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AVISO GERAL

SELEÇÃO INTERNA
ABERTURA DE VAGAS

Informamos a todos os empregados a abertura de vagas a serem preenchidas através de Seleção
Interna, conforme critérios e procedimentos definidos na NA 024, versão 01 e disposições contidas
no Aviso Geral 035/95.

1. ENCARREGADO DE CENTRO DE CONTROLE OPERACIONAL (U.O 2170 – GCO)

Nº Vagas: 02 (duas) vagas.

Requisitos:

- Escolaridade mínima exigida: 2º Grau Completo.

- Experiência mínima: mínimo de 03 (três) anos em atividades voltadas à Operação do
Sistema Viário.

Remuneração: R$ 1.038,16 (Hum mil e trinta e oito reais e dezesseis centavos).

Jornada/Horário: 220 horas mensais em regime de escala, conforme previsto em Acordo
Coletivo.

Principais atividades:

Controlar, orientar e executar as atividades de radiocomunicação, telefonia, teleimpressão e
manutenção/operação do sistema SEMCO, elaborar relatório diário das ocorrências do sistema
viário, bem como relatórios de avaliação de operações especiais e executar outras tarefas
correlatas.

CONTEÚDO PROGRAMÉTICO

Português:

Compreensão e interpretação de textos, ortografia, acentuação gráfica, emprego e colocação de
pronomes, flexão verbal, verbos regulares e irregulares, concordância verbal, regência verbal e
nominal, emprego de crase, pontuação.
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Conhecimentos Específicos:

Legislação de Trânsito (CNH); parâmetros básicos de tráfego: fluxo, fluxo de saturação,
densidade, velocidade; noções gerais do sistema viário principal (ex.: obras, mão de direção,
etc); conhecimento básico dos procedimentos operacionais de Analista Jr., Técnicos e
Operadores de Tráfego; noções básicas do sistema SEMCO.

2. TÉCNICO DE OPERAÇÃO SEMAFÓRICA (U.O 2310 – GSS)

Nº Vagas: 01 (uma) vaga.

Requisitos:

- Escolaridade mínima exigida: 1º Grau Completo, curso profissionalizante em eletricidade
(modalidade eletrotécnica ou eletrônica) com carga horária mínima de 220 horas.

- Experiência mínima: 02 (dois) anos em nível oficial de manutenção elétrica ou 01 (um)
ano em manutenção semafórica.

- Habilitação: Carteira Nacional de Habili tação categoria “ C”  ou “ D” .

Remuneração: R$ 725,48 (Setecentos e vinte e cinco reais e quarenta e oito centavos).

Jornada/Horário: 220 horas mensais em regime de escala.

Principais atividades:

Efetuar manutenção ou implantação de sinalização semafórica, reparando, instalando ou
trocando equipamentos (cabo, grupos focais, controladores, colunas, etc) baseando-se em
projetos e ocorrências de manutenção, orientando seus auxili ares para otimização dos serviços.
Operar equipamento de rádio comunicação, contatando a Central para informar serviços
executados, ocorrências de manutenção na sinalização semafórica, etc.
Emitir relatórios de produção e de viaturas diários, descrevendo os serviços executados, local e
quilometragem rodada, a fim de manter os superiores informados.
Dirigir e verificar o estado geral da viatura sob sua responsabili dade, executando CHECK-LIST,
para mantê-la em bom estado de funcionamento.
Utili zar e controlar o uso de EPI´s obrigatórios junto à equipe, bem como, efetuar a devida
canalização da via, a fim de assegurar a integridade física da equipe, viatura e munícipes.
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Receber projetos e ocorrências de manutenção a serem executados, retirando no almoxarifado
os materiais necessários, transportando-os com viatura para os locais de execução de sinalização
semafórica e responsabili zando-se pelos mesmos.

Conteúdo Programático

Matemática: Operação com frações, operações com decimais, porcentagens, unidades de
medida e medidas elétricas.

