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AVISO GERAL

VAGAS DISPONÍVEIS NO BANCO DE
TRANSFERÊNCIA DE EMPREGADOS

- BTE

Nos Termos da Norma Administrativa – NA 019, que rege o Banco de Transferência de
Empregados – BTE, informamos a todos os empregados a existência de vaga no
DO/SET/GET´s e GCO.

01. VAGAS EXISTENTES

1.1. Cargo: Encarregado de operações

a) Número de Vagas: 04

b) Unidade Orgânica: GCO – U.O. 2170

c) Carga Horária: 220 horas/mês, em horário de turnos:

- das 05h00 às 14h00
- das 13h00 às 22h00
- das 21h00 às 06h00

d) Atividades a serem desenvolvidas:

Controlar, orientar e executar as atividades de rádio-comunicação, telefonia,
teleimpressão e manutenção/operação do sistema SEMCO, elaborar relatório
diário das ocorrências no sistema viário, bem como relatórios de avaliação de
operações especiais e executar outras tarefas correlatas.

e) Requisitos do cargo:

- 2º grau completo
- de 2 a 4 anos de experiência em área operacional
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1.2. Cargo: Encarregado de Transpor tes

a) Número de Vagas: 04

b) Unidade Orgânica: SET/GET´s -  – U.O. 2100

c) Carga Horária: 220 horas/mês, em horário de turnos:

- das 05h00 às 14h00
- das 13h00 às 22h00
- das 21h00 às 06h00

d) Atividades a serem desenvolvidas:

Coordenar, orientar e executar as atividades referentes a operacionalização
da frota, abrangendo o controle de escalas de trabalho, programação de
serviços de transporte, vistoria de viaturas, etc; apurar custos operacionais,
controle da documentação de veículos, manter a disciplina e a ordem no local
de trabalho e executar outras tarefas correlatas.

e) Requisitos do cargo:

- 2º grau completo
- de 2 a 4 anos de experiência em controle de veículos.

02. PROCESSO SELET IVO

2.1. Para a Inscrição

a) Os empregados interessados deverão preencher o formulário “Inscrição para
Preenchimento de Vaga” mod. A-082, disponível no Almoxarifado/PLS,
encaminhando-o à GDR/Departamento de Seleção e Acompanhamento de
Pessoal – DAP

b) Não poderão participar do processo os funcionários com menos de 01 (um) ano
de empresa.
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c) Prazo: 14/05/92 até 25/05/92

d) Horário das 09h00 às 12h00 e das 14h00 às 17h00

Nota: A contagem do tempo para os requisitos previstos tomará por base, a data
de publicação deste Aviso Geral.

2.2. Tr iagem

DSP analisará as inscrições verificando a adequação dos requisitos dos empregados
em relação aos requisitos exigidos para os cargos vagos, assim como as atividades a
serem desenvolvidas.

A seguir, GRH/Departamento de Planejamento e Remuneração de Pessoal – DRP,
deverá emiti r parecer referente aos candidatos triados, conforme determina a Norma
Administrativa NA 017 – item 4.1-b.

GRH informará o resultado desta etapa e convocará os candidatos para a fase
seguinte do processo seletivo.

2.3. Entrevista

Os responsáveis pelas unidades interessadas, após a realização das entrevistas, onde
serão avaliados os requisitos específicos desejados para a função, considerando as
particularidades de cada área, deverão informar o DSP por escrito, no formulário
apropriado, o resultado da entrevista, justificando a sua decisão.

Oportunamente GRH/DSP informará aos candidatos os resultados finais do
processo seletivo.

JCCR / JHB


