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O Prefeito do Município de Alfredo Chaves , Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições e 
considerando o Edital 002/2011 publicado em 24 de outubro de 2011 
 

RESOLVE: 
 

1. Alterar o Anexo II   
 

Onde se LÊ:  
 

ANEXO II – OBJETOS DE AVALIAÇÃO PARA O EXAME DE HABILID ADES E CONHECIMENTOS 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS (NÍVEL MÉDIO)  
Cargo/função 304 - Operador de ETE 

304-Operador de ETE: Sistemas de água e esgotos: princípios básicos. Processos de tratamento de água. Peças e 
tipos de materiais para sistemas de água. Educação ambiental. Saúde pública, doenças de veiculação hídrica. 
Instalação, ampliação e manutenção de rede de água, esgoto e ramais domiciliares; operação de equipamentos das 
unidades operacionais; funcionamento das unidades de tratamento; operação e controle das unidades de captação e 
recalques de água. Dosadores de produtos químicos. Dosadores de ETA e ETE. Noções de medidas como volume, 
peso, vazão. Analises de rotina de ETAS e ETE tais como pH, Turbidez, cloro, cor, "Jar Test", DBO, sólidos, 
temperatura. Coleta de amostras; identificação das unidades de uma ETA e ETE.  Segurança do trabalho. EPIs e 
EPCs. Rotinas administrativas e operacionais da área de atuação. Legislação e normas técnicas da área de atuação. 
Utilização de materiais e equipamentos na área de atuação.  Noções de conservação e limpeza. Higiene pessoal. 
Noções de segurança no trabalho. Noções de primeiros socorros. Sistemas de água e esgotos: princípios básicos. 
Processos de tratamento de água. Peças e tipos de materiais para sistemas de água. Educação ambiental. Saúde 
pública, doenças de veiculação hídrica. Instalação, ampliação e manutenção de rede de água, esgoto e ramais 
domiciliares; operação de equipamentos das unidades operacionais; funcionamento das unidades de tratamento; 
operação e controle das unidades de captação e recalques de água. Dosadores de produtos químicos. Dosadores de 
ETA e ETE. Noções de medidas como volume, peso, vazão. Analises de rotina de ETAS e ETE tais como pH, 
Turbidez, cloro, cor, "Jar Test", DBO, sólidos, temperatura. Coleta de amostras; identificação das unidades de uma 
ETA e ETE.  Segurança do trabalho. EPIs e EPCs. Rotinas administrativas e operacionais da área de atuação. 
Legislação e normas técnicas da área de atuação. Utilização de materiais e equipamentos na área de atuação.  
Noções de conservação e limpeza. Higiene pessoal. Noções de segurança no trabalho. Noções de primeiros socorros. 
 

LEIA-SE: 
 

ANEXO II – OBJETOS DE AVALIAÇÃO PARA O EXAME DE HABILIDADES E CONHECIMENTOS  
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS (NÍVEL MÉDIO)  
Cargo/função 304 - Operador de ETE  

304-Operador de ETE: Sistemas de água e esgotos: princípios básicos. Processos de tratamento de água. Peças e 
tipos de materiais para sistemas de água. Educação ambiental. Saúde pública, doenças de veiculação hídrica. 
Instalação, ampliação e manutenção de rede de água, esgoto e ramais domiciliares; operação de equipamentos das 
unidades operacionais; funcionamento das unidades de tratamento; operação e controle das unidades de captação e 
recalques de água. Dosadores de produtos químicos. Dosadores de ETA e ETE. Noções de medidas como volume, 
peso, vazão. Analises de rotina de ETAS e ETE tais como pH, Turbidez, cloro, cor, "Jar Test", DBO, sólidos, 
temperatura. Coleta de amostras; identificação das unidades de uma ETA e ETE.  Segurança do trabalho. EPIs e 
EPCs. Rotinas administrativas e operacionais da área de atuação. Legislação e normas técnicas da área de atuação. 
Utilização de materiais e equipamentos na área de atuação.  Noções de conservação e limpeza. Higiene pessoal. 
Noções de segurança no trabalho. Noções de primeiros socorros.  

 
2. Manter inalteradas as demais disposições do Edital 001/2011 - Concurso Público publicado em 

13/10/2011 
 

Município de Alfredo Chaves/ES, 03 de novembro de 2011. 
 

Fernando Videira Lafayette 
Prefeito Municipal 

 


