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AVISO GERAL

BANCO DE TRANSF. DE EMPREGADOS –
BTE – ESPECIALISTA IV

Nos termos da Norma Administrativa – NA 035, que rege o Banco de transferência de
Empregados – BTE, informamos a todos os empregados a abertura de vagas a serem
preenchidas através de BTE na Gerência de Sistemas de Controle de Tráfego – GSC.

I – Cargo: ESPECIALISTA IV

Nº de vagas: 03 (três)

Requisitos: Superior completo em Engenharia , Arquitetura ou Tecnologia em
Construção Civil de 06 (seis) anos de experiência em operação e/ou
planejamento e/ou projetos e/ou sinalização de transporte e tráfego.

Remuneração: R$ 2.009,39 (Dois mil e nove reais e trinta e nove centavos).

Jornada de Trabalho: 220 horas semanais.

Horár io de Trabalho: 08h00 / 09h00 às 17h00 / 18h00.

Atividades Desenvolvidas:

Acompanhar técnica e administrativamente as equipes responsáveis pelo
desenvolvimento das seguintes atividades:

- projeto funcional de configuração física de colunas/grupos focais;

- projetos de programação a tempos fixos (local e central);

- projetos de parametrização do Sistema em Tempo Real;

- operacionalização de implantação e ajustes em campo;

- projetos funcionais de locação de câmeras de T.V.



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

Nº  120 / 94 Pág.: 2/3

Emissão:   25 / 11 / 94

Validade:  Indeterminada

AVISO GERAL

BANCO DE TRANSF. DE EMPREGADOS –
BTE – ESPECIALISTA IV

II – INSCRIÇÕES

Poderão inscrever-se, os empregados que:

- atendam aos requisitos exigidos;

- tenham, no mínimo, 01 (um) ano de empresa;

- tenham cargo que atenda o disposto no item 1.1. na N.A 035 Banco de Transferência
de Empregados.

“ Transferência – é o processo que permite a passagem do empregado para outra
Unidade Orgânica, com cargo de mesma classe salar ial ou de classe salar ial
diferente, com ajuste de salár io restr ito a aumento de jornada de trabalho ou
enquadramento em grau salar ial mais próximo do cargo proposto (“ inferior a 5%
do salár io anterior , correspondente à ampli tude dos graus da tabela salar ial” ).

PERÍODO: 07/12/94 à 13/12/94

LOCAL: Depar tamento de planejamento de Recursos Humanos – SRH/DPR, Rua
do Sumidouro, 740 – 1º andar .

HORÁRIO: 09h00 às 16h00

As inscrições deverão ser efetuadas através do formulár io “ Inscrição para
Movimentação Interna” (mod. A-082), sendo que não serão aceitas inscrições ou
apresentação de documentos via malote e após o prazo estabelecido, devendo ser
efetuadas pessoalmente ou através de procuração.

As inscrições serão analisadas por SRH/DPR, que verificará a adequação dos requisitos
dos empregados em relação aos exigidos para o cargo, conforme previsto no item 4 da
NA 035.
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III – PROCESSO SELET IVO

As etapas que comporão o Processo Seletivo, bem como a convocação dos candidatos
para as mesmas, serão divulgadas através de Aviso Geral, juntamente com a relação de
candidatos cujas inscrições forem deferidas.

UO DE ORIGEM :   S R H  /  D A


