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PRIMEIRO ADENDO AO EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 1/2016, 
DE 15 JANEIRO DE 2016. 

 
A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE – FMMA DE GRAVATAÍ, RS, pessoa 
jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob o n° 94.955.275/0001-22, com sede na 
Rua Carlos Bina, 71, Bairro Moradas do Sobrado de Gravataí, RS, CEP 94010-000, neste ato 
representado por sua Diretora-Presidente, senhora CLÁUDIA PEREIRA DA COSTA, torna 
público o Primeiro Adendo ao Edital de Concurso Público nº 1/2016. 
 
1. As Atribuições dos cargos de Engenheiro Ambiental e Engenheiro Sanitarista, constantes 
no Título II do Anexo I do Edital de Concurso Público nº 1/2016, passam a vigorar na forma do 
Anexo Único deste Adendo. 
 
2. Ficam ratificadas as demais cláusulas do Edital. 
 
 
Gravataí, RS, 26 de janeiro de 2016. 

 
 
 

CLÁUDIA PEREIRA DA COSTA 
Diretora Presidente da Fundação Municipal 
de Meio Ambiente – FMMA de Gravataí, RS 
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ANEXO ÚNICO 
 

ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS DE ENGENHEIRO AMBIENTAL 
E ENGENHEIRO SANITARISTA 

 

Engenheiro Ambiental: Monitorar e preservar áreas verdes; Projetar e minimizar 
problemas relacionados à degradação do meio ambiente; Interferir em processos industriais 
que possam causar danos à natureza, fiscalizando as empresas e apontando soluções 
satisfatórias para resíduos industriais; Educar e sensibilizar a população sobre preservação 
ambiental; Atuar na área de Geologia ambiental e Gestão ambiental; Atuar na área de 
licenciamento ambiental; Planejar projeto rural e urbano para desenvolvimento sustentável; 
Realizar planejamento energético sobre energias renováveis; Elaborar projetos de 
saneamento e combate à poluição; Atuar como emissário submarino e sub-fluvial; 
Remediar e tentar recuperar áreas degradadas; Regulamentar e normalizar questões 
ambientais; Gerir sistemas de informação ambiental; Trabalhar no tratamento de águas 
residuárias e de abastecimento; Controlar emissões de material particulado (poluição 
atmosférica); Executar outras tarefas compatíveis com as exigências para o exercício da 
função. 

Engenheiro Sanitarista: Fazer a apreciação de condições ambientais e a identificação dos 
fatores de risco, que nos domínios da água, ar, sol e habitação condicionam os estados de 
saúde da comunidade, em colaboração com outros profissionais de saúde, quando 
necessário; Emitir pareceres sanitários; Realizar inquéritos sanitários e outros estudos no 
domínio do ambiente; Realizar inspeções e vistorias sanitárias; Cooperar na elaboração de 
regulamentos sanitários e posturas municipais; Organizar e coordenar programas de 
monitorização e vigilância dos fatores ambientais com incidência na saúde humana; 
Planejar as atividades constantes nos programas aprovados para o setor coordená-las e 
avaliá-las; Participar no planejamento, coordenação e avaliação de programas de saúde 
ambiental; Promover e colaborar com outros organismos oficiais no estabelecimento de 
indicadores e normas de qualidade relativas aos fatores ambientais com incidência na 
saúde humana e na elaboração de diplomas técnico-normativos no domínio da saúde 
ambiental; Elaborar metodologias apropriadas à avaliação da exequibilidade e do 
rendimento dos programas de controle e das medidas tomadas com vista à proteção da 
saúde e do bem-estar do homem; Cooperar em programas de investigação na área de 
atuação; Participar na definição das políticas de saúde ambiental nos diversos níveis 
nacional ou regional; Planejar, coordenar e avaliar programas de saúde ambiental; 
Promover e participar na estruturação, atualização e organização dos serviços ou núcleos; 
Participar no planejamento de programas de saúde ambiental levados a efeito por 
organismos oficiais, empresas públicas ou privadas; Emitir pareceres técnico-científicos no 
âmbito da saúde ambiental; Executar outras tarefas compatíveis com as exigências para o 
exercício da função. 

 


