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

Nº  079 / 95 Pág.: 1/5

Emissão:   11 / 08 / 95

Validade:  Indeterminada

AVISO GERAL

SELEÇÃO INTERNA
ABERTURA DE VAGAS

Informamos a todos os empregados a abertura de vagas a serem preenchidas através de Seleção
Interna, conforme critérios e procedimentos definidos na NA 024, versão 01 e disposições contidas
no Aviso Geral 069/95.

1. ANALISTA DE SINALIZAÇÃO SR – (U.O 2312 – GSS/DEL)

Nº Vagas: 02 (duas) vagas.

Requisitos:

- Escolaridade: mínima exigida: Superior completo em Engenharia Elétrica, modalidades
eletrônica, eletrotécnica ou telecomunicações.

- Experiência: Implantação e manutenção corretiva e preventiva nos equipamentos que
compõe o Sistema Semafórico Eletrônico (mínimo de 03 anos);

. Planejamento, projetos e/ou operação do sistema viário.

A somatória dos tempos de experiência deverá totalizar, no mínimo, 6 (seis) anos.

- Carteira Nacional de Habilitação: possuir habili tação como motorista em qualquer
categoria.

Remuneração: R$ 1.871,12 (Hum mil oitocentos e setenta e um reais e doze centavos).

Jornada/Horário: 220 horas mensais (08h00 / 09h00 às 17h00 / 18h00) Eventualmente
plantões em finais de semana e feriados.

Principais atividades:

Desenvolver suporte técnico, visando a sistematização do controle de qualidade dos serviços de
sinalização semafórica; coordenar a análise de métodos para execução de implantação e
manutenção dos equipamentos que compõe o sistema semafórico;  elaborar programas de
treinamento técnico operacional; supervisionar a execução de contratos com empresas
prestadoras de serviços; coordenar e orientar equipes de implantação/manutenção semafórica e
executar outras tarefas correlatas.
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Conteúdo Programático

Conhecimentos Específicos

- Identificação e localização de defeitos nos equipamentos de controle semafórico eletrônicos.

- Programação de controladores eletrônicos

- Elaboração e análise de execução de serviços de implantação/manutenção de sinalização
semafórica.

- Materiais para implantação/manutenção de sinalização semafórica.

- Parâmetros básicos de Segurança do Trabalho.

2. ENCARREGADO DE MANUTENÇÃO ELET RÔNICA/ELET ROMECÂNICA (U.O
2311 – GSS/DEM E U.O 2312 – GSS/DEL)

Nº Vagas: 02 (duas) vagas no DEL.

                  01 (uma) vaga no DEM.

Requisitos:

- Escolaridade: mínima exigida: 2º grau técnico completo ou cursando superior em
Engenharia ou Tecnologia, nas áreas de Eletrônica, Eletrotécnica ou telecomunicações.

- Experiência: mínimo de 02 (dois) anos em atividades de implantação e manutenção
corretiva e preventiva de controladores semafóricos em campo.

- Carteira Nacional de Habilitação: possuir habili tação como motorista em qualquer
categoria.

Remuneração: R$ 1.140,26 (Hum mil cento e quarenta reais e vinte e seis centavos centavos).

Jornada/Horário: 220 horas mensais, em turnos com escala de revezamento.
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Principais atividades:

Fiscalizar equipes próprias e contratadas, fornecendo apoio técnico e operacional, quando da
execução de serviços de implantação e manutenção corretiva e preventiva nos equipamentos que
compõem o Sistema Semafórico, executar tarefas relativas aos serviços de implantação e
manutenção corretiva e preventiva nos equipamentos que compõem o Sistema Semafórico;
providenciar infra-estrutura para as equipes do turno; triagem e testes de componentes e
materiais de sinalização semafórica, coleta e avaliação de dados dos serviços executados no
turno.

Conteúdo Programático

Conhecimentos Específicos

- Identificação e localização de defeitos nos equipamentos de controle semafórico;

- Programação e instalação de controladores semafóricos;

- Materiais de sinalização semafórica;

- Utili zação de instrumentos eletrônicos;

- Parâmetros básicos de Segurança do Trabalho.

3.  INSCRIÇÕES

3.1 INSTRUÇÕES GERAIS

Poderão inscrever-se os empregados que atendam aos requisitos escolaridade/experiência e
documentação (CNH) exigidos, tenham no mínimo 01 (um) ano de empresa, e nos últimos
12 (doze) meses (29.08.94 à 29.08.95):

- não tenham sido promovidos ou reenquadrados;

- 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.
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3.2 LOCAL, PERÍODO E HORÁRIO PARA INSCRIÇÕES

As inscrições deverão ser entregues pessoalmente ou através de procuração no
Departamento de Planejamento de Recursos Humanos – DPR, Rua Sumidouro, 740, 1º
andar – Pinheiros, no período de 23/08/95 à 29/08/95, das 09h00 às 12h00 e das 14h00 às
17h00

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).

Deverão ser apresentados, no ato da inscrição, os originais dos seguintes documentos.

- comprovante de escolaridade;

- comprovante de experiência profissional anterior à contratação na CET (quando esta
estiver compondo o requisito experiência);

- Carteira Nacional de habili tação (CNH).

4. PROCESSO SELET IVO

4.1 TRIAGEM

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

4.2 PROVA ESCRITA

As provas serão elaboradas por uma banca de examinadores e terão por objetivo avaliar
conhecimentos específicos. Constarão de questões abertas e terão caráter eliminatório e
classificatório.



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

Nº  079 / 95 Pág.: 5/5

Emissão:   11 / 08 / 95

Validade:  Indeterminada

AVISO GERAL

SELEÇÃO INTERNA
ABERTURA DE VAGAS

A aplicação das provas será realizada por SRH/DPR e sua correção será efetuada pela
banca de examinadores. O resultado será divulgado através do Aviso Geral, onde constarão
os nomes dos candidatos habili tados a prosseguirem no processo seletivo.

4.3 AVA LIAÇÃO PSICOLÓGICA

Terá como objetivo avaliar a adequação do perfil do candidato (habili dades 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.

4.5 AVA LIAÇÃO MÉDICA

Os empregados aprovados em número igual ao número de vagas em aberto, serão
submetidos à avaliação médica que terá caráter eliminatório.

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..

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


