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AVISO GERAL

SELEÇÃO INTERNA
ABERTURA DE VAGAS

GER. DE ADMINISTRAÇÃO DA FROTA

Informamos a todos os empregados a abertura de vagas, a serem preenchidas, através de Seleção
Interna, na Gerência da Administração da Frota – GAF.

1. CARGOS

1.1       FUNILEIRO DE AUTOS I

Nº. Vagas: 03

Requisitos:

- Escolaridade mínima exigida: 1º Grau incompleto.

- Experiência mínima: 01 (um) ano em Funilaria.

- Habilitação: mínimo de 06 (seis) meses de habili tação (CNH – categoria B, C ou
D).

- Remuneração: R$ 523,89 (Quinhentos e vinte e três reais e oitenta e nove
centavos).

Principais atividades:

Efetuar reparos de funilaria em veículos da frota acidentados e/ou desgastados; trocar
peças irrecuperáveis por novas ou retrabalhadas; cortar, soldar desamassar, modelar ou
recuperar as partes afetadas; orientar as tarefas dos Ajudantes da equipe; zelar pela
conservação, limpeza e manutenção das ferramentas, equipamentos e local de trabalho e
executar outras tarefas correlatas.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

Matemática: Expressões numéricas, mínimo múltiplo comum, máximo divisor comum,
operações com frações, operações com decimais, porcentagens, unidades de medida,
medidas de superfície, medidas de volumes e medidas de massas.

Português: Ortografia, pontuação e acentuação, separação sibálica, termos essenciais da
oração, classificação de substantivos e interpretação de textos.
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Conhecimentos Específicos: Tipos e classificação de soldas tipos de corrosão,
ferramentas e equipamentos de funilaria, equipamentos de proteção individual para
atividades de funilaria.

1.2      FUNILEIRO DE AUTOS II

Nº. Vagas: 01

Requisitos:

- Escolaridade mínima exigida: 1º Grau incompleto.

- Experiência mínima: 06 meses.

- Habilitação: mínimo de 06 (seis) meses de habili tação (CNH – categoria B, C ou
D).

- Remuneração: R$ 470,03 (Quatrocentos e setenta reais e três centavos).

Principais atividades:

Efetuar pequenos e médios reparos de funilaria em veículos acidentados  desgastados;
efetuar troca de  peças irrecuperáveis por novas ou retrabalhadas; cortar, soldar ou
recuperar as partes afetadas; orientar as tarefas dos ajudantes da equipe; zelar pela
conservação, limpeza e manutenção das ferramentas, equipamentos e local de trabalho e
executar outras tarefas correlatas.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

Matemática: Expressões numéricas, mínimo múltiplo comum, máximo divisor comum,
operações com frações, operações com decimais, porcentagens, unidades de medidas de
superfície, medidas de volumes e medidas de massas.

Português: Ortografia, pontuação e acentuação, separação sibálica, termos essenciais da
oração, classificação de substantivos e interpretação de textos.
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Conhecimentos Específicos: Tipos de soldas, tipos de corrosão, ferramentas e
equipamentos de funilaria, equipamentos de proteção individual para atividades de
funilaria.

1.3      MECÂNICO DE AUTOS I

Nº. Vagas: 03

Requisitos:

- Escolaridade mínima exigida: 1º Grau incompleto.

- Experiência mínima: 02 (dois) anos.

- Habilitação: mínimo de 06 (seis) meses de habili tação (CNH – categoria B, C ou
D).

- Remuneração: R$ 583,96 (Quinhentos oitenta e três reais e noventa e seis
centavos).

Principais atividades:

Efetuar manutenção corretiva e preventiva nos veículos da frota; procedimentos práticos
e técnicos aos colegas de equipe; zelar pela limpeza e manutenção das ferramentas,
equipamentos e local de trabalho e executar outras tarefas correlatas.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

Matemática: Expressões numéricas, mínimo múltiplo comum, máximo divisor comum,
operações com frações, operações com frações, operações com decimais, porcentagens,
unidades de medida, medidas de superfície, medidas de volumes e medidas de massas.