Português: Ortografia, pontuação e acentuação, separação silábica e interpretação de textos.

Conhecimentos Específicos: Diagnósticos de defeitos e falhas (em controladores
eletromecânicos, eletrônicos, cabos aéreos, subterrâneos, etc), programação de controladores de
tráfego (eletromecânicos e eletrônicos), sincronismo de redes semafóricas, noções básicas de
Segurança do Trabalho (EPI´s), canalização, etc. Conhecimentos básicos de rede de transmissão
de energia elétrica, direção defensiva.

3. ANALISTA DE SINALIZAÇÃO JUNIOR / PLENO (U.O 2310 – GSS)

Nº Vagas:  Júnior – a definir.
                   Pleno – 02 vagas.

Requisitos:

- Escolaridade mínima exigida: Superior completo em Engenharia ou Tecnologia
(modalidade eletrônica, eletromecânica ou telecomunicações).

- Experiência mínima:

Júnior: 02 (dois) anos atividades voltadas à área de Engenharia de Tráfego.

Pleno: 03 (três) anos em atividades voltadas à área de Engenharia de Tráfego.

- Habilitação: Carteira Nacional de Habili tação categoria “ B” .

Remuneração: R$ 725,48 (Setecentos e vinte e cinco reais e quarenta e oito centavos).

Júnior: R$ 1.038,16 (Um mil e trinta e oito reais e dezesseis centavos).
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Pleno: R$ 1.224,51 (Um mil duzentos e vinte e quatro reais e cinquenta e um centavos).

Jornada/Horário: 220 horas mensais  - 08h00 / 09h00 às 17h00 / 18h00.

Principais atividades:

Analista de Sinalização Jr.

Elaborar, sob orientação, procedimentos e especificações técnicas de serviços, materiais e
instruções de serviço destinados à implantação/manutenção de sinalização semafórica, analisar
tecnicamente projetos de implantação/manutenção de sinalização; participar do controle de
qualidade dos projetos serviços e materiais; coletar e organizar dados referentes ao
desenvolvimento de materiais e serviços de sinalização viária; participar da elaboração de
projetos de sinalização; manter contatos internos/externos e executar outras tarefas correlatas.

Analista de Sinalização Pl.

Elaborar procedimentos e especificações técnicas de serviços e materiais e instruções de serviço;
analisar tecnicamente projetos de implantação/manutenção de sinalização; efetuar o controle de
qualidade dos projetos, serviços e materiais; elaborar relatórios e pareceres técnicos referentes
ao desenvolvimento de materiais e serviços de sinalização viária; participar da elaboração de
projetos de sinalização, manter contatos interno/externos e executar outras tarefas correlatas.

Conteúdo Programático

Português:

Interpretação de textos, ortografia oficial, acentuação, emprego de pronomes, flexão verbal,
verbos regulares e irregulares, concordância nominal e verbal, regência verbal e nominal,
emprego de crase e pontuação.

Conhecimentos Específicos:

- Parâmetros básicos de controladores eletromecânicos e eletrônicos;

-  Parâmetros básicos de eletrônica digital;
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- Sinalização semafórica
. critérios de locação de colunas, grupos focais e controladores
. programação semafórica
. sincronismo de redes semafóricas

- Planejamento e desenvolvimento de operação em manutenção de sinalização semafórica;

- Planejamento e acompanhamento de implantação de sinalização semafórica;

- Parâmetros básicos de Segurança do Trabalho;

- Direção Defensiva

4. ANALISTA DE TREINAMENTO JÚNIOR (U.O 1120 – GED)

Nº Vagas:  02 vagas.

Requisitos:

- Escolaridade mínima exigida: Superior completo Pedagogia, Psicologia, Filosofia, Letras,
Ciências Sociais, História ou Geografia.

- Experiência mínima exigida: 02 (dois) anos em atividades de Educação  e/ou Treinamento
de Trânsito.

