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AVISO GERAL

BANCO DE TRANSFERÊNCIA DE
EMPREGADO ABERTURA DE VAGA –

ENC. DE MANUTENÇÃO CIVIL

Nos termos da Norma Administrativa – NA 035, que rege o Banco de Transferência de
Empregado – BTE, informamos a todos os empregados a abertura de vaga a ser preenchida
através de BTE na Superintendência de Sinalização – SSI.

I . VAGA EXISTENTE

1. Cargo: ENCARREGADO DE MANUTENÇÃO CIVIL

2. Nº de vagas: 01 (uma)

3. Unidade Orgânica: GSV – Gerência de Sinalização Vertical, Horizontal e Obras
– U.O. 2320

4. Carga Horár ia: 220 horas/mês

5. Horár io de Trabalho: Noturno (21h00 às 06h00)

6. Remuneração: R$ 880,17 (Oitocentos e oitenta reais e dezessete centavos) –
classe 108

7. Atividades a serem desenvolvidas:

Orientar e executar as atividades de fiscalização, implantação e manutenção de
sinalização horizontal, vertical e obras civis, orientar e executar medições na
implantação e/ou manutenção da sinalização viária; conferir material utili zado
nos serviços; vistoriar os locais de ocorrências de manutenção; dimensionar
materiais e equipamentos necessários à manutenção de sinalização; confrontar o
nome dos componentes das equipes no livro de autorização da Companhia;
controlar os equipamentos e ferramentas utili zados pelas equipes e executar
outras tarefas correlatas.

8. Requisitos do cargo:

- Escolar idade: 2º grau completo, desejável curso técnico em Edificações
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- CNH (Car teira Nacional de Habili tação) – categoria C

II . INSCRIÇÕES

Poderão inscrever-se, os empregados que:

- atendam aos requisitos exigidos;

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

- tenham cargo que atenda ao disposto no item 1.1. da N.A 035 Banco de
Transferência de Empregado – BTE.

“ Transferência – é o processo que permite a passagem do empregado para
outra Unidade Orgânica, com cargo de mesma classe salar ial ou 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” .

1. Local, Período e Horár io para Inscrições:

As inscrições deverão ser entregues pessoalmente no Departamento de
Planejamento de Recursos humanos – DPR, Rua Sumidouro 740, 1º andar –
Pinheiros, no período de 03/11/94 à 09/11/94 das 09h00 às 12h00 e das 14h00 às
16h00.

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

2. Documentos

As inscrições deverão ser efetuadas através do formulário “Inscrição para
Movimentação Interna” (mod. A-082), que deverá ser entregue no ato da
inscrição.
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Os documentos originais comprobatórios dos requisitos, deverão ser apresentados
também, no ato da inscrição.

Nota: O formulár io em questão deverá ser requisitado no Almoxar ifado-PLS
tendo em vista o novo modelo em vigor .

III . PROCESSO SELET IVO

1. Tr iagem

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.

2. Avaliação Psicológica

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

3. Avaliação Técnica

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

UO DE ORIGEM :   S R H  /  D A


