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O Brasil já está entre os dez prin-
cipais consumidores de petróleo do
mundo e a demanda deve crescer
nos próximos anos. A Petrobras tem
um dos maiores planos de investi-
mentos do setor: são US$ 236,7 bi-
lhões no período 2013 e 2017, US$
47,3 bi por ano. Destes, 97,8%
serão destinados a projetos no Bra-
sil. Os grandes volumes recuperá-
veis estimados e a comprovada
qualidade do petróleo fazem do pré-
sal uma das mais importantes des-
cobertas da história recente da in-
dústria mundial de energia.

A descoberta do pré-sal foi anun-

ciada em 2006. Atualmente, são 17
poços em produção desde 2008 e o
total acumulado já superou mais de
192 milhões de barris de óleo leve e
gás natural. O petróleo leve tem maior
valor de mercado que o petróleo mais
pesado produzido no pós-sal.

Hoje, a produção alcançou a mé-
dia diária de 310 mil barris, apenas
sete anos após a descoberta. Para atin-
gir esta mesma produção na Bacia de
Campos foram necessários 11 anos.
Na porção norte-americana do Golfo
do México, a marca foi alcançada 17
anos após a primeira descoberta e, no
Mar do Norte, depois de nove anos.

Pré-sal e as novas oportunidades
Fábio Motta/AE
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Para alcançar a meta de pro-
dução de 4,2 milhões de barris de
petróleo por dia em 2020, o dobro
do que é produzido hoje, a Pe-
trobras investe em infraestrutura,
encomendando 38 plataformas, 28
sondas, 49 navios-tanque e 207 bar-
cos de apoio. Nos estaleiros bra-
sileiros, o número de trabalhadores
evoluiu de menos de 2 mil, no ano
2000, para 54 mil em 2013. O con-
teúdo local nas sondas, a partir de
2016, deverá ser de, no mínimo,
55%. Boa parte do trabalho da
Petrobras é voltado para acelerar a
produção de petróleo no pré-sal. Já
existe grande demanda por mão de
obra, peças, equipamentos e uma
série de componentes da infraestru-
tura necessária.

Para dar conta da tarefa, a em-
presa precisará de muitos trabalha-
dores. Em uma plataforma, por
exemplo, estão engenheiros, técni-
cos de diversas especialidades,
como enfermagem e segurança e
rádio-operadores. A Companhia
já admitiu, desde 2001, 37 mil pes-
soas. Hoje, o efetivo é de 61 mil
empregados.

MAIS DE 96 MIL
PROFISSIONAIS

CONCLUÍRAM,

EM 17 ESTADOS,

CURSOS DO
PROMINP

Agostinho Frantini

AO TODO, FORAM
INVESTIDOS MAIS DE

77 instituições de ensino com
padrão reconhecido realizam os
cursos do Prominp, preparando

mão de obra para atender a
demanda do mercado

R$ 286 milhões
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PROMINP
O objetivo do Prominp (Pro-

grama de Mobilização da Indústria
Nacional de Petróleo e Gás Natural),
criado no âmbito do Ministério de
Minas e Energia e coordenado pela
Petrobras, é elevar a participação
nacional no atendimento das de-
mandas internas da cadeia de pe-
tróleo e gás instalada no País, geran-
do profissionais capacitados para
ocupar as vagas que surgem no setor.

Mais de 96 mil profissionais já
concluíram cursos do Prominp.
A iniciativa, desenvolvida em 17
estados onde a Petrobras tem
investimentos, absorveu até o
momento recursos superiores a
R$ 286 milhões. Ao todo, 77 ins-
tituições de ensino com padrão
reconhecido, entre elas o Senai,
Instituto Tecnológico (antigo Ce-
fet) e universidades federais e esta-
duais, realizam os cursos, prepa-

rando mão de obra para atender a
demanda do mercado.

Em 2006, o Prominp estruturou
o Plano Nacional de Qualificação
Profissional (PNQP), para estimu-
lar a capacitação de mão de obra
voltada ao atendimento da deman-
da da indústria de petróleo e gás
por pessoal qualificado. A princi-
pal fonte de recursos do PNQP é a
Petrobras que, com autorização da
ANP, aplica recursos previstos na
cláusula de investimentos em P&D
constante nos contratos de con-
cessão de blocos exploratórios.

Desde 2006, foram realizados
seis processos seletivos, sendo que o
último deles ainda está com a fase de
qualificação dos aprovados em
andamento. A quantidade de vagas e
os tipos de cursos oferecidos procu-
ram seguir as necessidades de cada
empreendimento da Petrobras nas
respectivas regiões.

Desde 2001, a
Petrobras já admitiu

cerca de 37 mil
pessoas, e hoje
tem um efetivo

de mais de

61 mil
empregados

US$ 79,8
bilhões

Somando todos os projetos,
a área de E&P investirá

US$ 147,5 bilhões. Destes,

Hoje, a
produção do

pré-sal já atinge
310 mil barris

por dia, apenas
sete anos
após a sua
descobertairão para o pré-sal e

a cessão onerosa
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Dos mais de 96 mil profissionais
certificados até junho de 2013 em
cursos coordenados pelo Prominp,
as categorias de nível básico con-
centram 70,7%. Vêm, depois, as ca-
tegorias de nível médio-técnico, com
22,8%. Finalmente, os qualificados
com nível superior totalizaram 6,5%.
Outras informações podem ser obti-
das no site www.prominp.com.br

GERANDO FUTURO
Inaugurado em agosto de 2011

pela Diretoria de Gás e Energia da
Petrobras, o projeto Gerando Futuro
iniciou no município de Três Lagoas
(MS) o trabalho de melhorar o rendi-
mento escolar de jovens entre 16 a
18 anos da rede pública de ensino e,
desta forma, ampliar as chances de
aprovação nos processos seletivos
para cursos profissionalizantes gra-
tuitos do Programa de Mobilização
da Indústria Nacional de Petróleo e
Gás Natural (Prominp).

