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AVISO GERAL

BANCO DE TRANSFERÊNCIA DE
EMPREGADOS – BTE

ABERTURA DE INSCRIÇÕES

Considerando os novos limites geográficos de atuação dos Departamentos de Engenharia de Campo
– DEC, envolvendo as GET´s 1, 2, 3 e 5, informamos os empregados lotados na Superintendência de
Engenharia de Tráfego – SET, ocupantes dos cargos OPERADOR DE TRÁFEGO e TÉCNICO
DE TRANSPORTE E TRÁFEGO, a abertura do Banco de Transferência de Empregados – BTE,
nos termos da NA 035.

Para o processo em questão alguns critérios, além dos já definidos em Norma, foram estabelecidos
entre SRH e SET, para nortearem e preenchimento das vagas, obedecendo a seguinte sequência.

1 – excepcionalmente, para este BTE, permitir-se-á a inscrição de candidatos com menos de um ano
no cargo;

2 – não poderão se inscrever os funcionários que tenham tido sanções disciplinares no período de 01
(um) ano, a contar da data final das inscrições (15/12/95);

3 – dar-se-á preferência aos candidatos que já tenham trabalhado na área a ser incorporada pela
gerência requisitante;

4 – observar-se-á, após priorizar o item acima, os candidatos já inscritos no BTE, respeitando-se as
datas de inscrição;

5 – atendidos os itens 3 e 4, dar-se-á preferência aos candidatos mais antigos no cargo, e havendo
situação de igualdade, o mais antigo de casa.

As inscrições deverão ser efetuadas através do formulário de “Inscrição para preenchimento de
vagas” (mod. A-082), que poderá ser entregue pessoalmente ao Departamento de Planejamento de
Recursos humanos – DPR – Rua Sumidouro, 740 – 1º andar, ou diretamente no Departamento de
planejamento operacional – DPO de sua Gerência, aos cuidados do Assistente Administrativo.

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES / PERÍODO DE INSCRIÇÃO

Os empregados que neste momento não sejam contemplados com a escolha da área de atuação,
permanecerão cadastrados no BTE, sendo encaminhados, posteriormente, para novas vagas que
venham a seguir.
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As inscrições deverão ser efetuadas no período de 11.12.95 à 15.12.95.

UO DE ORIGEM :   S R H   /   SET