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

Jornada/Horário: 220 horas mensais  - 08h00 / 09h00 às 17h00 / 18h00.

Principais atividades:

Elaborar, sob orientação, programas, estudos, cursos e treinamentos educativos de trânsito,
participar da elaboração de programas e cursos; separar material de apoio para cursos,
treinamentos e palestras; ministrar cursos e treinamentos relativos a trânsito/transporte,
educação e segurança; participar da elaboração de manuais técnicos-pedagógicos, apostilas,
roteiros e avaliações de cursos e treinamentos; manter atualizado o cadastro de entidades
promotoras de treinamentos, o arquivo técnico da área e os dados estatísticos referentes a
acidentes e segurança do trânsito; aplicar pré-teste; redigir relatórios de acompanhamento dos
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cursos; elaborar relatórios técnicos e textos de apoio; participar de congressos, encontros,
seminários e outros do gênero a nível nacional, auxili ar na organização e realização de eventos
internos e externos apoiado pela Cia. e executar outras tarefas correlatas.

Conteúdo Programático

Português:

Interpretação de textos, ortografia oficial, acentuação, emprego de pronomes, flexão verbal,
verbos regulares e irregulares, concordância nominal e verbal, regência verbal e nominal,
emprego de crase e pontuação.

Conhecimentos Específicos:

- Código Nacional de Trânsito::

. Capítulo III – Das regras gerais para circulação

. Capítulo IV – Dos sinais de trânsito

. Capítulo X – Dos deveres e proibições

- Fundamentos metodológicos e psicológicos para elaboração de conteúdos programáticos,
manuais técnico-pedagógicos, roteiros e avaliações de atividades educativas e treinamentos
dirigidos a adultos e crianças.

- Treinamento
. Objetivos
. Conteúdos
. Avaliações

- Treinamento nos programas de educação de trânsito: Função/Papel.

- Fundamentos metodológicos/filosóficos/psicológicos:
. Psicodrama Pedagógico
. Andrologia
. Holística
. Neurolinguística

- Processo Ensino-Aprendizagem
. Definições
. Tipos
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- Comunicação
. Teoria
. Mensagem
. Linguagem

5. ANALISTA DE ATENDIMENTO AO MUNÍCIPE (U.O 3210 – GSU)

Nº Vagas:  01 vaga.

Requisitos:

- Escolaridade mínima exigida: Superior completo ou em curso.

- Experiência mínima exigida: 01 (um) ano em atividades que exijam contato com o
público/usuário. Desejável vivência em Engenharia de tráfego.

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

Jornada/Horário: 220 horas mensais  - 08h00 / 09h00 às 17h00 / 18h00.

Principais atividades:

Efetuar a interface entre a CET e o munícipe, por telefone ou através de contato pessoal,
interpretar as solicitações recebidas, delimitar o local, verificando a necessidade de abertura de
pedidos de sinalização – OS, transcrever os dados constantes na solicitação para a fase de
análise (GET´s), acompanhando sua tramitação e executar outras tarefas correlatas.

Conteúdo Programático

Português:

Compreensão e interpretação de textos, ortografia, acentuação gráfica, emprego e colocação de
pronomes, flexão verbal, verbos regulares e irregulares, concordância verbal, regência verbal e
nominal, emprego de crase e pontuação.
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Matemática:

Álgebra, porcentagens, regra de três, funções de 2º grau, sistema de 1º grau, conjuntos,
determinantes, equação, exponenciação e radiciação.

Conhecimentos Específicos:

Noções de Legislação de Trânsito (Código Nacional de Trânsito), conceito e aplicação da
sinalização viária urbana).

6. TÉCNICO FINANCEIRO (U.O 3020 – GOC   E   U.O 3010 - GFI)

Nº Vagas:  01 vaga (GOC) e 02 vagas (GFI)

Requisitos:

- Escolaridade mínima exigida: 2º grau completo técnico em Contabili dade ou
Administração ou cursando Superior em Administração, Economia ou Ciências Contábeis.