No sexto ciclo de seleção de alu-
nos do Prominp, em março de 2012,
79% dos alunos do Programa Geran-
do Futuro foram aprovados e preen-
cheram 117 das 708 vagas ofe-
recidas no estado de Mato Grosso do
Sul. Destes, 28 se classificaram nas
cinco primeiras posições e três tive-
ram as melhores notas de todo o exa-

me de seleção no Estado. Em algu-
mas categorias profissionais, a apro-
vação chegou a ser de quase 90%.
Em fase de expansão, o Gerando Fu-
turo também desenvolve trabalho de
reforço escolar e preparação para
provas do Prominp nas cidades de
Uberaba (MG) e São Sebastião (SP).
Em todos os locais, há investimentos
da Diretoria de Gás e Energia.

OUTRAS OPORTUNIDADES
A Petrobras também investe uma

fatia de sua receita bruta em ações
de Pesquisa e Desenvolvimento. Se-
guem abaixo três iniciativas da área
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Wilton Júnior/AE

de Recursos Humanos voltadas
para a qualificação e especializa-
ção de profissionais com foco no
mercado de energia:

✔ Programa Petrobras de Recursos
Humanos (PFRH) – resultado de
parceria com a ANP, o objetivo é
permitir a qualificação de profission-
ais para o setor de energia através de
bolsas de estudo concedidas a estu-
dantes de níveis técnico e superior
(graduação, mestrado e doutorado)
e, também coordenadores e pesqui-
sadores. O programa prevê melho-
rias nas condições de ensino e infra-

estrutura nas instituições parceiras.
As universidades, institutos e

escolas técnicas parceiras da Petro-
bras selecionam os alunos por meio
de editais e são responsáveis por
conceder as bolsas.

✔ Programa Ciência sem Fronteiras
– a finalidade é financiar opor-
tunidades de formação no exterior
para estudantes brasileiros. A Pe-
trobras participa com cinco mil bol-
sas de estudo de graduação san-
duíche (dirigida a alunos de gra-
duação, para estágios de seis meses
a um ano em atividades acadêmicas
e laboratórios de pesquisa, empre-
sas ou centros de P&D no exterior);
doutorado sanduíche (para aluno
de doutorado, com permanência de
até 12 meses no exterior), e dou-
torado pleno (para estudantes que
pretendam fazer o curso em institui-
ção de alto desempenho nas áreas
prioritárias do Programa, com ên-
fase em tecnologia e inovação). Pa-
ra se candidatar, o estudante deverá,
entre outros requisitos, ter concluí-
do, no mínimo, 40% do curso de
graduação e ter obtido pelo menos
600 pontos no Enem (Exame Na-
cional do Ensino Médio).

A Petrobras elegeu 14 linhas
prioritárias de cursos, que são: En-
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genharias e demais áreas tecnológi-
cas; Ciências Exatas e da Terra;
Biologia, Ciências Biomédicas e da
Saúde; Computação e Tecnologia da
Informação; Produção Agrícola
Sustentável; Petróleo, Gás e Carvão
Mineral; Energias Renováveis; Tec-
nologia Mineral; Biotecnologia; Na-
notecnologia e Novos Materiais;
Tecnologias de Prevenção e Mi-
tigação de Desastres Naturais; Bio-
diversidade e Bioprospecção, Ciên-
cias do Mar e Novas Tecnologias de
Engenharia Construtiva.

O Programa é resultado de ini-
ciativa conjunta do Ministério da
Ciência, Tecnologia e Inovação
(MCTI) e do Ministério da Educação
(MEC), por meio de suas respectivas

instituições de fomento – CNPq e
Capes –, e secretarias de Ensino
Superior e de Ensino Tecnológico do
MEC. Mais informações no portal
www.cienciasemfronteiras. gov.br.

✔4 Programa Profissões de Futuro –
tem o objetivo de informar e
incentivar jovens que estão con-
cluindo o ensino fundamental a
buscar a formação em carreiras
técnicas de nível médio ligadas à
área de petróleo e gás. No site
www.profissoesdefuturo.com.br,
aluno e professor têm espaços es-
pecíficos com informações sobre
as diversas opções de qualifi-
cação disponíveis para os futuros
profissionais.
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Localização do pré-sal

O pré-sal é uma sequência de
rochas sedimentares depositadas
há mais de 100 milhões de anos no
espaço geográfico formado pela
separação do antigo Continente
Gondwana. Mais especificamente,
pela separação dos continentes
Americano e Africano, que co-
meçou há cerca de 150 milhões de

anos. Entre os dois continentes for-
mou-se, inicialmente, um grande
lago. Ali foram depositadas, ao
longo de séculos, as rochas ge-
radoras de petróleo do pré-sal.
Como todos os rios dos continentes
que se separavam corriam para
esse lago, grandes volumes de
matéria orgânica foram se deposi-
tando em seu leito. À medida que
os continentes se distanciavam, a
massa orgânica então acumulada
pelos rios nesse novo espaço foi
coberta pela água do mar, que pas-
sou a invadir o lago que se for-
mara. Dava-se início, ali, à for-

O que é
pré-sal?

Fundo
do Mar

Camada
pré-sal

Camada
de sal

Petróleo

7.
00

0
m

A profundidade
da localização da
camada do pré-sal
é quase a altura

da maior montanha
do mundo o

Monte Everest

8
.8

4
4

m
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mação de uma camada de sal de
até 2.000 metros de espessura,
que se depositou sobre a matéria
orgânica acumulada, a qual se
transformaria em hidrocarbonetos
(petróleo e gás natural).

No atual contexto exploratório
da Petrobras, o conjunto de
rochas com potencial para gerar e
acumular petróleo denominado
pré-sal está localizado nas por-
ções marinhas do litoral brasileiro
entre os estados de Santa Catari-
na e Espírito Santo. A camada de

sal não está distribuída de ma-
neira uniforme.

Os dados obtidos pelos poços
exploratórios, integrados a um
grande trabalho de mapeamento
sísmico, indicam que as rochas-
reservatório do pré-sal estendem-
se por uma área com aproxi-
madamente 800 km de extensão
por 200 km de largura, acompa-
nhando a costa.

