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AVISO GERAL

CONCURSO INTERNO
ABERTURA DE VAGAS – TÉC. E ANAL. DE

TRANSP.  E  TRÁFEGO

Informamos a todos os empregados a abertura de vagas a serem preenchidas através de
Concurso Interno para os cargos de Técnico de Transpor te e Tráfego, Analista de
Transpor te e Tráfego Júnior e Pleno, na Superintendência de engenharia de Tráfego –
SET e nas áreas onde houver vagas decorrentes de ascensão funcional originárias deste
processo seletivo.

1. CARGOS

1.1. TÉCNICO DE TRANSPORTE E TRÁFEGO

ESCOLARIDADE: 2º grau completo.

EXPERIÊNCIA MÍNIMA: de 1 a 2 anos em atividades de operação do sistema
viário.
Possuir habilit ação como motorista, qualquer categoria.

PRINCIPAIS ATIVIDADES:

Executar tarefas operacionais, tais como: operação ronda e corredor, no sistema
viário, para apuração de deficiências de sinalização e interferências no tráfego;
elaboração de projetos operacionais de manutenção de  pequena complexidade;
fiscalização de obras na via pública; apoio a operacionalização e implantação de
novos projetos; autuação de veículos e execução de outras atividades correlatas.

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Nº de vagas: 08 (oito)
Horár io de Trabalho – Escalas de revezamento conforme item 25.1 do
Acordo Coletivo de Trabalho.
Local de Trabalho – Gerências de Engenhar ia de Tráfego – GET´s.
Salár io (Base março/94) – 722,04 – URV´s.

1.2. ANALISTA DE TRANSPORTE  E TRÁFEGO - JR

ESCOLARIDADE: Superior completo em Engenharia, Arquitetura ou
Tecnologia.
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EXPERIÊNCIA MÍNIMA: de 1 a 2 anos em atividades de planejamento ou
projetos ou operação do sistema viário.
Possuir habilit ação como motorista, qualquer categoria.

PRINCIPAIS ATIVIDADES:

Desenvolvimento de projetos operacionais de manutenção; coordenação e
participação na equipe operacional em atividades rotineiras e eventos;
fiscalização de obras em vias e logradouros públicos; levantamento de dados para
revisões semafóricas; análise de desempenho de projetos implantados; autuação
de veículos e execução de outras tarefas correlatas.

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Nº de vagas: 08 (oito).
Horár io de Trabalho – Escalas de revezamento conforme item 25.1 do
Acordo Coletivo de Trabalho.
Local de Trabalho – Gerências de Engenhar ia de Tráfego – GET´s.
Salár io (Base março/94) – 851,65 – URV´s.

2. INSCRIÇÕES

2.1. INSTRUÇÕES GERAIS

Poderão inscrever-se, os empregados que atendam aos requisitos exigidos
(escolaridade e experiência), tenham no mínimo 01 (um) ano de empresa, e nos
últimos 12 (doze) meses (20/04/93 à 20/04/94):

- não tenham sofrido qualquer tipo de punição;
- não tenham sido promovidos ou reenquadrados;
- tenham, no máximo, 03 (três) faltas injustificadas;
- tenham, no máximo, 12 (doze) faltas justificadas, exceto as previstas em

acordo coletivo.
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2.2. LOCAL, PERÍODO E HORÁRIO 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 13/04/94 à 20/04/94 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.

2.3. TÉCNICO DE TRANSPORTE E TRÁFEGO

As inscrições deverão ser efetuadas através do formulário “Inscrição para
Preenchimento de Vagas” (mod. A-082).
O formulário de inscrição e os documentos (originais e cópia) comprobatórios
dos requisitos (escolaridade e experiência) deverão ser entregues no ato da
inscrição.

3. PROCESSO SELET IVO

3.1. TRIAGEM

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

3.2. PROVA ESCRITA

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

A aplicação e a correção das provas serão realizadas por SRH/DPR. Serão
divulgados através de Aviso Geral, por ordem alfabética, os nomes dos
candidatos habilit ados a prosseguir no processo seletivo.
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a) CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

- Técnico de Transpor te e Tráfego

Conhecimentos Gerais:

Por tuguês: Ortografia oficial; acentuação, emprego de pronomes; flexão
verbal; verbos regulares e irregulares; vozes do verbo; concordância
nominal e verbal; verbos impessoais; regência verbal e nominal; emprego
do sinal de crase; pontuação; compreensão e interpretação de texto.

Matemática: Álgebra, Trigonometria (seno, coseno, cossecante,
simpli ficação), Triângulos equivalentes; ângulos; Funções de  2º Grau,
logaritmo (propriedades); juros compostos, sistema de 1º grau; conjuntos;
determinantes; equação; exponenciação e radiciação.

Conhecimentos Específicos:

. Noções de planejamento de trânsito urbano; engenharia de tráfego:
conceito e aplicações; sinalização viária urbana; segurança viária; projeto
geométrico; topografia; pavimentação de vias públicas; operação do
sistema viário; legislação de trânsito (Código Nacional de Trânsito).

. Lei nº 508 de 21/09/66 com redação dada pelo Decreto Lei nº 237 de
28.02.67 e regulamento do Código Nacional de Trânsito (Decreto nº
62.127 de 16.01.68) e resolução do CONTRAN.

- Analista de Transpor te e Tráfego Júnior e Pleno

Conhecimentos Específicos:

. Noções de planejamento de trânsito urbano; engenharia de tráfego:
conceito e aplicações; sinalização viária urbana; segurança viária; projeto
geométrico; topografia; pavimentação de vias públicas; operação do
sistema viário; legislação de trânsito (Código Nacional de Trânsito).
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. Lei nº 508 de 21/09/66 com redação dada pelo Decreto Lei nº 237 de
28.02.67 e regulamento do Código Nacional de Trânsito (Decreto nº
62.127 de 16.01.68) e resolução do CONTRAN.

Conhecimentos Gerais:

Por tuguês: Ortografia oficial; acentuação, emprego de pronomes; flexão
verbal; verbos regulares e irregulares; vozes do verbo; concordância
nominal e verbal; verbos impessoais; regência verbal e nominal; emprego
do sinal de crase; pontuação; compreensão e interpretação de texto.

3.3. AVA LIAÇÃO PSICOLÓGICA

Os candidatos habilit ados na prova escrita, serão submetidos a avaliação
psicológica, com o objetivo de avaliar a adequação ao perfil e as especificidades
dos cargos.

3.4. DINÂMICA DE GRUPO

Nesta etapa os candidatos serão avaliados por um comitê, constituído pela área
requisitante e por SRH/DPR, objetivando-se a complementação da fase anterior,
bem como a análise de aspectos técnicos relativos a cada cargo.

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.

5. VALIDADE

O prazo de validade do concurso será de 01 (um) ano, a contar da data de divulgação do
resultado final, sendo obedecida a ordem de classificação para o preenchimento de
vagas.



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

Nº  033 / 94 Pág.: 6/6

Emissão:   07 / 04 / 94

Validade:  Indeterminada

AVISO GERAL

CONCURSO INTERNO
ABERTURA DE VAGAS – TÉC. E ANAL. DE

TRANSP.  E  TRÁFEGO

6. COORDENAÇÃO DO PROCESSO SELET IVO

Caberá a SRH/DPR a Coordenação de todo processo seletivo contando com a
participação da área requisitante, de um representante da DR ou CREE e de um
empregado indicado pela Auditoria.

UO DE ORIGEM :   S E T   /   S R H   /   D A


