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AVISO GERAL

CONCURSO INTERNO (VAGAS
DIVERSAS)

Em continuidade ao processo seletivo interno (Vagas Diversas), temos a informar:

01. Não foi aprovado nenhum candidato às vagas de:

- Gerente de Administração de Recursos Humanos:
- Gerente de Desenvolvimento de Recursos Humanos;
- Supervisor de Área Sr. Engenharia de Segurança do Trabalho).
- Analista de Recursos Humanos TR.

02. Estarão abertas, pelo prazo de 5 dias a contar da data de divulgação deste Aviso,
inscrições para candidatos às vagas a seguir relacionadas com respectivos requisitos
exigidos:

- Gerente de Desenvolvimento de Recursos Humanos
. superior completo em ciências humanas, preferencialmente.
  5 anos de experiência em cargo de supervisão ou metade em cargo de supervisão
em RH

- Engenheiro de Segurança do Trabalho
. curso específico com credenciamento junto à DRT.

- Analista de Relações Trabalhistas
. formação em direito.

- Auxili ar de Serviço Social
. superior incompleto em serviço social.

- Auxili ar de Enfermagem
. 1º grau completo e curso de auxili ar de enfermagem.

03. Para a vaga de Gerente de Desenvolvimento de Recursos Humanos foi convidado a
participar do processo seletivo o Sr. Sérgio Ejzemberg.

04. As inscrições deverão ser efetuadas em SRH/SER (prédio CET térreo), no horário: das
09h00 às 12h30 e das 12h30 às 17h00.

05. Não havendo candidatos inscritos ou não sendo aprovado nenhum candidato às vagas
exigentes, a CET avaliará a possibili dade de efetuar recrutamento externo.
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06. Os demais cargos inseridos em concurso interno através do Aviso Geral nº 094/90,
encontra-se em fase de seleção (provas situacionais, psicológicas, de conhecimento
específico, etc) com previsão de publicação dos primeiros resultados para a 1ª quinzena
de março/91.

JCCR / JHB


