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AVISO GERAL

CONCURSO INTERNO
OPER. DA CENTRAL DE OPERAÇÃO

Informamos a todos os empregados a abertura de 08 vagas para o cargo de Operador da
Central de Operações, na Gerência da Central de operações – GCO, da Superintendência de
Engenharia de Tráfego – SET.

1. DO CARGO

1.1. REQUISITOS:

• Escolaridade mínima: 2º grau incompleto

• Experiência mínima: 01 (um) ano em atividades relacionadas à operação;
necessário conhecimentos de informática e digitação; desejável
conhecimentos de telex.

1.2. HORÁRIO DE TRABALHO: jornada de 6 horas diárias em regime de escalas,
com 07 (sete) folgas mensais conforme Acordo Coletivo de Trabalho.

1.3. SALÁRIO – base dezembro/93: CR$ 96.266,00

1.4. LOCAL DE TRABALHO: Prédio da Bela Cintra

1.5. PRINCIPAIS ATIVIDADES:

Operar equipamentos de teleimpressão, para recepção e transmissão de
mensagens do sistema viário e mensagens administrativas relacionadas com todas
as áreas da Companhia; executar a digitação e gravação de dados em
microcomputadores e sistema main grame (grande porte); atender ao público
através do telefone 194, respondendo solicitações pertinentes ao sistema viário
bem como encaminhar problemas levantados para as áreas competentes, e
executar outras tarefas correlatas.
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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;

• Não tenham sido promovidos ou reenquadrados nos últimos 12 (doze) meses;

• Não tenham sanção disciplinar nos últimos 12 (doze) meses;

• Não tenham mais de 03 (três) faltas não justificadas, e no máximo 12 (doze)
faltas justificadas, nos últimos doze meses, executando-se as legais e as
previstas em Acordo Coletivo.

2.2. PERÍODO, HORÁRIO E LOCAL DAS INSCRIÇÕES

As inscrições deverão ser efetuadas através do formulário “Inscrição para
Preenchimento de Vagas” (mod. A.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 de Recursos humanos – DPR, Rua Sumidouro 740 – 1º andar, no
período de 03/01/94 à 14/01/94, das 09h00 às 12h00 e das 14h00 às 16h00.

Não serão aceitas inscrições e/ou apresentação de documentos após o prazo
estabelecido.
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3. PROCESSO SELET IVO

3.1. TRIAGEM

As inscrições serão analisadas pelo DPR, sob o aspecto de adequação aos
requisitos para o cargo e pelo DAP com relação às faltas e sanções.

Os candidatos qeu tenham suas inscrições deferidas serão convocados para o
prosseguimento do processo seletivo, através de Aviso Geral.

3.2. PROVA ESCRITA

Formulada com o propósito de avaliar conhecimentos gerais e específicos dos
candidatos..

Esta prova terá caráter eliminatório e classificatório.

3.3. PROVA RÁTICA / SITUACIONAL

Os candidatos habilit ados na etapa anterior, submeter-se-ão a prova
prática/situacional formulada pela área requisitante, com assessoria de DPR.

Esta prova terá caráter eliminatório e classificatório.

3.4. ENTREVISTA

Os candidatos serão entrevistados pela área requisitante GCO e por DPR,
objetivando complementar as avaliações anteriores e avaliar a adequação do
perfil do empregado (habili dades e interesses) em relação ao cargo pretendido.

Esta prova terá caráter eliminatório e classificatório.

3.5. EXAME MÉDICO

Na medida em que houver liberação de vagas, os candidatos serão convocados
para exame médico – audiométrico – com a finalidade de se verificar a acuidade
auditiva dos candidatos.
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Em função da especificidade do cargo, os candidatos que forem considerados
inaptos nesta etapa serão desclassificados.

4. DIVULGAÇÃO

As informações relativas ao conteúdo programático da prova, local e data de todas as
etapas do processo, bem como os critérios para definição dos candidatos aprovados
serão divulgados através de Aviso Geral.

5. VALIDADE

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

6. COORDENAÇÃO DO PROCESSO SELEVIDO

Caberá a SRH/DPR a coordenação de todo o processo seletivo, contando com a
participação de GCO.

UO DE ORIGEM :   S E T   / S R H  /  DA


