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AVISO GERAL

SELEÇÃO INTERNA / BTE
ESPECIALISTA

Complementando e retificando o Aviso Geral nº 007/95, emitido em 26/01/95, Seleção
Interna – Especialista IV, informamos que, em função de análises efetuadas no
dimensionamento do quadro de vagas da Gerência de Sistemas e Controle de Tráfego –
GSC, ocorrem alterações relativas às vagas divulgadas, detalhadas abaixo:

1. CARGOS:

ESPECIALISTA IV
VAGAS: 01 (UMA)

ESPECIALISTA III
VAGAS: 02 (DUAS)

1.1 Requisitos

Para ambos os cargos permanecem os requisitos divulgados no Aviso Geral nº
007/95.

1.2 Pr incipais atividades

A descrição de atividades divulgadas no Aviso Geral nº 007/95 abrange os dois
cargos, havendo diferenciação a nível do segmento de atuação e de responsabili dade
específica de cada cargo.

1.3 Informações complementares

ESPECIALISTA III

Remuneração: R$ 2.370,05 (Dois mil trezentos e setenta reais e cinco centavos)

Jornada de trabalho: 220 horas mensais

Horário de trabalho: 08h00 / 09h00 às 17h00 / 18h00.
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2. INSCRIÇÕES

As instruções para as inscrições permanecem as mesmas das divulgadas no Aviso Geral
nº 007/95, estendendo-se o período de inscrições até 10/03/95, das 09h00 às 12h00 e
das 14h00 às 17h00.

Os empregados que já fizeram sua inscrição até a data da  divulgação deste Aviso Geral,
não precisam inscrever-se novamente, mesmo que pretendam concorrer para o cargo de
Especialista III .

O período de 12 (doze) meses para avaliação das sanções disciplinares e faltas será de
10/03/94 à 10/03/95.

3. PROCESSO SELET IVO

As informações divulgadas no Aviso Geral nº 007/95, são válidas para os dois cargos,
inclusive o conteúdo programático da Prova Escrita.

3.1 Avaliação Curr icular

Além das Avaliações Psicológicas e Técnica, será estruturada também a Avaliação
Curricular, que terá como objetivo avaliar a Formação Acadêmica, Cursos de
Especialização / Complementação / Pós-Graduação e Experiência Profissional dos
candidatos, dentre outros fatores, conforme modelo a ser divulgado posteriormente.
A apresentação do Curriculum Vitae deverá ser efetuada somente pelos candidatos
classificados na prova Escrita.

4. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

4.1 A prova escrita será a mesma para os dois cargos. O grau de funcionalidade
(Especialista III ou IV), dos candidatos aprovados será determinado pelas etapas
subsequentes, ou seja, Avaliação Técnica, Curricular e Psicológica.
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4.2 Na possibili dade de existir, ao final do processo Seletivo, um número maior de
candidatos aprovados em relação ao número maior de candidatos aprovados em
relação ao número de vagas divulgadas na GSC, aqueles que excederem este
número, permanecerão no aguardo do surgimento de novas vagas, conforme item 2.4
e 2.5 na NA – 024 – Seleção Interna, podendo ser promovidos em outras áreas,
condicionada à realização de entrevista e respeitada a ordem de classificação final.

4.3 Os empregados que atendam ao disposto no item 1.1 da NA 035 – BTE – Banco de
Transferência de Empregado e que tenham interesse em candidatar-se, poderão
inscrever-se no período acima mencionado

U.O.  DE  ORIGEM :   S R H   /   D O   /   G S C


