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Portaria Conjunta SAD/COMPESA n.º 21 , de 16/04/2007 
Publicada no Diário Oficial do Estado do  dia 17/04/2007 

O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO e o DIRETOR PRESIDENTE DA COMPANHIA 
PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO, tendo em vista a necessidade de adequação da 
distribu ição do  quantitativo de vagas autorizadas pelo Conselho d e Política de Pessoal à 
realidade funcional daquela empresa, 

RESOLVEM: 

I. Determinar que os itens 2.1, 2.3, 2.4, e o Anexo I do Anexo Único da Portaria 
SAD/COMPESA nº. 019, de 09/04/2007, que abriu concurso púb lico para o preenchimento 
de vagas na COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO – COMPESA passam a 
vigorar a seguinte redação: 

" 2.1. 
.................................................................................................................................................... 

- 50 (cinqü enta) vagas para Assistente Técnico I, sendo 41 (quarenta e uma) com 
formação técnica-profiss ionalizante em Saneamento, 05 (cinco) com formação  
técnica-profiss ionalizante em Eletrôn ica, 02 (duas) com formação técnica-
profiss ionalizante em Eletrotécnica, e 02 (duas) com formação técnica-profiss ionalizante 
em Mecânica."  

"2.3. .................................................................................................................................. 

EMPREGO: ASSISTENTE TÉCNICO I 

VAGAS 

TOTAL *PD 

TÉCNICO EM 
SANEAMENTO 

- Certificado de 
conclusão do  
Ensino Médio 
Técnico 
profiss ionalizante 
em Saneamento. 

- Registro no  
Conselho 
Regional da 
Categoria. 

- Executar aferição ou 
cali bração de 
equ ipamentos; 

- Acompanhar e analisar 
(in loco, por rádio, 
telefone, internet, entre 
outros) a operação de 
sistemas de água e 
esgoto e seus 
equ ipamentos, 
identificando o s 
prob lemas/deficiências 
porventura existentes e 
indicando soluções; 

- Sugerir e instalar 
equ ipamentos e peças 
que levem à melhoria 
operacional e maior 
controle dos s istemas de 
água e esgoto; 

41 02 

 
  



 2 

- Fiscalizar a execução 
de obra, dentro do s 
moldes recomendados 
nas especificações; 

- Medir os serviços 
executados; 

- Emitir relatórios 
periód icos dos 
resultados de sua 
fiscalização, 
identificando as 
irregu laridades quando 
encontradas; 

- Executar outras tarefas 
correlatas. 

TÉCNICO EM 
ELETRÔNICA 

- Certificado de 
conclusão do  
Ensino Médio 
Técnico 
profiss ionalizante 
em Eletrôn ica. 

- Registro no  
Conselho 
Regional da 
Categoria 

- Executar aferição ou 
cali bração de 
equ ipamentos; 

- Acompanhar e analisar 
(in loco, por rádio, 
telefone, internet, entre 
outros) a operação de 
sistemas de água e 
esgoto e seus 
equ ipamentos, 
identificando o s 
prob lemas/deficiências 
porventura existentes e 
indicando soluções; 

- Sugerir e instalar 
equ ipamentos e peças 
que levem à melhoria 
operacional e maior 
controle dos s istemas de 
água e esgoto; 

- Fiscalizar a execução 
de obra, dentro do s 
moldes recomendados 
nas especificações; 

- Medir os serviços 
executados; 

- Emitir relatórios 
periód icos dos 
resultados de sua 
fiscalização, 
identificando as 
irregu laridades quando 
encontradas; 

05 01 
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- Executar outras tarefas 
correlatas. 

TÉCNICO EM 
ELETROTÉCNICA 

- Certificado de 
conclusão do  
Ensino Médio 
Técnico 
profiss ionalizante 
em Eletrotécnica. 

- Registro no  
Conselho 
Regional da 
Categoria. 

- Executar aferição ou 
cali bração de 
equ ipamentos; 

- Acompanhar e analisar 
(in loco, por rádio, 
telefone, internet, entre 
outros) a operação de 
sistemas de água e 
esgoto e seus 
equ ipamentos, 
identificando o s 
prob lemas/deficiências 
porventura existentes e 
indicando soluções; 

- Sugerir e instalar 
equ ipamentos e peças 
que levem à melhoria 
operacional e maior 
controle dos s istemas de 
água e esgoto; 

- Fiscalizar a execução 
de obra, dentro dos 
moldes recomendados 
nas especificações; 

- Medir os serviços 
executados; 

- Emitir relatórios 
periód icos dos 
resultados de sua 
fiscalização, 
identificando as 
irregu laridades quando 
encontradas. 

- Executar outras tarefas 
correlatas 

02 01 

TÉCNICO EM 
MECÂNICA 

- Certificado de 
conclusão do  
Ensino Médio 
Técnico 
profiss ionalizante 
em Mecânica. 

  

- Registro no  
Conselho 
Regional da 
Categoria. 

- Executar aferição ou 
cali bração de 
equ ipamentos; 

- Acompanhar e analisar 
(in loco, por rádio, 
telefone, internet, entre 
outros) a operação de 
sistemas de água e 
esgoto e seus 
equ ipamentos, 
identificando o s 
prob lemas/deficiências 
porventura existentes e 
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indicando soluções; 

- Sugerir e instalar 
equ ipamentos e peças 
que levem à melhoria 
operacional e maior 
controle dos s istemas de 
água e esgoto; 

- Fiscalizar a execução 
de obra, dentro do s 
moldes recomendados 
nas especificações; 

- Medir os serviços 
executados; 

- Emitir relatórios 
periód icos dos 
resultados de sua 
fiscalização, 
identificando as 
irregu laridades quando 
encontradas; 

- Executar outras tarefas 
correlatas. 

"2.4.................................................................................................................................................. 

DISTRIBUIÇÃO DE VAGAS PARA O CONCURSO 

CIDADE/REGIONAL DE LOTAÇÃO 

   

 