Embora isso não represente
uma barreira ao desenvolvimento
comercial das acumulações, para



11
Patrocínio:

A Refinaria de Capuava
(Recap), em Mauá (SP),
refinou o primeiro volume de
petróleo extraído da camada
pré-sal da Bacia de Santos.
É um marco histórico na
indústria petrolífera mundial.

ção entre o tempo de perfuração
do primeiro poço na área, conhe-
cido como Parati, que foi perfura-
do em 225 dias, durante o ano de
2006, e os resultados dos últimos
poços, perfurados em menos de
90 dias, no campo de Lula.

atingir os reservatórios do pré-sal a
Petrobras tem feito perfurações
que chegam a 2.000 metros de
profundidade d’água, somadas a
cerca de 3.000 metros de sedi-
mentos e, ainda, a 2.000 metros
de sal. É um trabalho na fronteira
da tecnologia e único no mundo,
pelas características peculiares do
pré-sal brasileiro. A Petrobras já
explora petróleo em profundi-
dades d’água de mais de 2.000
metros, tanto no Brasil quanto no
Golfo do México, e produz a
2.172 metros na Bacia de Santos.

TECNOLOGIA
A Petrobras dispõe de tecnolo-

gias para a produção de petróleo e
gás da camada pré-sal.

Várias ações estão sendo feitas
para otimizar as tecnologias já
disponíveis e desenvolver novas,
visando, por exemplo, reduzir o
tempo de perfuração e o custo
final dos poços, e aumentar a pro-
dutividade por poço. Essas ino-
vações vêm sendo desenvolvi-
das, principalmente, por meio do
Prosal, programa tecnológico
criado com foco específico no
pré-sal. Os resultados têm sido
expressivos e podem ser ilustra-
dos, por exemplo, pela compara-

Celso Luiz
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PARTICIPAÇÃO
A ANP (Agência Nacional de

Petróleo, Gás Natural e Biocom-
bustíveis) regula a exploração dos
blocos. As áreas concedidas são
arrematadas em licitação do tipo
leilão público, aberta a empresas
de petróleo de todo o mundo.

A partir das descober-
tas no pré-sal, foi estabe-
lecido um novo modelo
para a exploração de
petróleo no País, adotan-
do-se o sistema de parti-
lha de produção para a
exploração das áreas
ainda não licitadas do
pré-sal e de outras áreas
consideradas estratégicas
para o Brasil.

Segundo as novas re-
gras, a Petrobras tem par-
ticipação mínima obri-
gatória de 30% em todos
os blocos ainda não lici-
tados. Em algumas áreas
do pré-sal, a Petrobras
recebeu, sob a forma de
cessão onerosa, os direi-
tos de pesquisa, explo-
ração e produção até o
limite de 5 bilhões de
barris de óleo equiva-
lente. Nessas áreas, a

Companhia tem 100% dos direitos
exploratórios.

Todas as áreas já licitadas, den-
tro e fora do pré-sal, continuam
sendo regidas pelo sistema de con-
cessão exploratória que regulava
as atividades antes da definição do
novo modelo.

Fábio Motta/AE
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DESENHISTA PROJETISTA DE
EQUIPAMENTO DE EMBARCAÇÃO

Elaborar desenhos estruturais, com todos os códigos
de solda e detalhes que facilitem a produção.

Dominar as técnicas de montagem de
estruturas metálicas, além do conhecimento
de sequência de solda.

Dominar a leitura de desenhos estruturais navais
e estar familiarizado com os livros de regras das
sociedades classificadoras, como ABS, LRS, DNV, BV etc.

Elaborar desenhos estruturais e ter
conhecimento dos modernos processos
de solda, Mig, Mag, Tige por Eletrodos.

Aplicar normas, procedimentos, regulamentos e
códigos relativos ao projeto de equipamentos navais.

Conhecer os softwares AutoCad e Microstation.

PROJETISTA DE
ESTRUTURAS METÁLICAS

Analisar projeto básico seguindo a especificação técnica,

as regras das sociedades classificadoras

e as diretrizes de projeto de produção.

Identificar inconsistências em projetos básicos

e propor soluções.

Realizar levantamento de dados em campo

considerando análise do projeto básico.

Realizar estratégia de montagem industrial que otimize

os serviços de instalação e manutenção offshore.

Analisar o impacto da obra na operação da unidade,

planejar e quantificar documentos técnicos de

engenharia a serem elaborados e revisados.

Definir o dimensionamento, a especificação e o

posicionamento dos elementos em desenho técnico

industrial para as plantas de estrutura, cortes e detalhes.

Gerar desenhos de procedimento de instalação

e movimentação de cargas.

Especificar e quantificar materiais do projeto, revisar

plano de cargas e definir a posição dos centros de

gravidade dos novos equipamentos e estruturas

introduzidos ou retirados da plataforma.

DESENHISTA PROJETISTA
DE ARQUITETURA NAVAL

Conhecer as técnicas de desenho e de projeto básico

de arquitetura de embarcações de qualquer porte.

Dominar a elaboração de plano de linhas, curvas

de estabilidade, planos de capacidade, sistema

de propulsão e governo, tanques de prova,

projeto de hélices e lemes.

Elaborar desenhos básicos como plano de

linhas, arranjos gerais, planos de capacidade

e especificações em geral.

Aplicar normas, procedimentos, regulamentos e

códigos relativos ao projeto de equipamentos navais.

Conhecer os sistemas de AutoCAD e Microstation.

DESENHISTA PROJETISTA
DE ESTRUTURA NAVAL

Ser profundo conhecedor das técnicas

de desenho e de projeto básico de estruturas

de embarcações de qualquer porte;

Dominar a elaboração de plano de linhas,

curvas de estabilidade, planos de capacidade,

sistema de propulsão e governo, tanques de

prova, projeto de hélices e lemes;

Analisar os dados, aplicar modelos, concepção /

viabilizar soluções de engenharia na elaboração de

cálculos e estrutura naval;

Elaborar especificações, memórias de cálculo,

diagramas, pareceres e memoriais descritivos;

Aplicar normas, procedimentos, regulamentos e

códigos relativos ao projeto de equipamentos navais.

