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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 069/95.

1. ANALISTA DE TRANSPORTE E TRÁFEGO SR. (U.O 2100 – SET)

Nº Vagas: 04 (quatro).

Requisitos:

- Escolar idade mínima exigida: Superior completo em Engenharia, Arquitetura ou
Tecnologia.

- Experiência: mínimo de 06 (seis) anos em atividades de Planejamento, Projetos e/ou
Operação do Sistema Viário.

- Carteira Nacional de Habili tação: Possuir habilit ação como motorista em qualquer
categoria.

Remuneração: R$ 1.871,12 (Hum mil oitocentos e setenta e um reais e doze centavos).

Jornada/Horár io: 220 horas mensais (08h00/09h00 às 17h00/18h00).

Pr incipais atividades:

Orientar e elaborar estudos de viabili dade técnica para execução de projetos de
segurança, de área, operacionais, geométricos, etc; orientar equipe na elaboração e
controle de qualidade de projetos, desenvolver estudos de projetos que envolvam o
dimensionamento de tempos e programas de  equipamentos semafóricos, sinalização
vertical e horizontal; participar de reuniões de elaboração e planejamento de grandes
eventos (Pólos Geradores, Obras, etc); orientar na autorização para obras e eventos
rotineiros, autuar veículos e executar outras tarefas correlatas.

Conteúdo programático
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Conhecimentos Específicos

- Noções de planejamento de trânsito urbano; engenharia de tráfego: conceito e
aplicações; sinalização viária urbana; segurança viária; projeto geométrico;
pavimentação de vias públicas; operação no sistema viário; legislação do trânsito
(Código Nacional de Trânsito).

- Lei nº 5.108 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.

- Parâmetros básicos do tráfego: fluxo de saturação, densidade, velocidade.

- Sinalização semafórica.

- Nota Técnica 108 de outubro de 1985 – “Dimensionamento do Tempo de amarelo” ,
Eng.º Luis Molist Vill anova.

- Nota Técnica 174 de maio de 1994 – “Reprogramação de Semáforos – Método
baseado em observação de campo” , Eng.º Sérgio Ejzemberg.

OBS.: As Notas Técnicas poderão ser obtidas nas gerências e xerocopiadas. Os
candidatos que tiverem dificuldades no acesso às mesmas, poderão procurar
DPR para obtenção de xerox.

ENGENHEIRO ELET RICISTA PL (U.O 2313 – GSS/DHA)

Nº Vagas: 02 (Duas) vagas.

Requisitos:

- Escolar idade mínima exigida: Superior completo em Engenharia Elétrica,
modalidade Eletrônica.
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- Experiência:

. manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos que compõem o Sistema
Centralizado de Controle de Tráfego – SEMCO (mínimo de 02 anos).

. nacionalização de componentes e/ou placas e/ou equipamentos eletrônicos.

. avaliação e aplicação de testes funcionais e operacionais em controladores
eletrônicos de tráfego.

. desenvolvimento de equipamentos eletro-eletrônicos.

A somatória dos tempos de experiência deverá totalizar, no mínimo, 4 (quatro) anos.

- Carteira Nacional de Habili tação: possuir habilit ação como motorista em qualquer
categoria.

Remuneração: R$ 1.586,35 (Hum mil quinhentos e oitenta e seis reais e trinta e cinco
centavos).

Jornada/Horár io: 220 horas mensais (08h00/09h00 às 17h00/18h00). Eventualmente,
plantões em finais de semana e feriados.

Pr incipais atividades:

Elaborar procedimentos e especificações técnicas de sistemas, equipamentos, materiais,
serviços e instruções para implantação/manutenção de sinalização semafórica;
coordenar as atividades de média complexidade do setor sob sua responsabili dade;
efetuar controle de qualidade dos projetos, serviços, materiais e equipamentos; elaborar
relatórios e pareceres técnicos referentes ao desenvolvimento de materiais e serviços de
sinalização semafórica; desenvolver equipamentos de eletro-eletrônicos; analisar
alterações de hardware do Sistema de Controle de Tráfego – SEMCO; executar
trabalhos de nacionalização e executar outras tarefas correlatas.

Conteúdo programático
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Conhecimentos Específicos

- Identificação e localização de defeitos no Sistema de Controle SEMCO;

- Atividades básicas de manutenção preventiva quanto aos equipamentos e ao próprio
sistema de controle centralizado.

- Parâmetros básicos de eletrônica analógica e digital;

- Utili zação de instrumentos eletrônicos:

. osciloscópio digital,

. jiga de Telecomand 8,

. frequencímetro,

. multímetro.

