogrametria analítica. 5.5 Aerotriangulação. 5.6 Posicionamento geodésico e 

reambulação. 5.7 Processamento digital de imagens. 5.8 Interpretação visual e automática de imagens óticas e de radar. 5.9 Estrutura e 

modelagem de dados e de metadados para produção cartográfica digital e de sistemas de informação geográfica - SIG. 5.10 Processos de 

produção cartográfica digital (levantamentos/aquisição de dados, compilação cartográfica, editoração cartográfica e geração de originais por 

reprodução eletrônica). 6 Sistemas de geoinformações. 7 Geoprocessamento. 8 Cadastramento georeferenciado. 

 

CARGO: ANALISTA DE TREINAMENTO 

Estatuto Social da SANEAGO; NOÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO: Abastecimento de água, esgotamento sanitário, drenagem e resíduos sólidos. 
LEGISLAÇÃO REGULATÓRIA: Lei n.º 11.445, de 05 de janeiro de 2007 e alterações: estabelece diretrizes nacionais para o saneamento básico; 
Decreto n.º 7.217, de 21 de junho de 2010.  

Gestão de Pessoas: conceitos, o que se espera da gestão de pessoas, atividades relativas à gestão de pessoas. Desafios para a Gestão de 

Pessoas: ambientais, organizacionais e individuais; As mudanças no enfoque da Gestão de Pessoas: parceiros, colaboradores, capital 

intelectual; A Consultoria na Gestão de Pessoas: o novo profissional, o processo de consultoria interna; Funções da Gestão de Pessoas: 

Captação: estudo e delineamento de cargos; importância do recrutamento e seleção, métodos de seleção, dinâmica de grupo, avaliação do 

candidato, recrutamento e seleção ontem e hoje: tendências; Desenvolvimento de Pessoas: treinamento, desenvolvimento e educação: 

diagnóstico de necessidades, planejamento, execução e avaliação das atividades de treinamento, educação corporativa, equipes e trabalho 

em equipe: tendências; Gestão do Desempenho: importância e responsabilidade, métodos tradicionais e avançados; Remuneração: funcional 

ou tradicional com foco no cargo, estratégica com foco na pessoa, tendências. Carreiras: conceitos, vantagens, limitações, planejamento de 

carreiras ontem e hoje, tendências; Motivação e a Gestão de Pessoas: importância, teorias, abordagens contemporâneas, tendências; Gestão 

de Pessoas e o Modelo de Competências: conceitos e abordagem metodológica.  

 

CARGO: ARQUITETO 

Estatuto Social da SANEAGO; NOÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO: Abastecimento de água, esgotamento sanitário, drenagem e resíduos sólidos. 
LEGISLAÇÃO REGULATÓRIA: Lei n.º 11.445, de 05 de janeiro de 2007 e alterações: estabelece diretrizes nacionais para o saneamento básico; 
Decreto n.º 7.217, de 21 de junho de 2010.  

Projeto de Arquitetura. Métodos e técnicas de desenho e projeto. Programação de necessidades físicas de atividades e layouts. Controle 

ambiental de edificações (térmico, ventilação, acústico e luminoso). Esquadrias. Desenvolver projetos de edificações, espaços arquitetônicos, 

paisagismo, estudos luminotécnicos, estudos de topografia e movimentação de terra (corte/aterro/compensação). Análise de ergonomia. 

Compatibilizar projetos de arquitetura, suas especialidades e complementares. Especificações de materiais. Conhecimento das legislações 

pertinentes aos objetos afins da empresa, sobre licitações, contratos e que regulamentam a profissão de Arquiteto com a nova Lei 12.378/2010 

que cria o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil - CAU/BR, desvinculando os arquitetos do antigo sistema CONFEA/CREA. NBR 

