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AVISO GERAL

CONCURSO INTERNO –
ENCARREGADO DE SINALIZAÇÃO II

Finalizando o processo seletivo para o cargo de Encarregado de Sinalização II , iniciado
através do Aviso Geral 084/92, estamos divulgando informações relativas a:

1. CRITÉRIOS UTILIZADOS PARA CLASSIFICAÇÃO

A performance de todos os candidatos no processo, foi considerada de forma global,
respeitando seus desempenhos em todas as etapas, ou seja, prova Escrita, Avaliação
Psicológica e Entrevista Técnica.

Cada uma destas etapas equivale a 100 (cem) pontos. Desta forma, o resultado final de
cada candidato foi a somatória dos pontos obtidos nas diferentes etapas.

Foi adotado pela “Banca de Avaliação” (DSP/GSV) como ponto de corte para a
classificação e aprovação dos candidatos, a média de desempenho do grupo nas 3
etapas menos 01 (um) desvio padrão, que equivale a 179,02.

Assim sendo, foram aprovados aqueles que obtiveram desempenho igual ou superior a
pontuação mencionada.

O preenchimento das vagas ocorrerá através dos 04 primeiros colocados, sendo que os
demais aprovados (o2), deverão aguardar o surgimento de vagas no decorrer de 1 (um)
ano, a contar da data de divulgação deste aviso, prazo este de validade do Concurso,
após o qual se extingue a expectativa de direito do Concursado.

2. APROVENTAMENTO

NOME         REG.CET    CLASSIFI .

Alexandre Barrios Garrido 006476 4
Dalton Eden Bohacini 006671 1
João Previz Rodrigues 006557 6
Ricardo Vanoni 006473 5
Sueli Aparecida Roque Sass 006109 3
Vanderlei Lourenço dos Santos 006804 2
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3. ENTREVISTA DEVOLUTIVA

Com o objetivo de assegurar o direito aos candidatos em aprofundar dados sobre seu
desempenho no processo como um todo, bem como visando favorecer seu
aprimoramento/desenvolvimento profissional e pessoal, o DSP coloca-se à disposição
de todos os envolvidos, aprovados ou não, para realização de entrevista devolutiva.

Os interessados deverão, no período de 18/11/92 a 23/11/92 entrar em contato com o
DSP – Departamento de Seleção e Acompanhamento de Pessoal para agendar sua
entrevista através do telefone 210-7733 ramais 2392/2393.

MZ / MLLGB