Ter profundo conhecimento nos sistemas de

AutoCAD e Microstation

CATEGORIAS OFERECIDAS
PELO PROMINP EM Nível Técnico
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Patrocínio:

PROJETISTA ELETRICISTA

Interpretar o escopo do projeto (análise do

memorial descritivo de engenharia básica).

Levantar os dados de campo para a elaboração

de projetos de instalações elétricas.

Elaborar croquis e esboços de projetos de instalações

elétricas e relatórios de levantamento de dados.

Dimensionar e especificar eletrovias (leitos, eletrocalhas,

eletrodutos, envelope de concreto etc.), cabos elétricos

para alimentação e controle de equipamentos elétricos,

e redes de aterramento de equipamentos e sistemas

de proteção contra descargas atmosféricas.

Elaborar diagramas de força, controle e

interligação; plantas de classificação de áreas,

plantas de encaminhamento elétrico e de locação

de equipamentos.

Elaborar, no escopo de sua atuação, a memória

de cálculo de iluminação, dimensionamento de cabos,

dispositivos de proteção e manuais de operação,

e emitir os documentos técnicos do projeto.

Verificar a consistência e exatidão

do projeto de instalações elétricas.

PROJETISTA DE
INSTRUMENTAÇÃO/AUTOMAÇÃO

Desenvolver, no âmbito de sua atuação,

o detalhamento de projetos nas áreas de

instrumentação e automação na indústria

do petróleo, dentro dos padrões técnicos

de segurança, qualidade, saúde, responsabilidade

social e preservação ambiental.

Analisar escopo e detalhamento de projetos

de instrumentação e automação.

Pesquisar e levantar informações preliminares

para execução do projeto, realizando levantamento

de dados em campo.

Analisar o impacto da obra na operação da unidade.

Planejar e quantificar documentos técnicos de

engenharia a serem elaborados ou revisados.

PROJETISTA DE TUBULAÇÃO

Analisar o projeto básico quanto à possibilidade de

execução do projeto de detalhamento de tubulação

seguindo as especificações técnicas, normas técnicas

da Petrobras e externas, regras das sociedades

classificadoras e diretrizes de projeto de processo.

Identificar inconsistências no projeto

básico em relação à disciplina de tubulações,

propondo soluções.

Realizar levantamento de dados em campo.

Analisar o impacto da obra na operação da unidade.

Planejar e quantificar documentos técnicos de

engenharia a serem elaborados ou revisados.

Definir o dimensionamento, a especificação e

o posicionamento dos elementos em Desenho

Técnico Industrial para as plantas de arranjo

geral de equipamentos, de tubulação

e de suportação, bem como para isométricos.

Identificar e quantificar

materiais do projeto,

elaborar lista de linha,

materiais, isométricos,

suporte,

dados etc.
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SUPERVISOR TÉCNICO DE
PINTURA E ISOLAMENTO

Ler e interpretar corretamente desenhos e plantas,

orientando os trabalhos das equipes de pintura e

isolamento e pessoal auxiliar.

Elaborar e implementar procedimentos e instruções

técnicas de acordo com as normas técnicas aplicáveis e

especificações de fabricantes.

Supervisionar a correta utilização dos

equipamentos/materiais sob sua responsabilidade,

selecionando e controlando sua aplicação.

SUPERVISOR TÉCNICO DE SMS

Planejar, acompanhar e implementar as diretrizes e

procedimentos de Saúde, Meio Ambiente e Segurança -

SMS, atendendo aos requisitos do contrato, da empresa

e das normas específicas de SMS.

Providenciar a emissão e/ou distribuição de

documentos de SMS requeridos para o

empreendimento.

Coordenar e supervisionar a aplicação, no

empreendimento, dos conceitos e indicadores de SMS.

Orientar, coordenar e supervisionar as atividades de

treinamento e conscientização (palestras, cursos etc),

em assuntos pertinentes a SMS, para as equipes do

empreendimento.

Manter contato com fornecedores e fabricantes e

garantir o desempenho conforme as diretrizes técnicas.

TÉCNICO EM PLANEJAMENTO
OFFSHORE

Analisar o escopo da solicitação do serviço/ obra e

efetuar levantamento e relatório de campo.

Definir recursos materiais, humanos e prazos para a

execução da obra.

Elaborar orçamento e planilha de medição de serviço,

bem como procedimento de instalação.

Acompanhar e controlar a execução da obra etc.

TURBOMÁQUINA COM ÊNFASE
EM INSTRUMENTAÇÃO

Detalhar, programar, executar e/ou orientar

tecnicamente tarefas de manutenção preventiva,

corretiva e/ou preditiva em turbomáquinas.

Operar instalações e equipamentos com turbomáquinas

dentro dos padrões técnicos e normas operacionais.

Exercer a fiscalização técnica, administrativa e gerência

dos contratos de serviços na área de turbomáquinas.

Elaborar estudos, análises técnicas, especificações,

instruções, procedimentos e relatórios técnicos de

sistemas com turbomáquinas.

Assessorar na elaboração de projetos de melhoria de

equipamentos e instalações com turbomáquinas.

TURBOMÁQUINA COM ÊNFASE
EM MECÂNICA

Detalhar, programar, executar e/ou orientar

tecnicamente tarefas de manutenção preventiva,

corretiva e/ou preditiva em turbomáquinas, empregando

métodos e ferramentas adequados.

Operar instalações e equipamentos com turbomáquinas

dentro dos padrões técnicos e normas operacionais.

Exercer a fiscalização técnica, administrativa e gerência

dos contratos de serviços na área de turbomáquinas.

Elaborar estudos, análises técnicas, especificações,

instruções, procedimentos e relatórios técnicos de

sistemas com turbomáquinas.