Português: Ortografia, pontuação e acentuação, separação sibálica, termos essenciais da
oração, classificação de substantivos e interpretação de textos.
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Conhecimentos Específicos: Motores de combustão interna, sistemas de motores
(alimentação, arrefecimento, ignição e lubrificarão), ciclos e tempos de motores,
cili ndrada e taxas de compressão, sistema de embreagens, suspensão, direção e
geometria da direção, sistema de freios, transmissão.

1.4      MECÂNICO DE AUTOS II

Nº. Vagas: 02

Requisitos:

- Escolaridade mínima exigida: 1º Grau incompleto.

- Experiência mínima: 01 (um) ano.

- Habilitação: mínimo de 06 (seis) meses de habili tação (CNH – categoria B, C ou
D).

- Remuneração: R$ 470,03 (Quatrocentos e setenta reais e três centavos).

Principais atividades:

Efetuar reparos/substituições em componentes mecânicos de veículos, tais como:
regulagem de motores, carburadores, válvulas, caixa de direção, bombas injetoras, etc.:
orientar as tarefas do Ajudante; zelar pela conservação, limpeza e manutenção das
ferramentas, equipamentos e local de trabalho e executar outras tarefas correlatas.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

Matemática: Expressões numéricas, mínimo múltiplo comum, máximo divisor comum,
operações com frações, operações com frações, operações com decimais, porcentagens,
unidades de medida, medidas de superfície, medidas de volumes e medidas de massas.

Português: Ortografia, pontuação e acentuação, separação sibálica, termos essenciais da
oração, classificação de substantivos e interpretação de textos.
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Conhecimentos Específicos: Motores de combustão interna, sistemas de transmissão,
suspensão, direção, sistema de  freios.

1.5       MECÂNICO DE MOTOS I

Nº. Vagas: 01

Requisitos:

- Escolaridade mínima exigida: 1º Grau incompleto.

- Experiência mínima: 02 (dois) anos.

- Habilitação: mínimo de 06 (seis) meses de habili tação (CNH – categoria A –
qualquer classe).

- Remuneração: R$ 583,96 (Quinhentos oitenta e três reais e noventa e seis
centavos).

Principais atividades:

Efetuar reparos em motocicletas, tais como: motores, freios, rodas, amortecedores,
partes elétricas, etc.: ; trocar peças/materiais irrecuperáveis, retrabalhando ou
substituindo por peças de motos baixadas para leilão; testar as motocicletas, verificando
a quantidade dos serviços realizados e executar outras tarefas correlatas

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

Matemática: Expressões numéricas, mínimo múltiplo comum, máximo divisor comum,
operações com frações, operações com frações, operações com decimais, porcentagens,
unidades de medida, medidas de superfície, medidas de volumes e medidas de massas.

Português: Ortografia, pontuação e acentuação, separação sibálica, termos essenciais da
oração, classificação de substantivos e interpretação de textos.
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Conhecimentos Específicos: Motor e seus sistemas, sistema elétrico, instrumentos de
painel, sistema de transmissão (caixa de mudança, relação e embreagem), suspensão,
sistema de freios.

1.6       MECÂNICO DE MOTOS II

Nº. Vagas: 01

Requisitos:

- Escolaridade mínima exigida: 1º Grau incompleto.

- Experiência mínima: 01 (um) ano.

- Habilitação: mínimo de 06 (seis) meses de habili tação (CNH – categoria A –
qualquer classe).

- Remuneração: R$ 421,70 (Quatrocentos e vinte e um reais e setenta centavos).

Principais atividades:

Efetuar manutenção corretivas e preventivas na frota de motocicletas da
CET/DSV/CPT; trocar peças irrecuperáveis, retrabalhando ou substituindo por outras
em bom estado; efetuar testes em motocicletas verificando a qualidade dos serviços
mecânicos realizados e executar outras tarefas correlatas

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

Matemática: Expressões numéricas, mínimo múltiplo comum, máximo divisor comum,
operações com frações, operações com frações, operações com decimais, porcentagens,
unidades de medida, medidas de superfície, medidas de volumes e medidas de massas.

Português: Ortografia, pontuação e acentuação, separação sibálica, termos essenciais da
oração, classificação de substantivos e interpretação de textos.