Remuneração: R$ 632,67 (Seiscentos e trinta e dois reais e sessenta e sete centavos).

Jornada/Horário: 220 horas mensais  - 08h00 / 09h00 às 17h00 / 18h00.

Principais atividades:

Elaborar mapas de rateio de custos e de disponibili dades bancárias, emitir faturas para cobrança
pelos serviços prestados ou reembolso de prejuízos; atender ao público no caixa; escriturar o
livro caixa; controlar o recebimento de formulários necessários à apuração de custos;
acompanhar contratos de prestação de serviços para áreas administrativas; contatar
fornecedores diversos; elaborar mapas de Atestados de Recebimento (AR´s); emitir liberações
para pagamentos; classificar documentos contábeis, participar do controle e acompanhamento
de cobrança relacionada à travessia de cargas superdimensionadas, bem como ao ressarcimento
de definição de sinalização, participar da elaboração de propostas financeiras e executar outras
tarefas correlatas.
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Conteúdo Programático

Português:

Compreensão e interpretação de textos, ortografia, acentuação gráfica, emprego e colocação de
pronomes, flexão verbal, verbos regulares e irregulares, concordância verbal, regência verbal e
nominal, emprego de crase, pontuação.

Matemática:

Álgebra, porcentagens, juros simples e compostos, regra de três, funções de 2º grau, sistema de
1º grau, conjuntos, determinantes, equação, exponenciação e radiciação.

Conhecimentos Específicos:

- Noções de Teoria Geral da Administração.

- Administração Financeira.

- Noções básicas de Contabili dade

. Princípios e convenções

. Escrituração Contábil e Concili ação de Contas

. Conceitos básicos: Ativo, Passivo, Receita, Despesa, Investimento.

- Princípios Gerais de Atividade/Econômica: Divisão do trabalho na sociedade e formas de
organização econômica.

- Noções sobre o funcionamento dos mercados: demanda, oferta e preço de equilíbrio.

- Noções gerais dos sistemas de Custos. Por absorção, padrão, incrementos, fixos e variáveis,
por processo.

- Noções básicas de Legislação Tributária.

- Escrituração Fiscal.
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2. INSCRIÇÕES

2.1 INSTRUÇÕES GERAIS

Poderão inscrever-se os empregados que atendam aos requisitos de escolaridade e
experiência exigidos, tenham no mínimo 01 (um) ano de empresa, e nos últimos 12 (doze)
meses (09/05/94 à 09/05/95):

- 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.

2.2 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 04/05/95 à 09/05/95 das 09h00 ás 12h00 e das 14h00 às
16h00.

As inscrições para o cargo de Analista de Treinamento Jr. também poderão ser feitas à Av.
Marquês de São Vicente 2154, Barra Funda (STT), com Maria do Rosário, no mesmo
período e horário.

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

2.3 DOCUMENTOS

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

Deverá ser apresentado, no ato da inscrição, documento original que comprove a
escolaridade do candidato e experiência profissional anterior à CET, quando esta estiver
compondo o tempo de experiência exigido como requisito para o cargo pleiteado. Para os
cargos que exijam a CNH, esta deverá ser também apresentada.
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3. PROCESSO SELET IVO

3.1 TRIAGEM

As inscrições serão analisadas pelo DPR, considerando os requisitos exigidos para os
cargos. Ao DAP caberá a análise quanto às faltas e sanções disciplinares.

3.2 PROVA ESCRITA

A aplicação e a correção das provas serão realizadas por SRH/DPR. O resultado será
divulgado através de Aviso Geral, Onde constarão os nomes dos candidatos habili tados a
prosseguir no processo seletivo.

3.3 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.

3.4 AVA LIAÇÃO TÉCNICA

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

4. DIVULGAÇÃO

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

UO DE ORIGEM :   S R H   /  D A   /   D O   /   P R


