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CÓDIGO CARGO 
REQUISITOS 

(ESCOLARIDADE/ FORMAÇÃO) 

TOTAL 
DE 

VAGAS 

JORNADA DE 
TRABALHO 

(HORAS 
SEMANAIS) 

VENCIMENTO-
BASE 

R$ 
 

NÍVEL MÉDIO 

101 Agente Administrativo –  
Setor Administrativo AGA-A 

Certificado de conclusão do Ensino Médio, histórico 
escolar e comprovante de matrícula e frequência de, 
no mínimo, 5º semestre para bacharelado e 3° 
semestre para tecnólogo nos cursos de 
Administração ou Administração/Gestão Pública ou 
Secretariado Executivo. (Resolução 21/2013) 

01 e CR 40 
R$ 3.071,74 

102 Agente Administrativo –  
Setor Técnico AGA-T 

Certificado de conclusão do Ensino Médio, histórico 
escolar e comprovante de matrícula e frequência de, 
no mínimo, 5º semestre para bacharelado e 3° 
semestre para tecnólogo nos cursos de Processos 
Industriais ou Gestão Ambiental ou Saneamento ou 
Eletromecânica ou Controle Ambiental ou Efluentes 
ou Engenharia Sanitária ou Engenharia Química ou 
Engenharia Ambiental.  (Resolução 21/2013) 

01 e CR 40 
R$ 3.071,74 

 
CR = Cadastro de Reserva 

DESCRIÇÃO DAS FUNÇÕES 
 

Agente Administrativo – Setor Administrativo AGA-A 
I - executar os serviços de apoio nas áreas compatíveis com sua especialidade (Administração ou Administração Pública ou Processos Gerenciais ou 
Secretariado Executivo);  
II - dar cumprimento aos contratos e convênios celebrados com entidades públicas ou privadas;  
III - atender os representantes dos entes consorciados, concessionárias/autarquias e prestadores de serviços prestando informações sobre atividades, 
programas e atividades de competência da AGIR;  
IV - tratar de documentos variados, cumprindo todo o procedimento necessário referente aos mesmos;  
V - preparar relatórios e planilhas;  
VI - executar serviços gerais de escritório e atendimento ao público;  
VII - auxiliar no controle da prestação de serviços e na legalidade da aplicação dos recursos auferidos pelo Consórcio Público;  
VIII - executar tarefas e serviços determinados e excepcionais, fora das atribuições normais, por força das necessidades circunstanciais e 
determinadas pela chefia imediata ou pela Diretoria da AGIR. 
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Agente Administrativo – Setor Técnico AGA-T 
 
I - executar os serviços de apoio nas áreas compatíveis com sua especialidade (Processos Industriais ou Gestão Ambiental ou Saneamento ou 
Eletromecânica ou Controle Ambiental ou Efluentes ou Engenharia Sanitária ou Engenharia Química ou Engenharia Ambiental);  
II - dar cumprimento as resoluções e normativas da AGIR;  
III - atender os representantes dos entes consorciados, concessionárias/autarquias e prestadores de serviços prestando informações sobre atividades, 
programas e atividades de competência da AGIR;  
IV - tratar de documentos variados, cumprindo todo o procedimento necessário referente aos mesmos;  
V - preparar relatórios e planilhas;  
VI - executar serviços gerais de escritório e atendimento ao público;  
VII – proceder fiscalizações, visitas e demais atividades pertinentes ao controle, regulação e fiscalização dos serviços públicos municipais;  
VIII - executar tarefas e serviços determinados e excepcionais, fora das atribuições normais, por força das necessidades circunstanciais e 
determinadas pela chefia imediata ou pela Diretoria da AGIR;  

 
 


