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Nos termos da Norma Administrativa – NA 035, que rege o Banco de transferência de
Empregados – BTE, informamos a todos os empregados a existência de vagas na
Superintendência do Centro de Treinamento e Educação de Trânsito – STT.

I – VAGAS EXISTENTES

1. Cargo: TÉCNICO DE COMUNICAÇÃO

1.1. Número de vagas: 02 (duas)

1.2. Unidade Orgânica: 1110 – GEA

1.3. Carga Horária: 220 horas/mês

1.4. Atividades a serem desenvolvidas:

Participar, sob orientação, de reuniões comunitárias; desenvolver, sob
orientação, encontros e palestras junto à população, visando a formação de
agentes multiplicadores de ações que envolvam a participação popular;
participar de plenárias sobre trânsito e transportes; analisar e priorizar, sob
orientação, o atendimento a demanda de solicitações de melhoria do trânsito
efetuadas pela população, atuando junto a área técnica da Campanha, de
forma a possibilit ar a participação da comunidade garantindo assim o êxito
dos projetos a serem executados.

1.5. Requisitos do cargo:

A escolaridade exigida para o cargo é 2º grau completo e experiência
comprovada de 1 a 2 anos em atividades que exijam contato com o público.

Desejável estar cursando Ciências Sociais

NOTA:  A contagem do tempo para os requisitos previstos tomará por base, a
data de publicação deste Aviso Geral
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1.6. Classe salarial

O cargo encontra-se posicionado na classe 107 com remuneração equivalente
a CR$ 50.868,00 (salário de efetivação – base agosto/93)

II  – VAGAS EXISTENTES

2.  Inscrição:

2.1. Os empregados interessados deverão preencher o formulário “Inscrição para
Preenchimento de Vaga” Mod. A-082, disponível no Almoxarifado/PLS e
entrega-lo, pessoalmente, em SRH/DPR, à Rua do Sumidouro, 740 – 1º
andar.

2.2. Não poderão participar do processo os empregados com menos de 01 (um)
ano de empresa

2.3. O prazo para as inscrições, iniciar-se-á em 20/09/93 encerrando-se em
24/09/93.

2.4. O horário de atendimento será das 09h00 às 12h00 e das 14h00 às 17h00.

3.  Tr iagem

O Departamento de Planejamento e Remuneração de Pessoal – DPR analisará as
inscrições, verificando a adequação dos requisitos dos empregados em relação aos
exigidos para a vaga, conforme previsto no item 4 da NA 035.

A divulgação das inscrições deferidas far-se-á através de Aviso Geral.

4.  Entrevista

Será agendada entrevista em SRH/DPR, para os candidatos cujas inscrições foram
deferidas, visando a avaliação de adequação do perfil do empregado (habili dades e
interesses) em relação ao cargo pretendido.

Após esta etapa, os candidatos serão encaminhados para entrevista técnica junto à
área detentora da vaga.
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O processo de preenchimento das vagas ocorrerá através da somatória de pontos
obtidos nas duas entrevistas realizadas, sendo que serão considerados aptos aos
candidatos que obtiverem pontuação igual ou superior a média do desempenho do
grupo.

Desta forma, os dois primeiros classificados preencherão as vagas disponíveis,
ficando  no aguardo de novas vagas os demais classificados.

No caso de empate de candidatos, será utili zado como critério de desempate o
tempo de efetivo exercício na função atualmente ocupada na Companhia.

5.  Comissão

Será constituída comissão que acompanhará todas as etapas do processo de
preenchimento das vagas, sendo composta por um integrante de SRH, um
representante da área detentora das vagas e um indicado pela DR para representar o
corpo de empregados.

UO DE ORIGEM :   S R H   /   D A