9050/2004 - Acessibilidade Universal e NBR 9077/2001 - Saídas de Emergência em Edifícios. Analisar e interpretar projetos complementares 

de: sondagens, fundações, estruturas em concreto, aço, madeira, instalações elétricas, de telefonia, dados, voz, telemática, som, sistema de 

detecção de fumaça, sistema de TV e vídeo vigilância, alarmes, instalações hidrossanitárias, prevenção contra incêndio, elevadores, ventilação 

e exaustão, ar condicionado, impermeabilização e cobertura. Serviços de saneamento: sistemas de coleta de águas pluviais. Instalações prediais 

de água potável. Instalações de água fria e quente, de água gelada e filtrada. Drenagem. Instalações especiais: tanques e caixas de água e 

sistemas pressurizados. Esgotos sanitários Produção técnica e especializada, serviços de consultoria e assessoria. Desenvolver estudos de 

viabilidade técnico/financeira. Elaborar planos diretores. Ordenar uso e ocupação do território. Elaborar vistorias e laudos periciais. Noções de 

sustentabilidade, meio ambiente e suas legislações específicas. Planejamento, Gestão e Fiscalização de obras e serviços. Orçamento, 

cronograma físico/financeiro, levantamento de quantitativos e qualitativos e composição de custos. Padronização, mensuração e controle de 

qualidade. Execução e fiscalização de obra e serviço técnico. Execução de instalação, montagem e reparo. Estudos de viabilidade técnico-

financeira. Construção e organização do canteiro de obras. Informática aplicada à arquitetura, conhecimento de ferramentas de trabalho 

baseadas em plataformas - Windows, Linux, Autocad 2D e 3D, Word, Excel, Project e Powerpoint. Conteúdo específico sobre temas contidos 

no resumo das atribuições do emprego/especialidade. Conhecimentos das novas certificações quanto ao aspecto da sustentabilidade e 

eficiência energética de edificações - Selos nacionais AQUA e Procel Edifica e selo LEED/GBC-Brasil. Conhecimentos dos conceitos da arquitetura 

bioclimática e de interpretação e aplicação de cartas solares. 

 

CARGO: BIOQUIMICO 

Estatuto Social da SANEAGO; NOÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO: Abastecimento de água, esgotamento sanitário, drenagem e resíduos sólidos. 
LEGISLAÇÃO REGULATÓRIA: Lei n.º 11.445, de 05 de janeiro de 2007 e alterações: estabelece diretrizes nacionais para o saneamento básico; 
Decreto n.º 7.217, de 21 de junho de 2010.  

Conhecimento da NBR ISO-IEC 17025 e fundamentos teóricos dos componentes dos resultados de medições; exatidão, repetitividade, 

reprodutibilidade, desvio padrão, incerteza de medição, erros e correção. Princípios metodológicos de análises aplicados em água, esgoto e 
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lodo, para atendimento à Portaria 2914/2011 MS, Conama 357/2005, Conama 375/2006, Conama 396/2008 e Conama 430/2011. Métodos 

analíticos microbiológicos para água, esgoto e lodo. Identificação em amostras de água - Giardia e Cryptosporidium Doenças de veiculação 

hídrica. Princípios básicos da biossegurança para laboratório de microbiologia/hidrobiologia. Métodos analíticos de identificação e contagem 

de cianobactérias e detecção de cianotoxinas. Conteúdo específico sobre temas contidos no resumo das atribuições do cargo/especialidade. 

 

CARGO: ASSISTENTE SOCIAL 

Estatuto Social da SANEAGO; NOÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO: Abastecimento de água, esgotamento sanitário, drenagem e resíduos sólidos. 
LEGISLAÇÃO REGULATÓRIA: Lei n.º 11.445, de 05 de janeiro de 2007 e alterações: estabelece diretrizes nacionais para o saneamento básico; 
Decreto n.º 7.217, de 21 de junho de 2010.  

O debate Contemporâneo sobre o Serviço Social. Questão Social e suas manifestações na contemporaneidade. Serviço Social e Trabalho. O 

trabalho do assistente social nos diversos espaços sócio-ocupacionais. O trabalho do assistente social na esfera estatal e privada. Fundamentos 

éticos do Serviço Social. O projeto ético-político. Planejamento em Serviço Social: Planos, Programas e Projetos. Avaliação de projetos e Políticas 

Sociais. Instrumentalidade do Serviço Social. Instrumentos e Técnicas de Intervenção: estudo social, perícia social, laudo social e parecer social. 

Trabalho com grupos. Atuação do Serviço Social na Equipe multidisciplinar, interdisciplinar e inter-profissional. As novas modalidades de família. 