Assessorar na elaboração de projetos de melhoria de

equipamentos e instalação com turbomáquinas.

Patrocínio:
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Patrocínio:

TÉCNICO AMBIENTAL

Executar e participar de Programas de controle de

poluição, de otimização e de utilização de água, energia

e insumos; realizar o monitoramento e coleta de

amostras de águas, efluentes, ar, emissões atmosféricas

e resíduos.

Realizar o monitoramento do subsolo e da

proteção da biodiversidade.

Avaliar o local de trabalho, identificando os recursos

naturais e os ativos ambientais, orientando para os

aspectos de meio ambiente.

Participar na elaboração e revisão das normas e

procedimentos de meio ambiente, manutenção do

sistema de gestão de SMS; processos de licenciamento

e autorizações ambientais.

Identificação, registro e comunicação de ocorrência de

anomalia ambiental; e em rotinas laboratoriais de

atividades biológicas e microbiológica.

Atuar em atividades relacionadas a perícias e avaliações,

valorações, cálculo de produção e produtividade.

Realizar vistorias, participar das medições e da

elaboração de laudos.

Participar das atividades de pesquisa e

desenvolvimento, atuando na implantação de novos

padrões e metodologias analíticas associadas a

preservação, caracterização e remediação ambiental.

Participar de análises e investigações na área de

atuação.

Participar de auditorias, inspeções e vistorias na área

de atuação.

Atuar na manutenção, prontidão e operacionalidade dos

equipamentos para atendimento de acidentes ambientais,

operando-os quando necessário; controlar a destinação,

redução, reciclagem e reutilização de resíduos.

Participar da atualização de banco de dados,

inventários ambientais e demais sistemas

informatizados de gestão.

Atuar no relacionamento com instituições, autoridades

na sua área de atuação, comunidades e em projetos de

educação ambiental.

Participar de programas de recuperação de áreas

impactadas.

Atuar no processo para o atendimento das normas

relativas a segurança, proteção ao meio ambiente,

saúde, sistemas de gestão e responsabilidade social,

a fim de assegurar a boa operação do negócio e

o alcance das metas.

Executar a fiscalização técnica e administrativa

de contratos de serviços.

Transmitir conhecimentos referentes à sua área

de atuação.

Implementar sistemas de gestão ambiental.

TÉCNICO MECÂNICO

Interpretação de desenho técnico, especificação

técnica, normas técnicas da Petrobras e externas,

noções basicas de instrumentação/automação

mecânica, conhecimento de metrologia, conhecimento

em manutenção de bombas, compressores, vávulas e

motores diesel.

Avaliar condições de funcionamento de equipamentos e

componentes mecânicos, propondo soluções.

Planejar e executar as fases da manutenção.

Conhecer ferramentas e instrumentos.

Conhecimento básicos em hidráulica e pneumática,

noções de operação de máquinas operatrizes.

Elaborar lista de materiais sobressalentes.

Conhecer normas que tratam de segurança, meio

ambiente, saúde e qualidade.

TÉCNICO QUÍMICO

Executar análises laboratoriais de natura física,

física-química, química e micro-biológica em

petróleo, gás natural, fluidos aquosos em geral,

produtos químicos, efluentes sanitários e efluentes

industriais em apoio às atividades que compõem

a cadeia produtiva de Exploração & Produção.

Executar amostragens de fluidos, produtos químicos

e resíduos em apoio às atividades operacionais

de campo que compõem a cadeia produtiva

de Exploração & Produção.
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Patrocínio:

TÉCNICO SEGURANÇA
DO TRABALHO

Inspeções, recomendações e, quando necessário,

a manutenção em equipamentos e instrumentos

de segurança.

Estudos, avaliações e inspeções das condições

de trabalho, quanto aos aspectos de segurança.

Treinamentos teórico e prático sobre segurança,

visando manter os trabalhadores informados

e treinados sobre riscos, normas e procedimentos

aplicáveis.

Liderança e orientação das equipes no controle

de emergências, abrangendo a condução de

veículos, operação de equipamentos e

sistemas de combate à emergência.

Atuar e orientar na implementação de medidas

preventivas e corretivas de segurança.

Participar na análise e investigação de acidentes,

incidentes e desvios, visando apurar as causas e

colaborar no plano de ações corretivas e preventivas.

Levantar e disponibilizar dados relativos

a indicadores de segurança.

Participar dos programas de auditoria de segurança.

Participar da atualização de sistemas informatizados

de gestão da sua área de atuação.

Participar das ações de reconhecimento e avaliação

dos agentes de riscos ambientais, e das ações

de controle das exposições nos trabalhadores.

ADMINISTRADOR COMOS

Instalação, configuração e manutenção básica

do software COMOS©, administração de projetos

e da base de usuários atribuindo privilégios

de acesso e de responsabilidades.

Gerenciar as camadas de projetos em execução

interna e externa ao seu ambiente de trabalho.

Efetuar atualizações do aplicativo e da biblioteca

de objetos utilizada para a elaboração dos projetos.

Configurar a interface de comunicação

com o software PDMS© de geração de

maquetes eletrônicas.

Criar e implementar funcionalidades e objetos

dentro da biblioteca básica de projetos.

Analisar e corrigir problemas de consistência

de informações nos projetos realizados utilizando

o software COMOS©.

ADMINISTRADOR DE PDMS

Instalação, configuração e manutenção básica do

software PDMS©, criação e administração de bancos

de dados de projetos e da base de usuários atribuindo

privilégios de acesso e de responsabilidades.

Gerenciar os projetos em execução.

Efetuar atualizações do aplicativo.

Configurar a interface de comunicação

com o software COMOS©.

Criar e implementar novas funcionalidades e dentro

da biblioteca básica de projetos.

Analisar e corrigir problemas de consistência

de informações nos projetos realizados utilizando

o software PDMS©, treinamento nos módulos

Design, Draft Usuário, Review, Paragon/Specon,

Estruturas, Draft Admin e Admin.
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Patrocínio:

ASSISTENTE
DE LOGÍSTICA

Controlar, conferir e programar o recebimento
de bens em ambiente onshore e offshore.

