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AVISO GERAL

BANCO DE TRANSFERÊNCIA E
CONCURSO INTERNO –

ENCARREGADO DE SINALIZAÇÃO

Informamos a todos os empregados a abertura de 04 vagas para o cargo de Encarregado de
Sinalização II , na Superintendência de Sinalização – SSI / Gerência de Sinalização Vertical,
Horizontal e Obras – GSV.

Os processos de preenchimento das vagas por Banco de Transferência – BTE e Concurso
Interno ocorrerão simultaneamente, dando-se porém prioridade ao preenchimento das vagas
aos inscritos no BTE.

1. DO CARGO

a) Requisitos

- escolaridade mínima, cursando técnico em Edificações
- habilit ação: CNH – nível C
- horário de trabalho: período noturno (eventualmente turno de revezamento)
- salário: Cr$ 3.081.995,00 (ref. Agosto/91)

b) Principais atividades

Orientar e executar as atividades de fiscalização, implantação e manutenção de
sinalização horizontal, vertical e obras civis; orientar e executar medições na
implantação e/ou manutenção de sinalização viária; conferir material utili zado nos
serviços; vistoriar os locais de ocorrências de manutenção; dimensionar materiais e
equipamentos necessários a manutenção de sinalização; confrontar o nome dos
componentes das equipes no livro de autorização da Companhia; controlar os
equipamentos e ferramentas utili zadas pelas equipes.

2. DAS INSCRIÇÕES

a) Instruções Gerais

Poderão se inscrever para o BTE ou Concurso Interno os empregados que
preencham os requisitos e recebem salário igual ou inferior ao cargo pretendido.

As inscrições deverão ser efetuadas através do preenchimento do formulário
“Inscrição para Preenchimento de Vagas” (mod. A-082), disponível no
Almoxarifado/PLS.
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O formulário e comprovantes de escolaridade (original e cópia) deverão ser
entregues pessoalmente pelos interessados, no ato da inscrição.

b) Restrições

Não poderá participar do processo o empregado:

- Para BTE

. Com menos de 01 (um) ano de empresa

- Para Concurso Interno

. Com menos de 01 (um) ano de empresa

. Promovido ou reenquadrado nos últimos 12 (doze) meses

. Com punição sofrida nos últimos 12 (doze) meses

. Com mais de 3 (três) faltas não justificadas, exceto as legais, ou com mais de
12 faltas justificadas nos últimos 12 (doze) meses, executando-se as previstas
em Acordo Coletivo.

c) Período, horário e local

De 04/09/92 à 18/09/92, das 09h00 às 16h00, no Departamento de Recrutamento e
Seleção de Pessoal – DSP, Prédio Sumidouro.

Nota: Não serão aceitas inscrições e/ou apresentação de documentos após
estabelecido, em hipótese alguma.

3. PROCESSO SELET IVO

a) Banco de Transferência de Empregados – BTE

- Triagem

As inscrições serão analisadas pelo DSP, sob o aspecto de adequação aos
requisitos exigidos para o cargo.
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- Avaliação

Constará de 2 entrevistas, sendo uma com a DSP e outra com a área
requisitante. Os candidatos serão informados do resultado do processo.

b) Concurso Interno

- Triagem

As inscrições analisadas pelo DSP, sob o aspecto de adequação aos requisitos
exigidos para o cargo e por DAP com relação ao número de faltas ou sanções.

Os candidatos habilit ados nesta etapa serão convocados para o prosseguimento
do processo seletivo, através de Aviso Geral.

- Prova Escrita

A relação dos candidatos habilit ados será divulgada através de Aviso Geral por
ordem alfabética.

Esta prova terá caráter eliminatório e classificatório.

- Avaliação Psicológica

Os candidatos submeter-se-ão a avaliação psicológica com o objetivo de avaliar
a sua adequação ao perfil do cargo.

- Entrevista Técnica

Os candidatos entrevistados pela área requisitante, visando complementar as
avaliações anteriores.

- Resultado Final

A divulgação dos aprovados será efetuada através de Aviso Geral, por ordem de
classificação.
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4. DIVULGAÇÃO

As informações relativas ao conteúdo programático da prova escrita, local e data de
todas as etapas do processo, bem como os critérios para definição dos candidatos
habilit ados serão divulgados através de Aviso Geral.

5. VALIDADE

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

6. COORDENAÇÃO DO PROCESSO SELET IVO

Caberá á GDR a coordenação de todo o processo seletivo, contando com a participação
da GSV.

MZ / MLL GB