Metodologias de abordagem familiar. Abordagem individual. Técnicas de entrevista. As Políticas de Seguridade Social no Brasil. Saúde: o SUS- 

Organização e direitos. Assistência Social: organização e direitos. Previdência Social: organização e direitos. A Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação (LDB). Direitos da Pessoa com deficiência. Legislação e Ética Profissional. Conhecimentos sobre higiene e segurança do trabalho. 

 

CARGO: ENFERMEIRA DO TRABALHO 

Estatuto Social da SANEAGO; NOÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO: Abastecimento de água, esgotamento sanitário, drenagem e resíduos sólidos. 
LEGISLAÇÃO REGULATÓRIA: Lei n.º 11.445, de 05 de janeiro de 2007 e alterações: estabelece diretrizes nacionais para o saneamento básico; 
Decreto n.º 7.217, de 21 de junho de 2010.  

1 Atuação do enfermeiro do trabalho na prevenção de doenças relacionadas ao trabalho. 2 Processo de enfermagem na saúde ocupacional: 

histórico, diagnóstico, prescrição, evolução e prognóstico. 3 Bioética e a enfermagem do trabalho. 4 Moral, ética e deontologia. Ergonomia: 

conceito e suas evoluções, fatores interferentes nos postos de trabalho, as cargas provenientes do trabalho, avaliação do trabalho, 

considerações sobre algumas posturas. 5 Saúde mental e do trabalho: o nível psicossocial, o nível sociopsicossocial, o nível sociodinâmico e 

mecanismos de defesa. 6 Inumização do trabalhador: vacinas, antígenos e anticorpos; imunidade ativa e passiva; fatores inerentes ao organismo 

que recebe a vacina; componentes e origem das vacinas; requisitos básicos de uma vacina; controle de qualidade, rede de frio e contra-

indicações gerais; situações em que se recomenda o adiamento da vacina; associação de vacinas, vacinação em situações especiais, profilaxia 

do tétano após ferimento, ações gerais de enfermagem, doenças de notificação compulsória. 7 Higiene e segurança ocupacional. 8 Doenças 

relacionadas ao trabalho: classificação as doenças do trabalho de acordo com os sistemas e aparelhos. 9 Sistema tegumentar. 10 Sistema 

respiratório. 11 Sistema nervoso e órgãos dos sentidos. 12 Sistema digestivo. 13 Sistema urinário. 14 Sistema músculoesquelético. 15 Sistema 

cardio-vascular. 16 Ginástica laboral: objetivos, benefícios e como fazer. 17 Primeiros socorros. 18 Saúde do trabalhador no âmbito do SUS. 19 

Ética e legislação profissional. 

 

CARGO: ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO 

Estatuto Social da SANEAGO; NOÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO: Abastecimento de água, esgotamento sanitário, drenagem e resíduos sólidos. 
LEGISLAÇÃO REGULATÓRIA: Lei n.º 11.445, de 05 de janeiro de 2007 e alterações: estabelece diretrizes nacionais para o saneamento básico; 
Decreto n.º 7.217, de 21 de junho de 2010.  

Lei nº 6514/1977 e suas ulteriores atualizações: CLT, Capítulo V, Título II - Da Segurança e Medicina do Trabalho. Portaria MTb nº 3214/1978 e 

suas atualizações: Normas Regulamentadoras. Normas de Higiene Ocupacional (NHO) da Fundacentro. Lei nº 8213/1991 e Decreto nº 

3048/1999 e suas atualizações: acidente do trabalho e atividades especiais. ABNT NBR 14280:2001: Cadastro de acidente do trabalho - 

procedimento e classificação. ABNT NBR 9061:1985: Segurança de escavação a céu aberto - procedimento. ABNT NBR 14787:2001: Espaço 

confinado - Prevenção de acidentes, procedimentos e medidas de proteção. ABNT NBR 15481 Transporte rodoviário de Produtos Perigosos - 

requisitos mínimos de segurança. ABNT NBR 7500:2012 - Identificação para transporte terrestre, manuseio, movimentação e armazenamento 

de produtos. Sistema de Gestão de Segurança e Saúde Ocupacional conforme OSHAS 18.001:200. Conteúdo específico sobre temas contidos 

no resumo das atribuições do emprego/especialidade. 