Armazenar e expedir bens em ambiente
onshore e offshore.

Adquirir insumos para a cadeia de suprimento
onshore e offshore.

CHEFE DE LINHA (Coordenador/
líder em obras de dutos)

Trabalhar na coordenação das atividades de obras
de dutos (gasodutos e oleodutos), planejando
as atividades das diversas frentes de serviço,
alocando pessoal, equipamentos e materiais.

Conhecer normas e procedimentos relativos
aos projetos de dutos terrestres.

Conhecer todas as técnicas, normas e
especificações de obras de dutos.

Acompanhar o andamento da obra, ajudar na
resolução de problemas encontrados e responder
na ausência do Engenheiro de Campo, coordenando,
orientando e controlando os serviços inerentes
à função.

O trabalho é realizado em obras de gasodutos
e/ou oleodutos, em ambientes abertos, itinerantes,
sujeito a variações ambientais e climáticas.

OPERADOR DE
MOVIMENTAÇÃO DE CARGA

Executar movimentações de cargas com
guindastes offshore em instalações como
plataformas fixas, semi-submersíveis ou FPSO´s.

Efetuar manutenção de 1º escalão em
guindastes offshore.

Efetuar vistoria diária dos equipamentos
quanto a integridade e operacionalidade
de dispositivos auxiliares.

COMISSÁRIO

Planejar o trabalho, liderar a equipe, coordenar o
serviço, assegurar a satisfação do cliente, cuidar da
segurança alimentar, elaborar cardápio, dar apoio ao
cliente e à equipe, zelando pela segurança
empresarial e patrimonial.

DESENHISTA PROJETISTA
DE AUTOMAÇÃO

Analisar criticamente os dados básicos do
projeto sob sua orientação e supervisão.

Desenvolver o detalhamento de projetos
de automação através da elaboração de
especificações, requisições, desenhos e diagramas,
e aplicar normas, procedimentos, regulamentos,
códigos e simbologia relativos a estes projetos.

Elaborar take off e listas de equipamentos e
materiais.

Analisar e comentar o detalhamento do projeto
de fabricantes/ fornecedores.

Ter noções de utilização das ferramentas de
projetos em 2D e 3D.

CATEGORIAS OFERECIDAS
PELO PROMINP EM Nível Médio
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Patrocínio:

DESENHISTA PROJETISTA
DE ARQUITETURA

Executar, sob orientação imediata do supervisor,
as atividades de detalhamento do projeto de
arquitetura, observando normas, simbologias,
especificações e procedimentos específicos da área.

Ter noções de utilização das ferramentas
de projetos em 2D e 3D.

Efetuar marcações de campo para
elaboração do projeto e “as built”.

Ser um multiplicador das diretrizes referentes
à saúde, segurança, meio ambiente e qualidade.

DESENHISTA PROJETISTA DE
CIVIL - ESTRUTURA METÁLICA

Analisar criticamente os dados básicos do
projeto sob sua orientação e supervisão.

Desenvolver o detalhamento de projetos de Estrutura
Metálica e aplicar normas, procedimentos, regulamentos,
códigos e simbologia relativos aos mesmos.

Analisar e comentar o detalhamento do
projeto de fabricantes/ fornecedores.

Ter noções de utilização das ferramentas de projetos
em 2D e 3D e noções de tensões de flexibilidade
aplicadas em estrutura metálica.

DESENHISTA PROJETISTA
DE AUTOMAÇÃO

Analisar criticamente os dados básicos do
projeto sob sua orientação e supervisão.

Desenvolver o detalhamento de projetos de automação
e aplicar normas, procedimentos, regulamentos,
códigos e simbologia relativos aos mesmos.

Elaborar take off e listas de equipamentos e materiais.

Analisar e comentar o detalhamento do
projeto de fabricantes/ fornecedores.

Ter noções de utilização das ferramentas
de projetos em 2D e 3D e desenvolver, sob
orientação e supervisão, o detalhamento de
projeto de automação através da elaboração de
especificações, requisições, desenhos e diagramas.

APOIO
ADMINISTRATIVO

Apoiar nas atividades administrativas associadas
ao desenvolvimento de projeto, tais como logística
de transporte de pessoal, alimentação, vigilância,
limpeza, viagens de pessoal a serviço, mudanças
e pequenos pagamentos.

Ser um multiplicador das diretrizes referentes à
saúde, segurança, meio ambiente e qualidade.

DESENHISTA PROJETISTA
DE CIVIL

Executar, sob orientação imediata do supervisor,
as atividades de detalhamento do projeto de civil,
observando normas, simbologias, especificações
e procedimentos específicos da área.

Ter noções de utilização das ferramentas
de projetos em 2D e 3D.

Efetuar marcações de campo para elaboração
do projeto e “as built”.

Ser um multiplicador das diretrizes referentes
à saúde, segurança, meio ambiente e qualidade.
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DESENHISTA PROJETISTA
DE CIVIL

Executar, sob orientação imediata do supervisor,
as atividades de detalhamento de projetos de
civil, observando normas, simbologias,
especificações e procedimentos específicos da área.

Ter noções de utilização das ferramentas
de projetos em 2D e 3D.

Efetuar marcações de campo para elaboração
do projeto e “as built”.

Ser um multiplicador das diretrizes referentes
à saúde, segurança, meio ambiente e qualidade.

DESENHISTA PROJETISTA DE
CIVIL – ESTRUTURA METÁLICA

Analisar criticamente os dados básicos do
projeto sob sua orientação e supervisão.

Desenvolver o detalhamento de projetos
de estrutura metálica e aplicar normas,
procedimentos, regulamentos, códigos
e simbologia relativos aos mesmos.

Analisar e comentar o detalhamento do
projeto de fabricantes/ fornecedores.

Ter noções de utilização das ferramentas
de projetos em 2D e 3D e de tensões de
flexibilidade aplicadas em estrutura metálica.

