AEPET
ASSOCIAÇÃO DOS ENGENHEIROS DA PETROBRÁS

AEPET 243/ 07

Rio de Janeiro, 23 de maio de 2007.

Ilma
Dra. Dulce Brais
Presidente do Conselho Federal de Enfermagem
Rua da Glória, 190, 12° andar, Glória,
Nesta

Ass.: Novo Plano de Cargos da Petrobrás (PCAC)
Senhora Presidente,
A Associação dos Engenheiros da Petrobrás - AEPET - é uma sociedade sem fins lucrativos,
fundada em 1961, que tem dentre os seus objetivos estatutários a defesa institucional da
Petrobrás, assim como a defesa do seu corpo técnico.
2. Eis que o setor de Recursos Humanos apresentou em 27 de abril p.p uma proposta para
um novo Plano de Cargos para a Companhia, denominado PCAC, tendo sido afirmado na
ocasião, dentre outros pontos:
•

Que está mantido o compromisso de implantar o novo plano com retroatividade a
janeiro de 2007;

•

Que as carreiras serão mais abrangentes, divididas em Júnior, Pleno e Sênior;

•

Ao invés das atuais 56 carreiras, que correspondem em geral à formação acadêmica do
empregado, o novo plano trará 27 carreiras.

3. Também foi informado que “o novo plano de cargos da Companhia é o resultado de intenso
trabalho das áreas de RH, com apoio de uma consultoria especializada; assim como pela
realização de duas importantes pesquisas - uma pesquisa salarial nacional e outra
internacional, com diversas empresas do setor petróleo...”.
4. Embora não tenhamos tido acesso às informações integrais do novo Plano de Cargos, para
o caso das carreiras de Nível Superior constatamos, através documentos disponibilizados pela
Companhia, que alguns cargos - geralmente correspondentes à formação acadêmica do
empregado - foram agrupados em denominações gerais, com destaque para os casos abaixo
listados a seguir:
•

Saúde
Enfermagem
Nutrição

•

Ambiental
Engenharia Ambiental
Geologia
Geografia
Química
Biologia
Oceanografia
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•

Ciências Exatas
Estatística
Física
Matemática
Química
Ciências Atuariais

•

Comunicação Social
Comunicação Social

•

Ciências Humanas e Sociais (*)
Assistente Social
Psicólogo
Bibliotecário
(*) lista incompleta

5. Além da imprecisão de alguns agrupamentos, alguns cargos terão denominação imprecisa
como, por exemplos, "Profissional de Saúde" para classificar enfermeiro ou nutricionista e
"Profissional de Ciências Exatas", para classificar profissionais estatísticos, físicos,
matemáticos, químicos, e atuário. Outro fato bastante relevante é o de que profissões cujas
atribuições de seu exercício estão dispostas em Lei Federal poderiam, devido à generalização
de suas denominações, dificultar a correta e necessária fiscalização por parte de seus órgãos
de classe profissional.
6. Pela ausência de informações não discorremos sobre a vertente do Plano de Cargos
referentes aos empregados classificados em cargos de Nível Médio.
Pelo exposto, a direção da Aepet recomenda que esse Conselho oficie à Petrobrás solicitandolhe esclarecimentos pertinentes ao tema.

Saudações

Heitor Manoel Pereira
Presidente

Anexos: Cópia do Informativo Negociação – Edição nº 05 - de 30/04/2007
Cópias das descrições sumárias das carreiras profissionais de saúde, ciências exatas,ambiental
e de comunicação social.

C.C.: Sindipetro-RJ e Senge-RJ
SR/sr
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