 

CARGO: ENGENHEIRO AGRÔNOMO 

Estatuto Social da SANEAGO; NOÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO: Abastecimento de água, esgotamento sanitário, drenagem e resíduos sólidos. 
LEGISLAÇÃO REGULATÓRIA: Lei n.º 11.445, de 05 de janeiro de 2007 e alterações: estabelece diretrizes nacionais para o saneamento básico; 
Decreto n.º 7.217, de 21 de junho de 2010.  

Interpretação e aplicação da Resolução Conama nº 357 de 17 de março de 2005 e Resolução Conama 430, de 13 de maio dês 2011.Origem, 

razão e interpretação do Código Florestal (lei nº 4.711 de 15/09/75); Interpretação e aplicação da Lei Federal nº 7.803/89, Decreto Estadual nº 

387/99, Portaria IAP nº 233/04 quanto a averbação de reserva legal; Interpretação e aplicação da Resolução CONAMA nº 375/06, Resolução 
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CONAMA nº 380/06 e Resolução SEMA 021/09 quanto ao uso agrícola de lodo de esgoto; Interpretação da Legislação de Recursos Hídricos Lei 

Federal nº 9.433/97; Lei Estadual nº 12.726/99 e Decretos que estruturam a Gestão de Recursos Hídricos no Estado do Paraná; Hidrologia e 

Manejo de Bacias Hidrográficas: Introdução à hidrologia ; Ciclo hidrológico; Escoamento; Evaporação e evapotranspiração; Delimitação de 

bacias hidrográficas em cartas planialtimétricas; Curva hipsométrica; Curva de declividade; Cálculo dos principais coeficientes característicos 

das bacias hidrográficas; Divisão da bacia hidrográfica segundo a declividade dos solos; Delimitação das áreas de utilização especial e proteção 

permanente; Sementes e Viveiros Florestais: Morfologia, colheita, beneficiamento e armazenamento de sementes florestais; Testes físicos e 

químicos de determinação da qualidade das sementes; Vigor de sementes; Quebra de dormência; Viveiros florestais: tipos, escolha do local, 

preparo do canteiro; Semeadura; Repicagem; Poda de raízes e área; Densidade; Adubação; Estudos dos padrões da qualidade das mudas; 

Planejamento econômico do viveiro; Aspectos sócio-econômicos; Generalidades sobre o lixo no Brasil; Gerenciamento; Classificação, 

composição, peso específico, geração per capita dos resíduos; Tipos de geradores de resíduos; Gestão integrada de resíduos sólidos; 

Tratamento; Disposição final; Seleção de áreas, operação, generalidades de aterros sanitários, cálculo de volume e vida útil de aterros sanitários; 

Avaliação de impacto ambiental: conceitos básicos metodologia geral identificação dos elementos medidas de mitigação; Ecologia: Histórico; 

A biosfera e seu equilíbrio; Efeitos da tecnologia sobre o equilíbrio ecológico; Poluição; Preservação e conservação dos recursos naturais; 

Variabilidade e diversidade das espécies vegetais; Fatores do meio ambiente; Ciclagem de nutrientes; A comunidade e o ecossistema agrícola; 

Competição; Sucessão e rotação de culturas; Zoneamentos ecológicos; Sistemática vegetal: Classificação e nomenclatura (taxonomia vegetal); 

Solos: Gênese; Morfologia e classificação; Química, física e biologia do solo; Fertilidade e fertilizantes; Levantamento; Manejo e conservação 

do solo; Climatologia e Meteorologia Agrícola: Atmosfera; Sistema sol-terra; Temperatura; Pressão; Umidade; Vento; Nuvens; Massas de ar e 

frentes; Observações meteorológicas; Relações planta-atmosfera; Balanço de energia; Microclima; Classificações climáticas; Conservação da 

Natureza e Paisagismo: Recursos naturais renováveis; Planejamento de ocupação e uso da terra; Mananciais hídricos; Impacto ambiental e 

áreas degradadas; Conservação e manejo de fauna; Manejo de áreas silvestres; Paisagismo e arborização; Parques e recreação; Difusão e 

Comunicação Rural: Introdução à extensão agrícola; Teorias econômicas; Evolução histórica e mudanças no meio rural; Meio Ambiente; 

Atividades econômicas - industrialização; A questão agrária; Atividade agrícola junto ao pequeno produtor; Técnicas de comunicação; Análise 

de custos e benefícios do setor agrícola; Bases para uma estratégia de extensão. Conteúdo específico sobre temas contidos no resumo das 

atribuições de cargo/especialidade. 