DESENHISTA PROJETISTA
DE ELÉTRICA

Analisar criticamente os dados básicos
do projeto sob sua orientação e supervisão.

Desenvolver o detalhamento de projetos de elétrica
e aplicar normas, procedimentos, regulamentos,
códigos e simbologia relativos aos mesmos.

Elaborar take off e listas de equipamentos
e materiais.

Analisar e comentar o detalhamento do
projeto de fabricantes/ fornecedores.

Ter noções de utilização das ferramentas
de projetos em 2D e 3D.

DESENHISTA PROJETISTA
DE ELÉTRICA

Analisar criticamente os dados básicos
do projeto sob sua orientação e supervisão.

Desenvolver o detalhamento de projetos de elétrica
e aplicar normas, procedimentos, regulamentos,
códigos e simbologia relativos aos mesmos.

Elaborar take off e listas de
equipamentos e materiais.

Analisar e comentar o detalhamento do
projeto de fabricantes/ fornecedores.

Ter noções de utilização das ferramentas
de projetos em 2D e 3D.

DESENHISTA PROJETISTA
DE INSTRUMENTAÇÃO

Analisar criticamente os dados básicos
do projeto sob sua orientação e supervisão.

Desenvolver o detalhamento de projetos
de instrumentação e aplicar normas,
procedimentos, regulamentos, códigos
e simbologia relativos aos mesmos.

Analisar e comentar o detalhamento
do projeto de fabricantes/ fornecedores.

Elaborar take off e listas de materiais de projeto

Ter noções de utilização das ferramentas
de projetos em 2D e 3D.
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Patrocínio:

DESENHISTA PROJETISTA
DE INSTRUMENTAÇÃO

Analisar criticamente os dados básicos do
projeto sob sua orientação e supervisão.

Desenvolver o detalhamento de projetos
de instrumentação e aplicar normas,
procedimentos, regulamentos, códigos e
simbologia relativos aos mesmos.

Elaborar take off e listas de equipamentos
e materiais.

Analisar e comentar o detalhamento do
projeto de fabricantes/ fornecedores.

Ter noções de utilização das ferramentas
de projetos em 2D e 3D.

DESENHISTA PROJETISTA
DE MECÂNICA (Rotativos)

Analisar criticamente os dados básicos do projeto
sob sua orientação e supervisão.

Desenvolver o detalhamento de projetos
de equipamentos rotativos e aplicar normas,
procedimentos, regulamentos, códigos
e simbologia relativos aos mesmos.

Elaborar take off e listas de equipamentos.

Analisar e comentar o detalhamento do
projeto de fabricantes/ fornecedores.

Ter noções de utilização das ferramentas
de projetos em 2D e 3D.

DESENHISTA PROJETISTA
DE TELECOMUNICAÇÃO

Analisar criticamente os dados básicos
do projeto sob sua orientação e supervisão.

Desenvolver o detalhamento de projetos
de telecomunicação e aplicar normas,
procedimentos, regulamentos, códigos e
simbologia relativos aos mesmos.

Analisar e comentar o detalhamento do
projeto de fabricantes/ fornecedores.

Ter noções de utilização das ferramentas
de projetos em 2D e 3D.

DESENHISTA PROJETISTA

Analisar criticamente os dados básicos do
projeto sob sua orientação e supervisão.

Desenvolver o detalhamento de projetos de tubulação
e aplicar normas, procedimentos, regulamentos,
códigos e simbologia relativos aos mesmos.

Analisar e comentar o detalhamento do
projeto de fabricantes/ fornecedores.

Elaborar listas e listas de materiais de projeto.

Ter noções de utilização das ferramentas
de projetos em 2D e 3D.

ELETRICISTA DE
MANUTENÇÃO

Executar tarefas de manutenção elétrica preventiva,
preditiva e corretiva de modo permanente,
empregando métodos e ferramental adequados.

Executar atividades necessárias ou facilitadoras à
execução de sua tarefa principal, tais como estudos,
análises técnicas, especificações, instruções,
procedimentos e relatórios técnicos.

ELETRICISTA FORÇA
E CONTROLE

Executar a montagem de painéis e quadro de
distribuição, caixas de fusíveis e outros instrumentos
de comandos, encaixando e ajustando as peças
através de ferramentas apropriadas.

Confeccionar caixas apropriadas para derivação
de fiação elétrica, montar as tubulações,
instalar fios e colocar braçadeiras de fixação.

ELETRICISTA
MONTADOR

Executar os serviços de montagem de eletrodutos,
bandejas e suportes para fios e cabos elétricos,
utilizando ferramentas como furadeira, talhadeira,
martelo, marreta, chave de fenda e metro.
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ENCARREGADO
DE ANDAIME

Coordenar as atividades de montagem e
desmontagem de andaimes, distribuindo e
acompanhando o desenvolvimento das tarefas
dos subordinados, desde a implantação física
até a retirada do canteiro de obras, instruindo
mestres e oficiais sobre os procedimentos e normas
a serem adotados, orientando-os tecnicamente,
objetivando o cumprimento do cronograma
das especificações contidas em desenhos,
ordens de serviços ou outros documentos.

Elaborar o diário de obra.

Aplicar medidas e instrumentos de medição,
desenho técnico, conservação e montagem de
estruturas tubulares para andaimes e cimbramento.

Preparar a medição da obra para a
aprovação e aceite pelo cliente.

ENCARREGADO
DE CURVAMENTO

Orientar o grupo quanto aos serviços,
tirando dúvidas operacionais.

Orientar a marcação relativa ao desenvolvimento
e golpes a serem aplicados nos tubos, para
possibilitar a operação de curvamento.

Levantar, com base no fundo de vala ou terreno
nivelado, ângulos horizontais e verticais para
determinar curvas a serem aplicadas no tubo.

ENCARREGADO
DE ELÉTRICA

Orientar nos serviços elétrico-eletrônicos, distribuindo
e acompanhando o desenvolvimento das tarefas dos
subordinados, desde a montagem física até a
retirada do canteiro de obras.

