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Informamos a todos os empregados a abertura de 01 vaga para o cargo de Técnico de 
Segurança do Trabalho, na Superintendência de Recursos Humanos – SRG/Gerência de 
Administração de Recursos humanos – GAR. 
 
O processo de preenchimento de vaga por Banco de Transferência de Empregado – BTE 
e/ou Concurso Interno ocorrerá simultaneamente, dando-se porém prioridade ao 
preenchimento de vaga aos inscritos no BTE. 
 

1. DO CARGO 
 

a) Requisitos: 
 

- Escolaridade mínima: 2º Grau Completo 
- Formação Específica: Curso Completo de Técnico de Segurança do Trabalho 

(reconhecido pelo MEC ou MTB). 
 

b) Horár io de Trabalho: 08h00 /09h00 às 17h00 / 18h00 
 
c) Salár io: Cr$ 4.520.391,00 – referência novembro/92 

 
d) Pr incipais Atividades: Inspecionar locais de trabalho, máquinas e equipamentos, 

quantificando e quali ficando condições ambientais de segurança; vistoriar 
equipamentos de prevenção e combate a incêndios; investigar acidentes de trabalho 
ocorridos, examinando as condições de ocorrência, identificando as causas e 
propondo soluções; elaborar relatórios estatísticos sobre acidentes de trabalho; 
coordenar a aquisição e manutenção de equipamentos de proteção individual e 
coletiva; orientar sobre a correta utili zação dos equipamentos de proteção individual 
e normas de segurança; orientar os trabalhos da CIPA, convocando reuniões, 
organizando campanhas internas, treinamentos, eleições, tramitação de documentos, 
etc. 
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2. INSCRIÇÕES 
 

a) Instruções Gerais 
 

Poderão se inscrever os empregados que: 
 
- BTE 
 

. tenham no mínimo 01 (um) ano de empresa; 

. preencham aos requisitos do cargo; 

. recebam salário igual ao cargo pretendido ou, proporcional em função de 
diferença de jornada de trabalho (mesma classe salarial). 

 
- Concurso Interno 
 

. tenham no mínimo 01 (um) ano de empresa; 

. preencham aos requisitos do cargo; 

. recebam salário igual, proporcional ou inferior ao cargo pretendido. 

. não tenham sido promovidos ou reenquadrados nos últimos 12 (doze) meses; 

. não tenham sanção disciplinar nos últimos 12 (doze) meses; 

. não tenham mais de 3 (três) faltas justificadas nos últimos 12 (doze) meses, 
excetuando-se as previstas em Acordo Coletivo. 

 
b) Período, Horár io e Local das Inscr ições 
 

As inscrições deverão ser entregues pessoalmente no Departamento de Seleção e 
Acompanhamento de pessoal – DSP, Prédio Sumidouro no período de 26/11/92, das 
09h00 às 12h00 e das 14h00 às 16h00. 
 
Não serão aceitas inscrições e/ou apresentação de documentos após o prazo 
estabelecido. 
 

c) Documentos 
 
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, comprovante de escolaridade e de habil itação profissional (originais e 
cópias) deverão ser entregues no ato da inscrição. 
 
 

3. PROCESSO SELETIVO 
 

a) BTE 
 

- Triagem  
 

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

- Avaliação 
 

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

b) Concurso Interno: 
 

- Triagem  
 

As inscrições serão 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 que tenham suas inscrições deferidas serão convocados para o 
prosseguimento do processo seletivo, através de Aviso Geral. 
 

- Prova Escrita 
 

Formulada com o propósito de avaliar conhecimentos específicos situacionais –
valorada de 0 (zero) a 100 (cem) pontos, de acordo com o desempenho do 
candidato na mesma. 
 
Esta prova terá caráter eliminatório. 
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- Ponto de Corte: 
 

5 Ns (cinco vezes no nº de vagas) se o total de inscritos foi igual ou superior a 
10 (dez). 
 
60% (sessenta por cento) de aproveitamento na prova se o total de inscritos foi 
inferior a 10 (dez). 
 
A relação dos candidatos habilitados nesta etapa será divulgada através de 
Aviso Geram por ordem alfabética. 
 

- Avaliação Psicológica 
 

Os candidatos habil itados na etapa anterior realizarão a avaliação psicológica 
com o objetivo de avaliar a sua adequação ao perfil do cargo. 
 
O perfil do cargo será estruturado em aspectos fundamentais e importantes 
devendo cada aspecto compor um valor correspondente. A avaliação será 
composta de Testes Psicológicos e de Entrevistas Psicológicas. 
 
A avaliação Psicológica remeterá a uma valoração de 0 (zero) a 100 (cem) 
pontos, de acordo com a compatibilidade do candidato ao perfil do cargo. 
 
Todos os candidatos avaliados passarão para a etapa seguinte. 
 

- Entrevista Técnica 
 

Os candidatos serão entrevistados pela área requisitante que terá como objetivo 
avaliar a prontidão técnica dos mesmos. 
 
A Entrevista Técnica será estruturada de forma que possa ser valorada de 0 
(zero) a 100 (cem) pontos. 
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4. RESULT ADO FINAL 
 

Será considerada a performance de todos os candidatos habilit ados para o processo, 
somando-se os valores de seu desempenho em todas as etapas, ou seja, prova escrita, 
avaliação psicológica e entrevista técnica. 
 
Será adotado como ponto de corte a média do desempenho do grupo no processo. 
 
A divulgação dos aprovados será efetuada através de Aviso Geral, por ordem alfabética, 
com as respectivas classificações. 
 
 

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. 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 colocar-se-á à disposição 
de todos os envolvidos, aprovados ou não, para realização de entrevista devolutiva. 
 
 

7. PROGRAMA 
 

- Segurança e Higiene do Trabalho 
 
. Conceitos Fundamentais 
. Normatização e Legislação 
. Arranjos Físicos 
. Proteção Contra Incêndio 
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Referências Bibliográficas: 
 
- Manual de legislação (“Segurança e Medicina do Trabalho” , Ed. Atlas); 
 
- Noções Básicas de Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho - CET 
 
 

8. COORDENAÇÃO DO PROCESSO SELETIVO 
 

Caberá a GDR a coordenação de todo o processo seletivo, com a participação da GAR. 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
MZ / MLLGB 


