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AVISO GERAL

SELEÇÃO INTERNA ABERTURA DE
VAGAS – OPERADOR DE TRÁFEGO

Informamos a todos os empregados a abertura de vagas, a serem preenchidas através de
Seleção Interna, na Superintendência de Transpor te e Tráfego - SET.

1. CARGO – OPERADOR DE TRÁFEGO

1.1 REQUISITOS

- Escolar idade mínima exigida: 1º Grau Completo

- C.N.H – Car teira Nacional de Habili tação: Categoria C ou D, sendo também,
desejável A-3C.

- Experiência: de 02 (dois) anos exercendo atividades como Motorista ou em
operação do sistema viário.

1.2 PRINCIPAIS ATIVIDADES

Executar operação corredor e vistorias do sistema viário para apuração de
deficiências de sinalização e interferências no tráfego; dar apoio a eventos especiais;
colaborar no atendimento a acidentes; providenciar a remoção de interferências no
sistema viário, dirigindo veículos de diversas espécies; autuar veículos; realizar
atividades em pontos fixos e executar outras tarefas correlatas.

1.3 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Nº de Vagas : 70 (setenta)

- Jornada de Trabalho: 220 horas mensais, em regime de escala, conforme
Acordo Coletivo de Trabalho.

- Local de Trabalho : Vários

- Remuneração : R$ 725,48 (setecentos e vinte e cinco reais e quarenta e
oito centavos) .
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2. INSCRIÇÕES

2.1 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 (15/03/94 à 14/03/95):

- 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 08/03/95 à 14/03/95 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.

2.3  DOCUMENTOS

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

Deverá ser apresentado, no to da inscrição, documento original que comprove a
escolaridade do candidato, bem como a CNH;
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3. PROCESSO SELET IVO

3.1 TRIAGEM

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

3.2 PROVA ESCRITA

A aplicação e a correção das provas serão aplicadas por SRH/DPR. O resultado será
divulgado através do Aviso Geral, onde constarão os nomes dos candidatos
habilit ados a prosseguir no processo seletivo.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

Português:

Números inteiros e racionais relativos : leitura e escrita de números : operações
(adição, subtração, multiplicação, divisão e potenciação); expressões numéricas;
múltiplos e divisores de números naturais; problemas. Números e grandezas
proporcionais; razões e proporções; divisão em partes proporcionais; regra de três
simples; porcentagem e problemas.

Conhecimentos Específicos :

Legislação de Trânsito, Sinalização e conhecimento das regiões, bairros e principais
ruas da cidade.

3.3 PROVA PRÁTICA

Terá como objetivo avaliar a aptidão dos candidatos na condução de veículos
oficiais da empresa.



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

Nº  018 / 95 Pág.: 4/4

Emissão: 21 / 02 / 95

Validade:  Indeterminada

AVISO GERAL

SELEÇÃO INTERNA ABERTURA DE
VAGAS – OPERADOR DE TRÁFEGO

3.4 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 pela
SRH/DPR com assessoria da SET

3.5 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.

NOTA: Lembramos aos empregados interessados em se inscrever no BTE – Banco de
Transferência de Empregados, e que atendam ao disposto no item 1.1 da NA 035,
entrem em contato com SRH/DPR para realizar a sua inscrição.

U.O.  DE  ORIGEM :   S R H   /   S E T   /   D A