Conhecimentos Específicos: Sistema elétrico, instrumentos de painel,  suspensão,
sistema de freios.
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1.7       ELET RICISTA DE AUTOS I

Nº. Vagas: 01

Requisitos:

- Escolaridade mínima exigida: 1º Grau incompleto.

- Experiência mínima: 01 (um) ano.

- Habilitação: mínimo de 06 (seis) meses de habili tação (CNH – categoria B, C ou
D).

- Remuneração: R$ 523,89 (Quinhentos e vinte e três reais e oitenta e nove centavos)

Principais atividades:

Efetuar reparos/substituições em sistemas elétricos dos veículos da frota
CET/DSV/CPT, tais como: alternadores, dínamos, motores de arranque, chicotes, etc.: ,
orientar as tarefas dos ajudantes da equipe; zelar pela conservação, limpeza e
manutenção das ferramentas, equipamentos e local de trabalho e executar outras tarefas
correlatas.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

Matemática: Expressões numéricas, mínimo múltiplo comum, máximo divisor comum,
operações com frações, operações com frações, operações com decimais, porcentagens,
unidades de medida, medidas de superfície, medidas de volumes e medidas de massas.

Português: Ortografia, pontuação e acentuação, separação sibálica, termos essenciais da
oração, classificação de substantivos e interpretação de textos.

Conhecimentos Específicos: Grandezas elétricas (tensão, corrente, resistência e
potência), lei de Ohm (circuitos, série, paralelos e mistos), componentes elétricos,
circuitos elétricos (chicotes), instrumentos e equipamentos para manutenção elétrica
veicular.
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1.8       ELET RICISTA DE AUTOS II

Nº. Vagas: 01

Requisitos:

- Escolaridade mínima exigida: 1º Grau incompleto.

- Experiência mínima: 01 (um) ano.

- Habilitação: mínimo de 06 (seis) meses de habili tação (CNH – categoria B, C ou
D).

- Remuneração: R$ 421,70 (Quatrocentos e vinte e um reais e setenta centavos).

Principais atividades:

Efetuar reparos/substituições em componentes elétricos dos veículos da frota
CET/DSV/CPT, tais como: faróis, lanternas, giroflex, buzinas, etc.: ; trocar peças
irrecuperáveis, retrabalhando ou substituindo por outras em bom estado; zelar pela
conservação, limpeza e manutenção das ferramentas, equipamentos e do local de
trabalho e executar outras tarefas correlatas.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

Matemática: Expressões numéricas, mínimo múltiplo comum, máximo divisor comum,
operações com frações, operações com frações, operações com decimais, porcentagens,
unidades de medida, medidas de superfície, medidas de volumes e medidas de massas.

Português: Ortografia, pontuação e acentuação, separação sibálica, termos essenciais da
oração, classificação de substantivos e interpretação de textos.

Conhecimentos Específicos: Eletricidade básica, lei de  Ohm, circuitos elétricos
(chicotes), instrumentos e equipamentos para manutenção elétrica veicular.
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1.9       AUXILIAR DE TRANSPORTES

Nº. Vagas: 02

Requisitos:

- Escolaridade mínima exigida: 1º Grau completo.

- Experiência necessária: 01 (um) ano em atividades operacionais ou administrativas
correlatas às Principais atividades do cargo.

- Habilitação: mínimo de 06 (seis) meses de habili tação (CNH – categoria B, C ou
D).

- Remuneração: R$ 536,38 (Quatrocentos e trinta e seis reais e trinta e oito
centavos).

Principais atividades:

Efetuar tarefas destinadas ao controle de utili zação de  veículos da frota, organizando o
atendimento as requisições, verificando boletins dos serviços realizados, acompanhando
os serviços de abastecimento e manutenção; elaborar mapas demonstrativos e relatórios
detalhados de acidentes de tráfego com veículos da frota e executar outras tarefas
correlatas.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

Matemática: Números racionais, sistema métrico, operações com números decimais,
porcentagens, regra de três simples, expressão aritmética, radiciação, potenciação,
equações lineares.

