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AVISO GERAL

SELEÇÃO INTERNA
ESPECIALISTA III / SUP. DEPTO 1

Informamos a todos os empregados a abertura de vagas para o cargo de Especialista III / Supervisor
de Departamento I na Superintendência de Engenharia de Tráfego / Gerência de Engenharia de
Tráfego I – SET/GET.1 (U.O 2110) , a ser preenchida através de Seleção Interna, conforme
critérios e procedimentos definidos na NA 024.

1. NÚMERO DE VAGAS: 01 (uma) vaga.

2. REQUISITOS

- Escolaridade mínima: Graduação em Engenharia, Arquitetura ou Tecnologia, concluída há,
no mínimo 08 (oito) anos.

- Experiência profissional na CET:

. Ter no mínimo 03 (três) anos no cargo de Especialista IV ou equivalente, na
Superintendência de Engenharia de Tráfego – SET e

. Ter no mínimo 04 (quatro) anos na função de Supervisor de área.

3. REMUNERAÇÃO

- Salário base: R$ 3.070, 40 (Três mil e setenta reais e quarenta centavos).

- Gratificação de função: R$ 450,79 (quatrocentos e cinquenta reais e setenta e nove
centavos).

Principais atividades:

Desenvolver as atividades de Engenharia de Tráfego em sua área de atuação, no tocante à
operação do sistema viário, atendimento a pedidos de sinalização, elaboração de projetos e
esquemas operacionais de trânsito; representar a Companhia em reuniões com a comunidade,
órgãos da administração pública ou empresas privadas, para discutir assuntos de Engenharia de
Tráfego referentes à região sob sua responsabili dade, em busca de soluções técnicas que atendam
satisfatoriamente aos anseios da população.
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4. INSCRIÇÕES

4.1 Instruções Gerais

Poderão inscrever-se os empregados que atendam aos requisitos de escolaridade e
experiência exigidos, desde que:

- não possuam sanções disciplinares nos últimos 12 (doze) meses;

- não possuam envolvimento em Sindicâncias, com parecer duvidoso ou desfavorável ao
empregado;

- não possuam envolvimento em processos, de qualquer natureza, impetrados contra a
Empresa.

4.2 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 23.11.95 à 29.11.95 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.

4.3 Documentos

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

Deverá ser apresentado no ato da inscrição, original do comprovante de escolaridade.

5. PROCESSO SELET IVO

5.1 TRIAGEM

As inscrições serão avaliadas pelo DPR, considerando os requisitos exigidos para o cargo e a
situação funcional dos empregados. Ao DAP caberá a análise quanto às demais condições
para inscrição, previstas no item 4.1.
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5.2 AVA LIAÇÃO DA ADEQUAÇÃO AO PERFIL DO CARGO

Terá por objetivo avaliar as potencialidades / limitações dos profissionais, quando
comparados a um perfil de cargo pré-estabelecidos em conjunto com a área requisitante.

Será composta das seguintes etapas:

Aplicação de testes psicológicos / Entrevista psicológica: investigação de aspectos
intrínsecos, que possam subsidiar a avaliação da adequação ao perfil do cargo.
Será realizada por SRH/DPR.

Dinâmica de Grupo: investigação de aspectos manifestos relacionados à conduta e
comportamento dos candidatos inseridos em um grupo que, atrelada à anterior, possibili te a
complementação da avaliação da adequação ao perfil do cargo.
Será realizada por Comitê de Avaliação composto por SRH/DPR e representantes da área
requisitante.

5.3 AVA LIAÇÃO CURRICULAR

Terá por objetivo avaliar o preparo, em termos de formação acadêmica e profissional, bem
como, a qualificação da experiência adquirida dos profissionais envolvidos no processo.

O modelo para elaboração dos currículos será fornecido aos candidatos no ato da inscrição.

UO DE ORIGEM :   S R H   /   S E T   /   D O


