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AVISO GERAL

SELEÇÃO INTERNA
ABERTURA DE VGAS

Informamos a todos os empregados a abertura de vagas, a serem preenchidas através de Seleção
interna, na Superintendência de Sinalização – U.O 2300 – SSI, conforme critérios e procedimentos
definidos na NA 024, versão 01 e disposições contidas no Aviso Geral 069/95.

1. ENCARREGADO DE SINALIZAÇÃO II (U.O 2332 – GCR / DRM).

Nº Vagas: 01 (uma).

Escolaridade: 2º Grau Incompleto.

Experiência: mínima de 02 (dois) anos em atividades ligadas à recuperação de materiais de
sinalização.

Remuneração: R$ 819,62 (Oitocentos e dezenove reais e sessenta e dois centavos).

Jornada / Horário: 220 horas mensais, horário das 08h00 às 17h00.

Principais atividades:

Orientar e preparar placas ou dispositivos de sinalização pelo processo de silk-screen, baseando-
se em projetos; efetuar a triagem dos materiais retirados das vias públicas, separando-os em
recuperáveis ou irrecuperáveis; efetuar a recuperação dos materiais, orientar a montagem das
peças; substituir ou complementar, quando necessário, outros encarregados no campo e
executar outras tarefas correlatas.

Conteúdo Programático

Matemática: Números inteiros: operações e propriedades; múltiplos e divisores; números
racionais: operações nas formas fracionária e decimal; números e grandezas proporcionais;
divisão proporcional; regra de três simples; porcentagem; funções de 1º grau; sistemas de
medidas: decimais e não decimais

Português: Ortografia oficial, pontuação e acentuação gráfica; pronomes (emprego, formas de
tratamento e colocação); empregos de tempos e modos verbais; concordância nominal e verbal;
regência nominal e verbal; interpretação de textos.
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Conhecimentos Específicos: Interpretação de Relatórios e Desenhos; Preenchimento de
Formulários; Conhecimento de Materiais tais como: tintas, películas, solventes e materiais
metálicos; conhecimento básico de ferramentas e instrumentos de medição; noções básicas sobre
segurança do trabalho e equipamentos de proteção individual.

2. TÉCNICO DE SINALIZAÇÃO (U.O 2311 – GSS / DEM).

Nº Vagas: 01 (uma).

Escolaridade: 2º Grau Incompleto. Desejável estar cursando superior.

Experiência: mínima de 01 (um) ano em atividades ligadas à sinalização semafórica (materiais,
controle técnico e numérico), com conhecimentos básicos de informática a nível
de usuário (Sistema Prodam e Semáforos) e acompanhamento de contratos de
prestação de serviços de sinalização.

Carteira Nacional de Habilitação: qualquer categoria.

Remuneração: R$ 966,75 (Novecentos e sessenta e seis reais e setenta e cinco centavos).

Jornada / Horário: 220 horas mensais, horário das 09h00 às 18h00.

Principais atividades:

Acompanhar e executar procedimentos de controle e cadastramento de Projetos, controlar
falhas e ocorrências na sinalização; determinar tempos médios entre falhas e tempos médios de
reparos; registrar pendências de manutenção/implantação; manter instrumentos e aparelhos;
apoiar desenvolvimento técnicos, de materiais e dispositivos; auxili ar na avaliação de empresas
contratadas; efetuar controle de materiais de estoque; elaborar relatórios sobre os materiais
utili zados e serviços executados, eventualmente, fiscalizar equipes de sinalização; conduzir
viaturas quando necessário, elaborar relatórios e executar outras tarefas correlatas.

Conteúdo Programático

Matemática: Números inteiros: operações e propriedades; múltiplos e divisores; números
racionais: operações nas formas fracionária e decimal; números e grandezas proporcionais;
razões proporcionais; divisão proporcional; regra de três simples e compostas; porcentagem;
sistemas de medidas: decimais e não decimais
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Português: Ortografia oficial, pontuação e acentuação gráfica; pronomes (emprego, formas de
tratamento e colocação); empregos de tempos e modos verbais; concordância nominal e verbal;
regência nominal e verbal;  emprego de crase; interpretação de textos.

Conhecimentos Específicos: Interpretação de relatórios de serviços de sinalização semafórica;
Normas Contratuais de Prestação de Serviços de Sinalização Semafórica; Medição de Serviços;
Produtividade de Equipes de Serviços; Materiais de Sinalização Semafórica; Sistema Prodam de
Semáforos.

3. TÉCNICO DE SINALIZAÇÃO (U.O 2322 – GSV / DHC).

Nº Vagas: 01 (uma).

Escolaridade: 2º Grau Incompleto. Desejável curso técnico em Edificações.

Experiência: mínima de 01 (um) ano em atividades ligadas à engenharia de tráfego.

Carteira Nacional de Habilitação: qualquer categoria.

Remuneração: R$ 966,75 (Novecentos e sessenta e seis reais e setenta e cinco centavos).

Jornada / Horário: 220 horas mensais, horário das 08h00/09h00 às 17h00/18h00., com
disponibili dade para trabalho noturno.

