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A CET, empreendendo mais uma ação de valorização de seus recursos humanos, está instaurando 
processo de recrutamento interno para preenchimento de uma vaga de Gerente de Engenharia de 
Tráfego. 
 
O processo de seleção estará subordinado às regras a seguir e visam subsidiar a tomada de decisão 
da SET e DO, podendo a qualquer momento serem suspensas ou alteradas, caso se mostrem 
inadequadas, à critério de AA/SRH e DO/SET. 
 
Este processo não significa, necessariamente, que futuras promoções obedecerão o mesmo critério, 
indicando, entretanto disposição da direção da CET em estabelecer critérios transparentes para a 
seleção, inclusive dos ditos “cargos de confiança” . 
 
Assim, as regras ora estabelecidas e exclusivas para a seleção de um Gerente de engenharia de 
tráfego, são as seguintes: 
 
 
1. ATRIBUTOS DO CARGO 
 
Otimizar a gestão de transporte e tráfego em área delimitada da Cidade de São Paulo, nos aspectos 
de fluidez e segurança, mediante condução eficaz de equipe de colaboradores, de recursos materiais 
e financeiros. 
 
 
2. REQUISITOS  DO CARGO 
 
A posição de Gerente de Engenharia de Tráfego requer, além de conhecimentos específicos técnico-
operacionais de transporte e tráfego, habilidade de gestão. 
 
Desta forma, exige-se: 
 
- Superior completo em Engenharia ou Arquitetura (mínimo de 8 anos de formado). 
 
- Mínimo de 5 anos em engenharia de tráfego, em cargo de Supervisão. 
 
NOTA: Para os portadores de diploma com outra formação universitária, mas com longa experiência 
em engenharia de tráfego comprovada (mínimo 10 anos), poderão ser aceitos mediante requerimento 
encaminhado ao Diretor de operações. 
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3. PERFIL DO OCUPANTE 
 
As atividades de engenharia de tráfego, desde seu planejamento até as operações de campo, sofre a 
influência de variáveis imponderáveis. Este ambiente de incerteza e pressão, requer do ocupante o 
seguinte perfil: 
 
- espírito empreendedor; 
 
- equilíbrio e maturidade pessoal e profissional; 
 
- senso ético e moral; 
 
- lealdade com a equipe e propósitos da Organização; 
 
- capacidade de resistência à pressão, fadiga e frustação; 
 
- assetividade (dizer o que precisa ser dito, fazer o que precisa ser feito); 
 
- habilidade de comunicação e relacionamento interpessoal; 
 
- positividade, persistência e firmeza de propósitos; 
 
- disponibilidade para novos conhecimentos, contatos e propostas, objetivando crescimento 

pessoal e profissional, próprio e da equipe; 
 
- espírito inovador e facilitador de mudanças; 
 
- Legitimidade de comando, mediante liderança natural, obtendo adesão e comprometimento da 

equipe com vistas aos objetivos da empresa; 
 
- Espírito cooperativo e integrador à nível da equipe, dos pares e superiores. 
 
 
4. PROCESSO SELET IVO 
 

4.1. FASE OBJETIVA  
 

A qualificação dos candidatos para a 2ª etapa do processo seletivo (fase subjetiva), observará 
as seguintes modalidades: 
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a) Tempo de formação; 
b) Cursos de especialização na área de tráfego e transportes; 
c) Cursos de pró-graduação na área de tráfego e transportes; 
d) Trabalhos publicados de interesse à Engenharia de Tráfego; 
e) Atividades de magistério; 
f) Língua estrangeira; 
g) Tempo de experiência. 
 
Os pesos de cada fator de avaliação serão os seguintes: 
 
a) Tempo de formação 
 

- até 8 anos      : 20 pontos 
- por ano adicional     : 10 pontos 
 
Mediante apresentação de diploma (Engenharia e Arquitetura). 
 

b) Cursos de especialização na área de tráfego e transportes 
 

I – Quanto ao curso     : 5 pontos 
 
II – Quanto à carga horária    : Multiplicar 

. Até 40 horas     : 0,5 

. Até 160 horas     : 1 

. Superior à 160 horas    : 2 
 
Mediante apresentação de certificados de conclusão 
 

c) Cursos de pós-graduação na área de trafego e transportes 
 

I. Quanto ao curso     : 10 pontos 
 
II . Quanto à carga horária    : Multiplicar 

. Até 1 ano      : 1 

. Até 2 nos      : 2 

. Superior à 2 anos     : 3 
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III . Mestrado em área de interesse à Tráfego e transportes: Multiplicar por 2. 
 