Português: Interpretação de textos, análise morfológica, tempos verbais, concordância
verbal e nominal, pontuação e acentuação, termos essenciais da oração, classificação de
substantivos.

Conhecimentos Específicos: Conhecimentos básicos de legislação de trânsito
(classificação de vias, placas e sinais de trânsito, regras gerais de circulação,
estacionamento e parada), normas administrativas 025 e 036, direção defensiva,
conhecimentos básicos de composição, peças e itens veiculares.
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1.10           REVISOR DE VEÍCULOS

Nº. Vagas: 04

Requisitos:

- Escolaridade mínima exigida: 1º Grau incompleto.

- Experiência necessária: 02 (dois) anos em nível oficial de manutenção veicular.

- Habilitação: CNH – categoria  C ou D).

- Remuneração: R$ 650,87 (Seiscentos e cinquenta reais e oitenta e sete centavos).

Principais atividades:

Receber e inspecionar veículos a serem revisados ou reparados e elaborar Ordem de
Serviços especificando os trabalhos a serem executados; efetuar orçamentos em oficiais
credenciadas, obter aprovação do Supervisor e encaminhar os veículos para reparos;
testar e liberar os veículos revisados / reparados e executar outras tarefas correlatas.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

Matemática: Expressões numéricas, mínimo múltiplo comum, máximo divisor comum,
operações com frações, operações com decimais, porcentagens, unidades de medidas,
medidas de superfície, medidas de volumes e medidas de massas.

Português: Ortografia, pontuação e acentuação, separação sibálica, termos essenciais da
oração, classificação de substantivos e interpretação de textos.

Conhecimentos Específicos: Diagnóstico de defeitos e falhas (mecânica, eletricidade
veicular, funilaria, etc.), direção defensiva.
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2. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

2.1. Horário de Trabalho: Das 08h00 / 09h00 às 17h00 / 18h00, Jornada de 220 horas
mensais.

2.2. Local de Trabalho: Prédio – Marquês de São Vicente.

3. INSCRIÇÕES

3.1. INSTRUÇÕES GERAIS

Poderão inscrever-se os empregados que atendam ao requisito de escolaridade exigido,
tenham no mínimo 12 (doze) meses (20/03/94 à 20/03/95):

- não tenham sofrido qualquer tipo de punição;

- tenham, no máximo, 03 (três) faltas injustificadas;

- tenham, no máximo, 12 (doze) faltas justificadas, exceto as previstas em Acordo
Coletivo.

3.2. LOCAL, PERÍODO E HORÁRIO PARA INSCRIÇÕES.

As inscrições poderão ser entregues pessoalmente ou através de procuração na secretaria
da Gerência de Administração da Frota – GAF, Av. marquês de São Vicente, 2154 –
Barra Funda, ou no Departamento de Planejamento de  Recursos humanos – DPR, Rua
Sumidouro, 740, 1º andar – Pinheiros, no período de 14/03/95 à 20/03/95, 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.

3.3. DOCUMENTOS.

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

Deverá ser apresentado, no ato da inscrição, documento original que comprove à
escolaridade do candidato e, no caso de  tempo de experiência exterior à Companhia,
documento original comprobatório.
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4. PROCESSO SELET IVO

4.1. TRIAGEM

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

4.2. PROVA ESCRITA

A aplicação e a correção das provas serão realizadas por SRH/DPR. O resultado será
divulgado através de Aviso Geral, onde constarão os nomes dos candidatos habili tados a
prosseguir no processo seletivo.

4.3. AVA LIAÇÃO PSICOLÓGICA

Terá como objetivo avaliar a adequação do perfil do candidato (aptidões e interesses)
em relação ao cargo pretendido. Será estruturada e efetuada por SRH/DPR.

4.4. AVA LIAÇÃO TÉCNICA

Terá como objetivo avaliar conhecimentos/prontidão técnica dos candidatos. Será
estruturada pela área requisitante com a assessoria de SRH/DPR (Nesta etapa também
constará Prova Prática sendo que se adotará peso 02 (dois) para a mesma).

5. DIVULGAÇÃO

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

U.O. DE ORIGEM : S R H  /  S R A  /  D A


