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AVISO GERAL

CONCURSO INTERNO
ABERTURA DE VAGAS – AUXILIAR

ADMINISTRATIVO

Informamos a todos os empregados a abertura de 05 (cinco) vagas para o cargo de Auxili ar
Administrativo, em diversas áreas da Cia., a serem preenchidas através de Concurso
Interno.

1. CARGOS

1.1. AUXILIAR ADMINISTRATIVO

ESCOLARIDADE: 1º grau completo.

EXPERIÊNCIA MÍNIMA:  1 (um) ano em atividades administrativas.

PRINCIPAIS ATIVIDADES:

Receber e conferir documentação de natureza diversa; contatar e atender áreas da
Cia. e ao público em geral; redigir e datilografar comunicações internas, ofícios,
cartas, etc; manter atualizado o arquivo da área; controlar o estoque de material;
preparar tabelas e gráficos estatísticos; compilar relatórios e executar outras
tarefas correlatas.

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Nº de vagas: 05 (cinco)
Horár io de Trabalho: 08h00/09h00 às 17h00/18h00.
Local de Trabalho: a definir , de acordo com as necessidades.
Salár io (Base março/94) – 373,06 – URV´s.

2. INSCRIÇÕES

2.1. INSTRUÇÕES GERAIS

Poderão inscrever-se, os empregados que atendam aos requisitos exigidos
(escolaridade e experiência), tenham no mínimo 01 (um) ano de empresa, e nos
últimos 12 (doze) meses (20/04/93 à 20/04/94):
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- não tenham sofrido qualquer tipo de punição;
- não tenham sido promovidos ou reenquadrados;
- tenham, no máximo, 03 (três) faltas injustificadas;
- tenham, no máximo, 12 (doze) faltas justificadas, exceto as previstas em

acordo coletivo.

2.2. LOCAL, PERÍODO E HORÁRIO PARA INSCRIÇÕES:

As inscrições deverão ser entregues pessoalmente no Departamento de
Planejamento de Recursos Humanos – DPR Rua Sumidouro, 740 – 1º andar –
Pinheiros; no período de 13/04/94 à 20/04/94 das 09h00 às 12h00 e das 14h00
às 16h00.

OBS.: Não serão aceitas inscrições ou apresentação de documentos via malote ou
após o prazo estabelecido.

2.3. DOCUMENTOS

As inscrições deverão ser efetuadas através do formulário “Inscrição para
Preenchimento de Vagas” (mod. A-082).

O formulário de inscrição e os documentos (originais e cópia) comprobatórios
dos requisitos (escolaridade e experiência) deverão ser entregues no ato da
inscrição.

3. PROCESSO SELET IVO

3.1. TRIAGEM

As inscrições serão analisadas pelo DPR, considerando os requisitos exigidos
para o cargo. Ao DAP caberá análise quanto às faltas e sanções disciplinares.
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3.2. PROVA ESCRITA

A prova será elaborada por SRH/DPR, tendo como objetivo avaliar
conhecimentos gerais dos candidatos; constarão de questões de múltipla escolha e
terão caráter eliminatório e classificatório.

A aplicação e a correção das provas será realizada pela SRH/DPR. Os nomes dos
candidatos habilit ados a prosseguir no processo seletivo, serão divulgados através
de Aviso Geral, em ordem alfabética.

3.2.1. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

Português: Ortografia, plural de substantivos e adjetivos, conjunções de verbos,
concordância nominal e verbal, correção de frases, pontuação e interpretação de
textos.

Matemática: números inteiros e racionais relativos  (leitura e escrita de
números), operações (adição, subtração, multiplicação, divisão e potenciação),
expressões numéricas, múltiplos e divisores de números naturais, problemas,
sistemas de medidas (medidas de tempo, sistema decimal de medidas), números e
grandezas proporcionais (razões e proporções, divisão em partes proporcionais,
regra de três simples, porcentagem, problemas).

3.3. PROVA DE DATILOGRAFIA

Os candidatos habilit ados na prova escrita, serão submetidos a prova prática de
datilografia.

3.4. ENTREVISTA

Os candidatos serão entrevistados por um comitê  constituído pela área
requisitante e por DRP, objetivando avaliar a adequação do perfil do candidato
em relação ao cargo pretendido.
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4. DIVULGAÇÃO

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

5. 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 para o preenchimento de
vagas.

6. COORDENAÇÃO DO PROCESSO SELET IVO

Caberá a SRH/DPR a Coordenação de todo processo seletivo contando com a
participação da área requisitante, de um representante da DR ou CREE e empregado
indicado pela Auditoria.

UO DE ORIGEM :   S R H   /   D A


