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Informamos a todos os empregados a abertura de vagas, a serem preenchidas através de
Seleção Interna, na Superintendência de Engenharia de Tráfego / Departamento de
Operações – SET/DOP (U.O 2101), conforme critérios e procedimentos definidos na NA
024, versão 01 e disposições contidas no Aviso Geral 069/95.

1. TÉCNICO DE CONTROLE OPERACIONAL

Nº Vagas: 08 (oito).

Requisitos:

- Escolar idade mínima: 2º grau incompleto.

- Experiência mínima: 01 (um) ano em atividades relacionadas à Operação do
Sistema Viário. Desejável conhecimentos de radiocomunicação.

Remuneração: R$ 939,86 (Novecentos e trinta e nove reais e oitenta e seis centavos).

Jornada / Horár io: 06 (seis) horas diárias em regime de escalas, com 07 (sete) folgas
mensais, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.

Pr incipais Atividades:

Operar e coordenar por sistemas de radiocomunicação e telefonia diversas atividades em
campo; registrar em formulário próprio informações sobre o trânsito em geral para
encaminhamento à Assessoria de Imprensa; operar terminais ligados à PRODAM para
controle de manutenção semafórica; operar terminais de microcomputadores; elaborar
relatório diário de eventos ocorridos; acompanhar eventos diversos; colher; via
computador, dados de chuvas produzidas pelo radar meteorológico; enviar informações
meteorológicas aos demais órgãos envolvidos e executar outras tarefas correlatas.

Conteúdo Programático

Conhecimentos Gerais
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Português: Interpretação de textos.

Matemática: Triângulos equivalentes: ângulos; função do 2º grau; juros compostos;
sistemas de 1º grau e conjuntos.

Conhecimentos Específicos

Principais obras civis da cidade; estacionamento rotativo e seletivo; conhecimento da
cidade (regiões, bairros, principais vias públicas e pontos turísticos, centros de compras,
órgãos e empresas públicas); conhecimento básico das atividades operacionais da CET e
sua estrutura hierárquica, além de conteúdo de apostila que estará a disposição dos
candidatos a partir de 04/12/95, no Departamento de Planejamento de Recursos
Humanos – DPR, rua do Sumidouro, 740 1º andar.

A apostila  deverá ser devolvida no dia da realização  da Prova Escrita. Os candidatos
cujas inscrições forem indeferidas deverão devolvê-la através de protocolo, até o dia
22.12.95.

2. OPERADOR DA CENTRAL DE INFORMAÇÕES

Nº Vagas: a definir.

Requisitos:

- Escolar idade mínima: 2º grau incompleto.

Remuneração: R$ 568,57 (Quinhentos e sessenta e oito reais e cinquenta e sete
centavos.

Jornada / Horár io: 06 (seis) horas diárias em regime de escalas, com 07 (sete) folgas
mensais, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.
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Pr incipais Atividades:

Operar equipamentos de teleimpressão, para recepção e transmissão de mensagens
administrativas, relacionadas com todas as áreas da Companhia, executar a digitação e
gravação de dados em microcomputadores e sistemas “maior-frame” (grande porte),
atender ao público através do telefone 194, respondendo licitações pertinentes ao
sistema viário, bem como, encaminhar problemas levantados para as áreas competentes
e executar outras tarefas correlatas.

Conteúdo Programático

Conhecimentos Gerais

Por tuguês: Interpretação de textos.

Matemática: Álgebra; equação de 1º e 2º graus; porcentagem; razão e proporção.

Conhecimentos Específicos:

Principais obras civis da cidade; estacionamento rotativo e seletivo; conhecimento da
cidade (regiões, bairros, principais vias públicas e pontos turísticos, centros de compras,
órgãos e empresas públicas); conhecimento básico das atividades operacionais da CET e
sua estrutura hierárquica.

3. INSCRIÇÕES

3.1 INSTRUÇÕES GERAIS

Poderão inscrever-se os empregados que atendam aos requisitos escolaridade e
experiência exigidos, tenham no mínimo 01 (um) ano de empresa, e nos últimos 12
(doze) meses (08.12.94 à 08.12.95):

- não tenham sido promovidos ou reenquadrados;
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- não tenham sofrido qualquer tipo de punição;

- tenham, no máximo, 03 (três) faltas injustificadas;

- tenham, no máximo, 12 (doze) faltas justificadas, exceto as previstas em Acordo
Coletivo.

3.2 LOCAL, PERÍODO E HORÁRIO PARA INSCRIÇÕES

As Inscrições deverão ser entregues pessoalmente ou através de procuração no
Departamento de Planejamento de Recursos Humanos – DPR, Rua Sumidouro, 740
– 1º andar – Pinheiros, no período de 04.12.95 à 08.12.95, das 09h00 às 12h00 e das
14h00 às 17h00.

OBS.: Não serão aceitas inscrições ou apresentação de documentos via malote ou
após o prazo estabelecido.

3.3 DOCUMENTOS

As inscrições deverão ser efetuadas através do formulário “Inscrição para
preenchimento de Vagas! (mod. A-082).

Deverá ser apresentado, no ato da inscrição original do comprovante de
escolaridade.

4. PROCESSO SELET IVO

4.1 TRIAGEM

As inscrições serão analisadas pelo DPR, considerando os requisitos exigidos para o
cargo e a situação funcional dos empregados. Ao DAP caberá a análise quanto as
faltas e sanções disciplinares..



Av. das Nações Unidas, 7163
CEP 05425-094
São Paulo – SP
Fone PABX: 3030.2000
www.cetsp.com.br

Nº  120 / 95 Pág.: 5/5

Emissão:   22 / 11 / 95

Validade:  Indeterminada

AVISO GERAL

SELEÇÃO INTERNA
TEC. CONTROL.OPER./ OPER.

CENTRAL INFORM.

4.2 PROVA ESCRITA

As provas serão elaboradas por uma banca de examinadores e terão por objetivo
avaliar conhecimentos gerais e específicos. Constarão de questões múltipla escolha
e terão caráter eliminatório e classificatório.

A aplicação e correção das provas serão realizadas por SRH?DPR. O resultado será
divulgado através de Aviso Geral, onde constarão os nomes dos candidatos
habilit ados a prosseguirem no processo seletivo.

4.3 AVA LIAÇÃO PSICOLÓGICA

Terá como objetivo avaliar a adequação do perfil do candidato (habili dades e
interesses) em relação ao cargo pretendido. Será estruturada e efetuada por
SRH/DPR.

4.4 AVA LIAÇÃO TÉCNICA

Terá como objetivo avaliar conhecimentos/prontidão técnica dos candidatos. Será
estruturada pela área requisitante com a assessoria de SRH/DPR.

4.5 AVA LIAÇÃO MÉDICA

Os empregados aprovados em número igual ao número de vagas em aberto, serão
submetidos à avaliação médica que terá caráter eliminatório.

5. DIVULGAÇÃO

As informações relativas às etapas do processo seletivo quanto a local, data, horário,
assim como os critérios para definição dos candidatos aprovados serão divulgados
através de Aviso Geral.

U.O DE ORIGEM :   S R H  /  D A  /  S E T