- Controladores eletrônicos de tráfego existentes em São Paulo:

. programação,

. identificação de placas e módulos,

. resolução de defeitos.

- Parâmetros básicos de Segurança do Trabalho.

3. ENGENHEIRO ELET RICISTA SR (U.O 2313 – GSS/DHA)

Nº Vagas: 02 (duas) vagas.

Requisitos:

- Escolar idade mínima exigida: Superior completo em Engenharia Elétrica,
modalidade Eletrônica.

- Experiência:

. manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos que compõem o Sistema
Centralizado de Controle de Tráfego – SEMCO (mínimo de 03 anos);
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. nacionalização de componentes e/ou placas e/ou equipamentos eletrônicos;

. desenvolvimento de projetos de equipamentos e/ou circuitos eletrônicos de
controle;

. elaboração e análise de especificações e/ou manuais técnicos;

. desenvolvimento e quali ficação de fornecedores, assim como elaboração de
critérios para homologação de componentes e equipamentos

A somatória dos tempos de experiência deverá totalizar, no mínimo, 6 (seis) anos.

- Carteira Nacional de Habili tação: Possuir habilit ação como motorista em qualquer
categoria.

Remuneração: R$ 1.871,12 (Hum mil oitocentos e setenta e um reais e doze centavos).

Jornada/Horár io: 220 horas mensais (08h00/09h00 às 17h00/18h00). Eventualmente,
plantões em finais de semana e feriados.

Pr incipais atividades:

Orientar e/ou elaborar procedimentos e especificações técnicas de sistemas,
equipamentos, materiais e serviços de sinalização semafórica, desenvolver suporte
técnico destinado a sistematizar o controle de qualidade dos serviços e materiais de
sinalização semafórica, orientar a elaboração de relatórios e pareceres técnicos
referentes ao desenvolvimento de equipamentos e/ou materiais de sinalização
semafórica; coordenar atividades de alta complexidade do setor; orientar e coordenar a
análise das alterações de hardware do Sistema de Controle de Tráfego – SEMCO;
orientar e elaborar trabalhos relativos ao desenvolvimento de equipamentos,
nacionalização e executar outras tarefas correlatas.

Conteúdo programático
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Conhecimentos Específicos

- Identificação e localização de defeitos no Sistema de Controle SEMCO;

- Planejamento de desenvolvimento e implantação de projetos;

- Critérios de análise e elaboração de documentos técnicos;

- Parâmetros básicos de Segurança do Trabalho.

4. INSCRIÇÕES

4.1 INSTRUÇÕES GERAIS

Poderão inscrever-se os empregados que atendam aos requisitos
escolaridade/experiência e documentação (CNH) exigidos, tenham no mínimo 01
(um) ano de empresa, e nos últimos 12 (doze) meses (09/08/94 à 09/08/95):

- não tenham sido promovidos ou reenquadrados;

- 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.

4.2 LOCAL, PERÍODO E HORÁRIO PARA INSCRIÇÕES

As inscrições deverão ser entregues pessoalmente ou através de procuração no
Departamento de Recursos Humanos – DPR, Rua Sumidouro, 740, 1º andar –
Pinheiros, no período de 03/08/95 à 09/98/95 das 09h00 às 12h00 e das 14h00 às
17h00.

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

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

Deverão ser apresentados, no ato da inscrição, os originais dos seguintes documentos:

- comprovante de escolaridade;

- comprovante de experiência profissional anterior à contratação na CET (quando
esta estiver compondo o requisito experiência);

- Carteira Nacional de Habilit ação (CNH).

5. PROCESSO SELET IVO

5.1 TRIAGEM

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

5.2 PROVA ESCRITA

As provas serão elaboradas por uma banca de examinadores e terão por objetivo
avaliar conhecimentos específicos. Constarão de questões abertas e terão caráter
eliminatório e classificatório.

A aplicação das provas será realizada por SRH/DPR e sua correção será efetuada pela
banca de examinadores. O resultado será divulgado através de Aviso Geral, onde
constarão os nomes dos candidatos habilit ados a prosseguirem no processo seletivo.

5.3 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.
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5.4 AVA LIAÇÃO TÉCNICA

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

5.5 AVA LIAÇÃO MÉDICA

Os empregados aprovados em número igual ao número de vagas em aberto, serão
submetidos à avaliação médica que terá caráter eliminatório.

6. DIVULGAÇÃO

As informações relativas ás 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   /   S E T   /   S S I   /   D A   /   D O


