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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. ENCARREGADO DE PESQUISA (U.O 2200 – SPR).

Nº Vagas: 01 (uma).

Escolaridade: 2º Grau Completo.

Experiência: mínima de 02 (dois) anos em atividades ligadas à pesquisa.

Remuneração: R$ 966,75 (Novecentos e sessenta e seis reais e setenta e cinco centavos).

Jornada / Horário: 220 horas mensais, horário das 11h00/12h00 às 20h00/21h00, com
disponibili dade para revezamento e finais de semana.

Principais atividades:

Coordenar, orientar e executar o resumo dos dados coletados em pesquisas de campo; tabular
pesquisas, efetuando cálculos gráficos e mapas; checar e analisar resultados obtidos na
tabulação; realizar planejamento da área de pesquisa, organizando saída, troca e chegada das
equipes de campo; organizar o arquivo de pesquisas e executar outras tarefas correlatas.

Conteúdo Programático:

Matemática: números inteiros: operações e propriedades; múltiplos e divisores; números
racionais: operações nas formas fracionária e decimal; números e grandezas proporcionais;
razões e proporções; divisão proporcional; regra de três simples e composta; porcentagem;
funções de 1º e 2º graus; sistemas de medidas: decimais e não decimais.

Português: Ortografia oficial, pontuação e acentuação gráfica; pronomes (emprego, formas de
tratamento e colocação); empregos de tempos e modos verbais; concordância nominal e verbal;
regência nominal e verbal; interpretação de textos.
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Conhecimentos Específicos: Conhecimentos Básicos do Sistema Viário; noções de volume /
movimento de fluxos em geral; noções de estatística.

2. ENCARREGADO GERAL DE OFICINA  (U.O 3220 – GAF).

Nº Vagas: 01 (uma).

Escolaridade: 2º Grau Completo.

Experiência: mínima de 04 (quatro)  anos como encarregado em serviços de manutenção
veicular.

Carteira Nacional de Habilitação: qualquer categoria.

Remuneração: R$ 1.344,94 (Hum mil trezentos e quarenta e quatro reais e noventa e quatro
centavos).

Jornada / Horário: 220 horas mensais, horário das 08h00/09h00 às 17h00/18h00.

Principais atividades:

Coordenar, orientar e executar atividades de mecânica, elétrica, funilaria e pintura de veículos,
emitir requisições de materiais necessários às atividades; verificar e testar a qualidade de peças
não originais adquiridas e decidir pela sua utili zação, efetuar, eventualmente, testes de liberação
em viaturas e motos revisadas e executar outras tarefas correlatas.

Conteúdo Programático:

Matemática: números inteiros: operações e propriedades; múltiplos e divisores; números
racionais: operações nas formas fracionária e decimal; números e grandezas proporcionais;
razões e proporções; divisão proporcional; regra de três simples e composta; porcentagem;
sistemas de medidas: decimais e não decimais.

Português: Ortografia oficial, pontuação e acentuação gráfica; pronomes (emprego, formas de
tratamento e colocação); empregos de tempos e modos verbais; concordância nominal e verbal;
emprego da crase; interpretação de textos.
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Conhecimentos Específicos: Conceituação de manutenção veicular; organização, tipo,
classificação de manutenção; conceito de defeitos e falhas; confiabili dade e disponibili dade de
uma frota veicular; estatística de manutenção; atividades e equipamentos na manutenção;
equipamentos de segurança no trabalho.

3. ENCARREGADO DE OFICINA – (SERVIÇOS GERAIS) (U.O 3220 – GAF).

Nº Vagas: 01 (uma).

Escolaridade: 2º Grau Incompleto.

Experiência: mínima de 02 (dois) anos em atividades de manutenção veicular.

Carteira Nacional de Habilitação: qualquer categoria.

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

Jornada / Horário: 220 horas mensais, horário das 08h00/09h00 às 17h00/18h00.

Principais atividades:

Coordenar, orientar e executar serviços de lubrificação, borracharia e lavagem de veículos
automotores; requisitar e distribuir materiais, peças, ferramentas e demais equipamentos
necessários à execução dos serviços; manter a disciplina e a ordem no local de trabalho, zelando
pela limpeza e conservação de materiais, ferramentas e  equipamentos e pela observância às
normas de higiene e  segurança do trabalho; relacionar os serviços executados diariamente e o
material consumido na sua realização e executar outras tarefas correlatas.

Conteúdo Programático:

Matemática: números inteiros: operações e propriedades; múltiplos e divisores; números
racionais: operações nas formas fracionária e decimal; regra de três simples e composta;
porcentagem; sistemas de medidas; decimais e não decimais.