Principais atividades:

Acompanhar e executar procedimentos de controle e cadastramento de projetos, controlar falhas
e ocorrências na sinalização; executar controle de qualidade visual e dimensional dos materiais
aplicados; manter instrumentos e aparelhos; apoiar desenvolvimento técnicos, de materiais e
dispositivos; auxili ar na avaliação de empresas contratadas; efetuar controle de materiais de
estoque; elaborar relatórios sobre os materiais utili zados e serviços executados, eventualmente,
fiscalizar equipes de sinalização; conduzir viaturas; elaborar relatórios 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  122 / 95 Pág.: 4/6

Emissão:   27 / 11 / 95

Validade:  Indeterminada

AVISO GERAL

SELEÇÃO INTERNA
ABERTURA DE VGAS

Conteúdo Programático

Matemática: Números inteiros: operações e propriedades; múltiplos e divisores; números
racionais: operações nas formas fracionária e decimal; números e grandezas proporcionais;
razões proporcionais; divisão proporcional; regra de três simples e compostas; porcentagem;
sistemas de medidas: decimais e não decimais e trigometria.

Português: Ortografia oficial, pontuação e acentuação gráfica; pronomes (emprego, formas de
tratamento e colocação); empregos de tempos e modos verbais; concordância nominal e verbal;
regência nominal e verbal;  emprego de crase; interpretação de textos.

Conhecimentos Específicos: Conhecimentos de projetos, materiais e serviços de sinalização
vertical, horizontal, defensas, canalização e obras civis; Acompanhamento de implantação de
projetos de sinalização viária urbana; Noções básicas de controle de materiais (consumo e
estoque); Legislação de trânsito (Código Nacional de Trânsito); Parâmetros básicos de
segurança do trabalho; Noções básicas de controle de qualidade.

4. INSCRIÇÕES

4.1 INSTRUÇÕES GERAIS

Poderão inscrever-se os empregados que atendam aos requisitos escolaridade/experiência e
documentação (CNH) exigidos, tenham no mínimo 01 (um) ano de empresa, e nos últimos
12 (doze) meses (08/12/94 à 08/12/95):

- não tenham sido promovidos ou reenquadrados;
- não tenham sofrido qualquer tipo de punição;
- tenham, no máximo 03 (três) faltas injustificadas;
- tenham, no máximo, 12 (doze) faltas justificadas, exceto as previstas em Acordo

Coletivo

4.2 LOCAL, PERÍODO E HORÁRIO PARA INSCRIÇÕES

As inscrições deverão ser entregues pessoalmente ou através de procuração no
Departamento de Planejamento de Recursos Humanos – DPR, Rua Sumidouro, 740 – 1º
andar – Pinheiros, no período de 04/12/95 à 08/12/95, das 09h00 às 12h00 e das 14h00 às
17h00.
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OBS.: Não serão aceitas inscrições ou apresentação de documentos via malote ou após o
prazo estabelecido.

4.3 DOCUMENTOS

As inscrições deverão ser efetuadas através do formulário “Inscrição para preenchimento de
vagas” (mod. A-082).
Deverão ser apresentados, no ato da inscrição, os originais dos seguintes documentos:

- comprovante de escolaridade;
- comprovante de experiência profissional anterior à contratação na CET (quando esta

estiver compondo o requisito experiência).
- Carteira Nacional de Habili tação (CNH).

5. PROCESSO SELET IVO

5.1 TRIAGEM

As inscrições serão analisadas pelo DPR, considerando os requisitos exigidos para o cargo e a
situação funcional dos empregados. Ao DAP caberá a análise quanto às faltas e sanções
disciplinares.

5.2 PROVA ESCRITA

As provas serão elaboradas por uma banca de examinadores e terão objetivo avaliar
conhecimentos ferais e específicos. Constarão de questões de múltipla escolha e terão caráter
eliminatório e classificatório.
A aplicação e a correção das provas será realizada por SRH/DPR. O resultado será divulgado
através do Aviso Geral, onde constarão os nomes dos candidatos habili tados a prosseguirem no
processo seletivo.

5.3 AVA LIAÇÃO PSICOLÓGICA

Terá como objetivo avaliar a adequação do perfil do candidato (habili dades e interesses) em
relação ao cargo pretendido. Será estruturada e efetuada por SRH/DPR.
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5.4 AVA LIAÇÃO TÉCNICA

Terá como objetivo avaliar conhecimentos/prontidão técnica dos candidatos. Será estruturada
pela área requisitante com a assessoria de SRH/DPR.

5.5 AVA LIAÇÃO MÉDICA

Os empregados aprovados em número igual ao número de vagas em aberto, serão submetidos à
avaliação médica que terá caráter eliminatório.

6. DIVULGAÇÃO

As informações relativas às etapas do processo seletivo quanto a local, data, horário, assim
como os critérios para definição dos candidatos aprovados serão divulgadas através de Aviso
Geral.

UO DE ORIGEM :   S R H   /   S S I   /   D O