 

CARGO: JORNALISTA 

Estatuto Social da SANEAGO; NOÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO: Abastecimento de água, esgotamento sanitário, drenagem e resíduos sólidos. 
LEGISLAÇÃO REGULATÓRIA: Lei n.º 11.445, de 05 de janeiro de 2007 e alterações: estabelece diretrizes nacionais para o saneamento básico; 
Decreto n.º 7.217, de 21 de junho de 2010.  

1 Teorias da Comunicação: história e conceitos das principais teorias de comunicação. Papel dos meios de comunicação na construção da 

realidade social. Teorias sobre a produção da notícia e seus efeitos. 2 Imagem empresarial e Comunicação Integrada: Identidade institucional; 

Questões públicas e Relações Públicas; Administração de crises; Relações com o Governo; Lobby; Relações com a Imprensa; A notícia como 

estratégia de promoção da imagem empresarial; O planejamento da comunicação integrada; Imprensa, Relações Públicas e Publicidade em 

Comunicação Empresarial. 3 Economia, negócios, cultura e política. Realidade socioeconômica e política brasileira; conjuntura econômica 

internacional; indústria mundial de energia, petróleo e gás; gestão empresarial, marketing, desenvolvimento sustentável, arte, antropologia, 

relações internacionais, geopolítica. 4 Jornalismo e meios de comunicação de massa: história e conceitos. Veículos de comunicação de massa 

no Brasil: história, estrutura e funcionamento. Características, linguagens e técnicas de produção, apuração, entrevista, redação e edição para 

jornal, revista, rádio, internet, TV e vídeo. As condições de produção da notícia. Princípios e orientações gerais para redigir um texto jornalístico. 

5 Jornalismo institucional: história, atribuições, organização, estrutura e funcionamento. Produção da notícia e as rotinas da assessoria de 

imprensa. Papel do assessor. Atendimento à imprensa. Técnicas de redação. Sugestões de pauta, releases e artigos. Organização de entrevistas. 

Produtos de uma assessoria de imprensa. Mecanismos de controle da informação. Pauta institucional. Canais e estratégias de comunicação 

interna. Publicações jornalísticas empresariais: história, planejamento, conceitos e técnicas. Métodos e técnicas de pesquisa. 

 

CARGO: PSICÓLOGO 

Estatuto Social da SANEAGO; NOÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO: Abastecimento de água, esgotamento sanitário, drenagem e resíduos sólidos. 
LEGISLAÇÃO REGULATÓRIA: Lei n.º 11.445, de 05 de janeiro de 2007 e alterações: estabelece diretrizes nacionais para o saneamento básico; 
Decreto n.º 7.217, de 21 de junho de 2010.  

As inter-relações familiares: orientação psicológica da família. A criança no contexto familiar. Noções de psicopatologia. Mecanismo de defesa 
do ego-gratificação/privação. O psicólogo e a criança vitimizada. Psicologia do desenvolvimento. O poder público, a criança e o adolescente. 
Noções de proteção a criança e ao adolescente/ECA. O papel do psicólogo na equipe inter e multidisciplinar. Relações inter e intragrupais. 
Desenvolvimento de equipes. Motivação e Gestão de Pessoas. Aconselhamento psicológico. Abordagem sistêmica. Aspectos psicológicos e o 
contexto familiar no cuidado do idoso. Ajuste psicossocial à deficiência física. Deficiência física e mental.  
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CARGO: QUÍMICO 

Estatuto Social da SANEAGO; NOÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO: Abastecimento de água, esgotamento sanitário, drenagem e resíduos sólidos. 
LEGISLAÇÃO REGULATÓRIA: Lei n.º 11.445, de 05 de janeiro de 2007 e alterações: estabelece diretrizes nacionais para o saneamento básico; 
Decreto n.º 7.217, de 21 de junho de 2010.  