IV. Doutorado em área de interesse à tráfego e Transportes: Multiplicar o resultado por 

2. 
 Mediante apresentação dos créditos ou diploma. 
 

d) Trabalhos publicados de interesse à Engenharia de Tráfego: 
 

- 10 pontos por trabalho, mediante apresentação 
 

e) Atividades de Magistérios 
 

I. Cursos de interesse de Engenharia de Tráfego ministrados à empregados da CET ou a 
outros órgãos       : 5 pontos 

 
II . Leciona a nível superior     : 10 pontos 
 
III . Leciona a nível de Pós-graduação    : 15 pontos 
 
Quanto aos itens II e III , multiplicar em função do tempo de magistérios: 
 
- leciona há mais de 1 ano      : 1 
- leciona há mais de 3 anos      : 2 
- leciona há mais de 5 anos      : 3 
 

f) Língua Estrangeira 
 

Serão consideradas as habilidades de leitura e interpretação de textos técnicos na língua 
Inglesa com peso de 10 pontos. 
 

g) Tempo de Experiência 
 

I. Em atividades de planejamentos,  projetos e operação de tráfego e transporte 
 

- Tempo 
 

. 8 anos        : 20 pontos 

. Por ano adicional       : 10 pontos. 
 
Se específico em atividades em campo, contar em dobro o número de anos dedicado a 
este trabalho. 
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II . Atividades de Comando 
 

- Nível de Supervisão 
. como supervisor Sr.     : 05 pontos 
. como supervisor Espec. I     : 10 pontos 
. como Gerente      : 15 pontos 
 

- Por tempo no  cargo:      Multiplicar o número de  anos por 
 

. como supervisor Sr.      :  2 

. como supervisor Espec. I      :  3 

. como Gerente       :  4 
 
 

4.2. AVALIAÇÃO SUBJETIVA  
 

Avaliação subjetiva contará com 3 etapas, a saber: 
 
1ª ETAPA: DESEMPENHO NAS ATUAIS FUNÇÕES E RECOMENDAÇÃO PARA 
OCUPAR O CARGO DE TITULAR DE GET 
 
Os Gerentes das GET´s farão avaliação do desempenho atual e anterior, com vistas a sua 
atuação no cargo que ocupa e para o qual se candidata. 
 
Os fatores de avaliação, versarão sobre os seguintes temas: 
 
- obtenção de resultados; 
- otimização de recursos; 
- qualidade de trabalho; 
- espírito de equipe; 
- relacionamento interpessoal; 
- respeito e valorização das pessoas; 
- probidade, princípios éticos e morais; 
- capacidade integrativa e de cooperação; 
- espírito inovador, energia e determinação; 
- habilidades técnicas e conceituais específicas. 
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Os resultados serão traduzidos pelos seguintes parâmetros: 
 
- Desempenho :        % sobre avaliação curricular 
 

. Ideal para o cargo        30 

. recomendação para o cargo      20 

. pouco recomendado para o cargo      10 

. não recomendado para o cargo        0 
 

 
2ª ETAPA – AVA LIAÇÃO PSICOLÓGICA 
 
A avaliação psicológica será efetuada pelos psicólogos da CET. 
 
Os testes psicológicos são: 
 
Objeto         Teste 
 
- Personalidade       Wartegg e PmK 
- Aptidão específica       DAT 
- Inteligência        D70 
- Liderança        SSO 
- Frustração        Rosenweizt  
 
3ª ETAPA – ENTREVISTA FINAL 
 
Com base na avaliação psicológica e avaliação de desempenho, SET e DO farão entrevistas, 
para final deliberação. 
 

5. PRAZOS A SEREM OBSERVADOS 
 

5.1. CANDIDATURAS 
 

Os empregados que se julgarem habilitados e com interesse em concorrer para a vaga em 
referência, terão dez dias corridos para inscreverem-se, apresentando curriculum vitae 
(ANEXO 1) e comprovantes (fotocópias), etc) de suas alegações. 
 

5.2. AVA LIAÇÃO DE DESEMPENHO 
 
Dois dias úteis, daqueles que cumprirem as exigências do item 4.1. 
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5.3. NOTIFICAÇÃO DOS CLASSIFICADOS 
 
Dois dias úteis, para convocação para avaliação de desempenho. 
 

5.4. AVA LIAÇÃO PSICOLÓGICA 
 
Cada candidato será convocado com antecedência de dois dias para avaliação psicológica. 
 
Nesta fase, não haverá resultados objetivos. Será apresentado relação dos mais 
recomendados e dos não recomendados, caso existam. 
 

5.5. RESULTADO FINAL 
 
Será emitido Aviso Geral dois dias úteis, após laudo psicológico e entrevista final com SET e 
DO.. 
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