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AVISO GERAL

CONCURSO INTERNO
ANALISTA DE CONTRATOS JR

Informamos a tidos os empregados, a abertura de 1 (uma) vaga para o cargo de Analista de
Contratos Jr . na Gerência de Compras e Contratações – GCC.

1. DO CARGO

1.1. Requisitos

- Escolar idade: Superior Completo em Direito, Administração de Empresas ou
Economia.

- Experiência Mínima – 03 (três) anos em atividade administrativa. Desejável
conhecimentos de informática.

1.2. Pr incipais Atividades

Executar sob orientação, tarefas relacionadas ao desenvolvimento de processos
de contratos, compreendendo: oficialização da contratação, elaboração e preparo
de contratos aditivos, condições específicas para coletas, cartas convite, relatórios
e despachos para homologação; acompanhar publicação no Diário Oficial do
Município quanto ás informações pertinentes a Atas de Registro de Preço;
providenciar assinaturas de instrumentos contratuais; analisar a capacidade
jurídica de fornecedores; emiti r atestados de capacidade técnica; participar da
comissão de julgamento de licitação e executar outras tarefas correlatas.

1.3. Horár io de Trabalho

Das 08h00 / 09h00 às 17h00 / 18h00.

1.4. Local de Trabalho

Prédio CET / Marginal

1.5. Salár io

CR$ 337.573,00 (Base Jan/94).
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2. INSCRIÇÕES

2.1. Instruções Gerais

Poderão inscrever-se os empregados que atendam aos requisitos exigidos
(Escolaridade e Experiência). Tenham no mínimo 01 (um) ano de empresa e nos
últimos 12 (doze) meses:

- não tenham sofrido qualquer tipo de punição;
- não tenham sido promovidos ou reenquadrados;
- tenham no máximo 03 (três) faltas injustificadas;
- tenham no máximo 12 (doze)  faltas justificadas, exceto as previstas em

Acordo Coletivo.

2.2. Local, período e horár io para inscrições

As inscrições deverão ser entregues pessoalmente no Departamento de
Planejamento de Recursos Humanos – DPR, Rua Sumidouro, 740 – 1º andar –
Pinheiros, no período de 17/02/94 a 02/03/94 das 09h00 às 12h00 e das 14h00 às
16h00.

Obs: Não serão aceitas inscrições e/ou apresentação de documentos via malote e
após o prazo estabelecido.

2.3. Documentos

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

O formulário de inscrição e os documentos (original e cópia) comprobatórios dos
requisitos (Escolaridade e Experiência) deverão ser entregues no ato da inscrição.
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3. PROCESSO SELET IVO

3.1. Tr iagem

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

3.2. Prova escrita

Formulada com o objetivo de avaliar conhecimentos gerais dos candidatos, sendo
esta, de caráter eliminatório e classificatório.

3.3. Entrevista

Os candidatos habilit ados na etapa anterior, serão entrevistados pela área
requisitante – GCC e por DPR, objetivando avaliar a adequação do perfil do
candidato em relação ao cargo pretendido.

4. DIVULGAÇÃO

As Informações relativas as etapas do processo seletivo, quanto ao conteúdo
programático, local, data, horário, assim como os critérios para definição dos candidatos
aprovados, serão divulgadas 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. DIVULGAÇÃO

Caberá a SRH/DPR a coordenação de todo o processo seletivo contando com a
participação da área requisitante (GCC).

UO DE ORIGEM :   G C C  /  S R H  /  DA


