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AVISO GERAL

CONCURSO INTERNO
TÉC. DE CONTR. OPER. E TÉC DE

CONTR. DE TRÁFEGO

Informamos a todos os empregados a abertura de 8 (oito) vagas para o cargo de Técnico de
Controle Operacional e 6 (seis) vagas para o cargo de Técnico de Controle de Tráfego, na
Gerência de Operações – GCO.

1. DOS CARGOS

1.1. Requisitos

Técnico de Controle Operacional

Escolar idade Mínima – 2º grau incompleto
Experiência mínima – 01 (um) ano em atividade relacionadas a operação do
sistema viário. Desejável conhecimentos em radiocomunicação.

Técnico de Controle de Tráfego

Escolar idade Mínima – 2º grau incompleto
Experiência mínima – 01 (um) ano em atividade relacionadas a operação do
sistema viário; 04 (quatro) meses em programação de computador.

1.2. Pr incipais atividades

Técnico de Controle Operacional

Operar e coordenar por sistemas de radiocomunicação e telefonia diversas
atividades em campo, registrando em formulário próprio informação sobre o
trânsito para encaminhamento à Assessoria de Imprensa, operar terminais ligados
a PRODAM para controle de manutenção semafórica; operar terminais de
eventos ocorridos; acompanhar eventos diversos; obter, via computador, dados de
chuvas produzidos pelo radar meteorológico; enviar informações meteorológicas
aos demais órgãos envolvidos e executar outras tarefas correlatas.



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

Nº  007 / 94 Pág.: 2/5

Emissão:   31 / 01 / 94

Validade:  Indeterminada

AVISO GERAL

CONCURSO INTERNO
TÉC. DE CONTR. OPER. E TÉC DE

CONTR. DE TRÁFEGO

Técnico de Controle de Tráfego

Monitorar e controlar os programas de temporização semafórica do sistema
SEMCO e as programações semafóricas dos controladores; acompanhar e
auxili ar na análise de desempenho de programas de tráfego; contatar Analista de
Tráfego para análise dos planos semafóricos com desempenho não satisfatório;
verificar e avaliar em campo as alterações semafóricas e suas proporções e
projeções ocupacionais e as falhas ocorridas nos controladores de rua e laços
detetores de veículos; testar os sistemas reparados; providenciar a liberação de
controladores para operação manual, manter atualizados os arquivos de programa
de tráfego e tabela de horário; executar outras tarefas correlatas.

1.3. Horár io de trabalho

Jornada de 06 (seis) horas diárias em regime de escala, com 07 (sete) folgas
mensais, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.

1.4. Local de Trabalho

Central / Bela Cintra.

1.5. Salár io

CR$ 278.243,00 (base janeiro/94).

2. INSCRIÇÕES

2.1. Instruções Gerais:

Poderão se inscrever os empregados que atendam aos requisitos exigidos
(escolaridade e experiência); tenham no mínimo 01 (um) ano de Empresa, e nos
últimos 12 (doze) meses:
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- não tenham sofrido qualquer tipo de punição;
- não tenham sido promovidos ou reenquadrados;
- 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 horár io para inscrições:

As inscrições deverão ser entregues pessoalmente no Departamento de
Planejamento de Recursos Humanos / DPR – Rua Sumidouro, 740 – 1º andar –
Pinheiros; no período de 08/02/94 à 24/02/94 das 09h00 às 12h00 e das 14h00
às 16h00.

Obs.: não serão aceitas inscrições e/ou apresentação de documentos via malote, e
após o prazo estabelecido.

2.3. Documentos:

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

O formulário inscrição e os documentos (original e cópia) comprobatórios dos
requisitos (escolaridade, experiência) deverão ser entregues no ato da inscrição.

3. PROCESSO SELET IVO

3.1. Tr iagem:

As inscrições serão analisadas pelo DPR, considerando os requisitos exigidos
para o cargo.
Ao DAP, caberá a análise quanto às faltas e sanções disciplinares.
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3.2. Prova Escrita:

Formulada com o objetivo de avaliar conhecimentos gerais e específicos dos
candidatos. Terá caráter eliminatório e classificatório.

3.3. Prova prática / situacional:

Os candidatos habilit ados na etapa anterior, submeter-se-ão a Prova Prática /
Situacional formulada e aplicada pela área requisitante, com assessoria do DPR.
Terá caráter eliminatório e classificatório.

3.4. Entrevista:

Os candidatos serão entrevistados pela área requisitante (GCO) e DPR,
objetivando complementar as avaliações anteriores e avaliar a adequação do
perfil do candidato em relação ao cargo pretendido.

3.5. Exame Médico

Técnico de Controle Operacional – Na medida em que houver liberação de vagas,
os candidatos serão convocados para exame médico-audiométrico, em função da
especificidade do cargo.
Os candidatos considerados inaptos nesta avaliação serão desclassificados.

4. DIVULGAÇÃO

As informações relativas as etapas do processo seletivo, quanto ao conteúdo
programático, local, data, horário, assim como os critérios para definição dos candidatos
aprovados, 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.
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6. COORDENAÇÃO DO PROCESSO SELET IVO:

Caberá a SRH/DPR a coordenação de todo o processo seletivo contando com a
participação da área requisitante (GCO).

UO DE ORIGEM :   S E T   /   S R H  /  D A


