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AVISO GERAL

CONCURSO INTERNO
SECRETÁRIA EXECUTIVA / SR.

Informamos aos empregados a abertura doe Concurso Interno para os cargos de Secretária
Executiva e Secretária Sênior, objetivando-se inicialmente, o preenchimento de 01 vaga de
Secretária Executiva na Superintendência de Recursos Humanos – SRH, como também a
formação de um cadastro de candidatos que atenderá às vagas sugeridas no período de
validade do concurso.

Ressaltamos que este processo seletivo será direcionado aos ocupantes de cargos
pertencentes a carreira administrativa, de maneira a propiciar possibili dades de ascensão
profissional.

1. DOS CARGOS

1.1. REQUISITOS:

- Secretár ia Executiva:

Escolaridade mínima: Superior Completo.

Experiência mínima: 5 anos acumulados nos cargos de Secretária Sr.,
Secretária Pl, Secretária Jr e/ou Controlador Administrativo.

- Secretár ia Sênior :

Escolaridade mínima: Superior 2º grau completo.

Experiência mínima: 5 anos acumulados nos cargos de Secretária Pl,
Secretária Jr, Controlador Administrativo, Auxili ar Administrativo e/ou
Auxili ar de Escritório.

Para os candidatos que comprovarem a escolaridade na modalidade de
Técnico em Secretariado, a experiência mínima necessária será de 3 anos
acumulados nos cargos  descritos.

1.2. HORÁRIO DE TRABALHO: 08h00 / 09h00 às 17h00 / 18h00



Av. das Nações Unidas, 7163
CEP 05425-094
São Paulo – SP
Fone PABX: 3030.2000
www.cetsp.com.br

Nº  074/ 93 Pág.: 2/5

Emissão:   17 / 09 / 93

Validade:  Indeterminada

AVISO GERAL

CONCURSO INTERNO
SECRETÁRIA EXECUTIVA / SR.

1.3. SALÁRIO:

Secretár ia Executiva: CR$ 59.998,00 - referência 08/93.

Secretár ia Sênior : CR$ 50.868,00 - referência 08/93

1.4. PRINCIPAIS ATIVIDADES:

Secretár ia Executiva:

Receber, selecionar e encaminhar correspondências diversas endereçadas à área;
orientar eventualmente os trabalhos de outras secretárias e auxili ares; redigir e
datilografar cartas, CI´s, relatórios, etc. e preparar a ordem do dia para o Superior
da área; participar de reuniões específicas na área, preparando as atas
correspondentes, recepcionar visitantes e outros contatos de interesse; marcar
entrevistas, datilografar textos confidenciais, efetuar ligações telefônicas
internas/externas; preparar infra-estrutura para reuniões; coordenar o trabalho do
Contínuo e de outras secretárias e executar demais tarefas correlatas.

Secretár ia Sênior :

Receber, tirar e encaminhar documentação diversa endereçada a área;  redigir,
corrigir e datilografar memorandos, cartas, etc.; expedir correspondências, manter
atualizada a agenda de compromissos do Superior; efetuar ligações telefônicas
internas/externas; prestar e receber informações; manter atualizados os arquivos;
preparar infra-estrutura para reuniões e executar outras tarefas correlatas.

2. INSCRIÇÕES

2.1. INSTRUÇÕES GERAIS

Poderão se inscrever os empregados que:

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

. preencham os requisitos do cargo;
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. 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 não justificadas, exceto as legais, ou mais de
12 (doze) faltas justificadas nos últimos 12 (doze) meses, excetuando-se as
previstas no Acordo Coletivo.

2.2. OUTRAS INSTRUÇÕES

As inscrições deverão ser efetuadas através do formulário “Inscrição para
Preenchimento de Vagas” (mod. 1-082) disponível no almoxarifado/PLS.

O formulário preenchido, contendo a assinatura do responsável pela U.O. de
lotação do empregado, bem como os comprovantes de escolaridade e experiência
(original e cópia), deverão ser entregues, pessoalmente, no Departamento de
Planejamento e Remuneração de Pessoal – DPR – Rua Sumidouro, 740 – 1º
andar, no período de 27/09/93 a 01/10/93, das 09h00 às 12h00 e das 14h00 às
16h00.

Não serão aceitas inscrições e/ou apresentação de documentos após o prazo
estabelecido.

3. PROCESSO SELET IVO

3.1. TRIAGEM:

As inscrições serão analisadas por DPR sob o aspecto da adequação aos
requisitos para o cargo e por DAP com relação ao número de faltas e sanções.

1ª fase:

- Prova Escrita:

Formulada com o propósito de avaliar conhecimentos gerais, será valorada de
0 (zero) a 100 (cem) pontos, sendo a nota de corte, definida com base na
média de desempenho do grupo.
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Será formulada prova específica para cada cargo, de acordo com o grau de
complexidade exigido.

Esta prova terá caráter eliminatório e classificatório.

- Prova de Datilografia:

Será composta de elaboração e datilografia de texto, com avaliação dos
seguintes aspectos: conteúdo, rapidez, qualidade e estética. Também será
valorada de 0 (zero) a 100 (cem) pontos e terá caráter eliminatório e
classificatório, sendo a nota de corte definida com base na média de
desempenho do grupo.

2ª fase:

- Avaliação Psicológica:

Os candidatos habilit ados na etapa anterior, realizarão a avaliação
psicológica, que objetiva verificar a adequação do perfil do empregado
(habili dades e interesses) em relação ao cargo pretendido.

A avaliação psicológica será pontuada de 0 (zero) a 100 (cem), de acordo
com a compatibili dade do candidato ao perfil do cargo.

Esta etapa terá caráter classificatório, sendo que todos os candidatos
avaliados passarão à etapa seguinte:

- Entrevista Técnica:

Os candidatos serão entrevistados pela área requisitante, ou por Recursos
Humanos, com o objetivo de avaliar a maturidade técnica do empregado.

A avaliação técnica será estruturada de forma que possa ser valorada de 0
(zero) a 100 (cem) pontos, e terá, também, caráter classificatório.
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4. RESULT ADO FINAL

Será considerada a performance de todos os candidatos avaliados, somando-se os
valores de seus desempenhos em todas as etapas, ou seja, prova escrita, prova de
datilografia, avaliação psicológica e avaliação técnica.

Será adorado como ponto de  corte a média de desempenho do grupo no processo. A
divulgação dos aprovados será efetuada através de Aviso Geral, por ordem alfabética,
com as respectivas classificações.

5. DIVULGAÇÃO

As informações relativas ao conteúdo programático da prova escrita, do local e data de
todas as etapas do processo serão divulgadas através de Aviso Geral.

6. VALIDADE

O prazo de validade do concurso será de 01 (um) ano, a contar da data de divulgação do
resultado final, sendo obedecida a ordem de classificação final para o preenchimento de
vagas.

7. COORDENAÇÃO DO PROCESSO SELET IVO

Caberá a SRH/DPR a coordenação de todo o processo seletivo.

8. COMISSÃO

Será constituída comissão que acompanhará todas as etapas do concurso, composta por
um integrante da SRH e um indicado pela DR para representar o corpo de empregado.

UO DE ORIGEM :   S R H   /   D R   /   D A