Equipamentos de proteção individual e coletivo freqüentemente utilizados em laboratório de água e esgoto; Fundamentos teóricos dos 

componentes dos resultados de medições; exatidão, repetitividade, reprodutibilidade, desvio padrão, incerteza de medição, erros e correção; 

Fundamentos teóricos das técnicas de análise: gravimetria, turbidimetria, espectrofotometria, cromatografia gasosa, cromatografia gasosa com 

detetor de massa e cromatografia líquida de alta resolução; Princípios metodológicos de análises aplicados em água e esgoto de: DBO - teste 

de DBO 5 dias DQO - dicromato de potássio fluxo aberto e de fluxo fechado com microdigestão; Fosfato - cloreto estanoso e ácido ascórbico; 

Detergentes aniônicos - Substâncias reativas ao azul de metileno (MBAS); Sulfato - Turbidimétrico. Equipamentos de proteção individual e 

coletiva frequentemente utilizados em laboratório de água e esgoto. Conhecimento da NBR ISO-IEC 17025 e fundamentos teóricos dos 

componentes dos resultados de medições; exatidão, repetitividade, reprodutibilidade, desvio padrão, incerteza de medição, erros e correção. 

Fundamentos teóricos das técnicas de análise: potenciometria, gravimetria, turbidimetria, titulometria, espectrofotometria UV / visível e 

emissão ótica por plasma induzido, cromatografia gasosa com detector de massa, cromatografia líquida com detector de massa e cromatografia 

iônica. Princípios metodológicos de análises aplicados em água, esgoto de DBO - teste de DBO 5 dias; DBQ - dicromato de postássio e de fluxo 

fechado com microdigestão; Fosfato - cloreto estanoso e ácido ascórbico; Detergentes aniônicos - Substâncias reativas ao azul de metileno 

(MBAS) - Turbidimétrico para atendimento à Portaria 2914/2011 MS, Conama 357/2005, Conama 396/2008 e Conama 430/2011. Conteúdo 

específico sobre temas contidos no resumo das atribuições do emprego/especialidade. 

 

CARGO: TECNÓLOGO EM SANEAMENTO 

Estatuto Social da SANEAGO; NOÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO: Abastecimento de água, esgotamento sanitário, drenagem e resíduos sólidos. 
LEGISLAÇÃO REGULATÓRIA: Lei n.º 11.445, de 05 de janeiro de 2007 e alterações: estabelece diretrizes nacionais para o saneamento básico; 
Decreto n.º 7.217, de 21 de junho de 2010.  

Ciclo hidrológico. A água na transmissão de doenças. Mananciais de água. Captação de água subterrânea e superficial. Padrões de potabilidade 

- Portaria Nº 2914/11 do Ministério da Saúde. Análise e controle de qualidade da água. Materiais e equipamentos. Conhecimentos de 

parâmetros laboratoriais para análises físicas, químicas e bacteriológicas em tratamento e água e esgoto. Amostragem, coleta e preservação 

de amostras, preparação e dissolução de amostras de água e esgoto. Parâmetros de projeto e dimensionamento (adução, reservação e 

distribuição). Tratamento de água. Construção e desinfecção de poços e reservatórios. Importância do tratamento dos esgotos sanitários. 

Soluções individuais e coletivas de tratamento dos esgotos sanitários. Noções de saúde pública. Noções de desenho técnico. Noções de 

segurança do trabalho. Sistemas de Abastecimento de Água (SAS) e Sistemas de Esgotamento Sanitário (SES): unidades constituintes, processos 

de tratamento, especificações técnicas, equipamentos, dimensionamento, orçamento, obras e operação. Noções de educação sanitária. Noções 

de qualidade ambiental e de preservação do meio ambiente. Ecologia e poluição ambiental. Uso sustentado de recursos naturais. Licenciamento 

ambiental: LAP, LAI e LAO. Estudo de Impacto Ambiental - EIA. O Relatório de Impacto Ambiental - RIMA. Resoluções CONAMA 274/00, 357/05, 

375/06 e 430/11. Lei estadual Nº 14.675, de 13 de abril de 2009. Lei Federal 6514 de 22 de julho de 2008. 