Português: Ortografia oficial, pontuação e acentuação gráfica; pronomes (emprego, formas de
tratamento e colocação); empregos de tempos e modos verbais; concordância nominal e verbal;
regência nominal e verbal; emprego da crase; interpretação de textos.
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Conhecimentos Específicos: Organização de uma oficina de manutenção; lubrificação,
lubrificantes e especificações técnicas; sistema de suspensão veicular; especificações técnicas
sobre pneus; balanceamento e alinhamento de notas; sistema de direção; aspectos de segurança
do trabalho; equipamentos de proteção individual.

4. ANALISTA DE TREINAMENTO PL (U.O 1120 – GED).

Nº Vagas: 01 (uma).

Escolaridade: Superior Completo em Pedagogia, Psicologia, Filosofia, Letras, Ciências Sociais,
História, Geografia ou outros, desde que comprovada Licenciatura Plena.

Experiência: 04 anos em atividades de Educação e/ou Treinamento de Trânsito.

Remuneração: R$ 1.586,35 (Hum mil quinhentos e oitenta e seis reais e trinta e cinco
centavos).

Jornada / Horário: 220 horas mensais.  (08h00/09h00 às 17h00/18h00).

Principais atividades:

Elaborar programas, estudos, cursos e treinamentos educativos de trânsito; executar o
planejamento das atividades da área; ministrar cursos, palestras e treinamentos; proceder ao
levantamento de necessidades de treinamento; participar de congressos, encontros, seminários e
outros do gênero, a nível nacional; elaborar textos de apoio para utili zação nos cursos, palestras
e treinamentos, bem como pareceres técnicos de média complexidade sobre trânsito e
transportes; integrar comissões e grupos de trabalho internos; analisar o conteúdo, linguagem,
ilustrações e apresentação gráfica e visual dos recursos pedagógicos; auxili ar na organização e
realização de eventos internos e externos apoiados pelas atividades desenvolvidas na área;
avaliar instrumentos de seleção e avaliação aplicados aos cursos e treinamentos e executar
outras tarefas correlatas.

Conteúdo Programático:

Português: Ortografia oficial, pontuação e acentuação gráfica; pronomes (emprego, formas de
tratamento e colocação); empregos de tempos e modos verbais; concordância nominal e verbal;
regência nominal e verbal; emprego da crase; interpretação de textos.
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Conhecimentos Específicos: Código Nacional de Trânsito: Cap. II – Da Administração do
Trânsito; Cap. III – Das Regras Gerais para Circulação; Cap. V – Dos Sinais de Trânsito; Cap.
IX – Dos Condutores de Veículos; Cap. X – Dos Deveres e Proibições.
Regulamentação do Código Nacional de Trânsito: Cap. II – Da Circulação Administrativa do
Trânsito; Cap. III – Da Circulação – Seção I Das Regras Gerais; Cap. IV – Da Sinalização; Cap.
VII – Dos Deveres e Proibições.
Processo Ensino – Aprendizagem; Função e Etapas dos Programas e Treinamentos de Educação
de Trânsito; Fundamentos metodológicos, filosóficos e psicológicos do Psicodrama Pedagógico,
Andragogia, Holística e Neurolinguística; Etapas dos programas e Treinamento de Educação de
Trânsito; Comunicação: Teoria, Mensagem, Linguagem.

5. INSTRUÇÕES

5.1 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 (06.11.94 à 05.11.95):

- 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.

5.2 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 13.11.95 à 20.11.95, 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.
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5.3 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) para os cargos que exijam essa comprovação.

6. PROCESSO SELET IVO

6.1 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.

6.2 PROVA ESCRITA

As provas serão elaboradas por uma banca de examinadores e terão Por objetivo avaliar
conhecimentos gerais e  específicos. Constarão de questões de múltipla escolha e terão
caráter eliminatório e classificatório.
A aplicação e a correção das provas será realizada por SRH/DPR. O resultado será
divulgado através de Aviso Geral, onde constarão os nomes dos candidatos habili tados a
prosseguirem ao processo seletivo.

6.3 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.

6.4 AVA LIAÇÃO TÉCNICA

Terá como objetivo avaliar conhecimentos/prontidão técnica dos candidatos. Será
estruturada pela área requisitante com a assessoria de SRH/DPR.
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6.5 AVA LIAÇÃO MÉDICA

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

7. DIVULGAÇÃO

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

UO DE ORIGEM :   S R H   /   S P R   /   S R A   /   S T T   /   D A