Instruir mestres e oficiais sobre os procedimentos e
normas a serem adotados, orientando tecnicamente,
buscando o cumprimento do cronograma e das
especificações.

ENCARREGADO
DE ESTRUTURA
Coordenar atividades de montagem de estruturas
metálicas, distribuindo e acompanhando o
desenvolvimento das tarefas dos subordinados,
desde a implantação física até a retirada do
canteiro de obras.

Instruir mestres e oficiais sobre os procedimentos
e normas a serem adotados, orientando-os
tecnicamente, buscando o cumprimento do
cronograma e das especificações contidas em
desenhos, ordens de serviços ou outros documentos.

Elaborar o diário de obra.

ENCARREGADO DE
INSTRUMENTAÇÃO

Calibrar e revisar equipamentos e
instrumentos de medição.

Selecionar e utilizar ferramentas ou equipamentos
usados em medição e controle de processos.

Executar manutenção em instrumentos e
equipamentos mecânicos usados em
instrumentação, substituindo peças defeituosas e
detectando condições anormais de funcionamento.

ENCARREGADO DE
MONTAGEM MECÂNICA
Coordenar atividades de montagem mecânica,
distribuindo e acompanhando as tarefas
dos subordinados, desde a implantação
física até a retirada do canteiro de obras,
instruindo mestres e oficiais sobre os
procedimentos e normas a serem adotados,
orientando-os tecnicamente, objetivando o
cumprimento do cronograma e das especificações
contidas em desenhos, ordens de serviços
ou outros documentos.

Elaborar o diário de obra e preparar a medição da
obra para aprovação e aceite, pelo cliente, dos
serviços executados, para posterior faturamento.
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ENCARREGADO DE PINTURA
E ISOLAMENTO

Coordenar as atividades dos serviços de pintura e
isolamento, distribuindo e acompanhando o
desenvolvimento das tarefas dos subordinados, desde a
implantação física até a retirada do canteiro de obras.

Instruir mestres e oficiais sobre os procedimentos e
normas a serem adotados, orientando-os tecnicamente,
buscando o cumprimento do cronograma e das
especificações contidas em desenhos, ordens de
serviços ou outros documentos.

Elaborar o diário de obra.

Preparar a medição da obra para aprovação e aceite,
pelo cliente, dos serviços executados, para posterior
faturamento.

ENCARREGADO
DE TUBULAÇÃO

Orientar nas atividades dos serviços técnicos de
tubulação, distribuindo e acompanhando o
desenvolvimento das tarefas dos subordinados.

Orientar e instruir mestres e oficiais quanto aos
procedimentos e normas a serem adotados.

Interpretar projeto e desenho isométrico e ter
conhecimentos práticos e teóricos de tubulações,
flanges, válvulas, curvas, acessórios e tratamento
térmico de metais.

INSTRUMENTISTA
MONTADORR
Calibrar e revisar equipamentos e instrumentos de
medição.

Selecionar e utilizar adequadamente ferramentas ou
equipamentos de medição e controle de processos.

Executar a manutenção em instrumentos e
equipamentos mecânicos utilizados em instrumentação,
substituindo peças defeituosas e detectando condições
anormais de funcionamento.

Executar manutenção em instrumentos e equipamentos
eletrônicos, detectando condições anormais de
funcionamento.

Ler e interpretar diagramas elétricos funcionais e
diagramas de processos e instrumentação.

ENCARREGADO
DE SOLDA

Supervisionar as atividades dos serviços de soldagem,
distribuindo e acompanhando o desenvolvimento das
tarefas dos subordinados, desde a implantação física até
a retirada do canteiro de obras.

Instruir mestres e oficiais sobre os procedimentos e
normas a serem adotados, orientando-os tecnicamente,
objetivando o cumprimento do cronograma e das
especificações contidas em desenhos, ordens de
serviços ou outros documentos.

INSTRUMENTISTA REPARADOR

Calibrar e revisar equipamentos e instrumentos de medição.

Selecionar e utilizar adequadamente ferramentas ou
equipamentos usados em medição e controle de
processos.

Executar a manutenção em instrumentos e
equipamentos mecânicos utilizados em instrumentação,
substituindo peças defeituosas e detectando condições
anormais de funcionamento.

Executar a manutenção em instrumentos e
equipamentos eletrônicos, detectando condições
anormais de funcionamento.

Ler e interpretar diagramas elétricos funcionais e
diagramas de processos e instrumentação.

INSTRUMENTISTA SISTEMAS

Calibrar e revisar equipamentos e instrumentos de medição.

Selecionar e utilizar adequadamente ferramentas
ou equipamentos usados em medição e controle
de processos.

Executar a manutenção em instrumentos e
equipamentos mecânicos utilizados em instrumentação,
substituindo peças defeituosas e detectando
condições anormais de funcionamento.

Executar manutenção em instrumentos e
equipamentos eletrônicos, detectando condições
anormais de funcionamento.

Ler e interpretar diagramas elétricos funcionais e
diagramas de processos e instrumentação.
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OPERADOR DE SONDA
DE PERFURAÇÃO

Conhecer os sistemas de uma sonda
de perfuração e executar operações rotineiras
(manobra, circulação, DTM).

Executar operações especiais de perfuração
(controle de kicks, pescaria, testemunhagem,
teste de formação).

Acompanhar operações específicas de perfuração
(perfilagem, revestimento, cimentação).

Conhecer os padrões e procedimentos
de SMS na atividade.

OPERADOR DE SONDA
DE PRODUÇÃO

Operar guinchos principais e auxiliares da sonda.

Cumprir e fazer cumprir as programações
operacionais de workover e completação.

Auxiliar o encarregado na execução das fases
da intervenção, condicionamento, perfilagem,
entre outros.

Aplicar padrões operacionais nas manobras.

Controlar os níveis de fluido do poço durante
as manobras e verificar os diâmetros externos
e internos dos equipamentos a serem descidos
com a coluna de trabalho ou produção.

Verificar com acuidade a manifestação de
gases durante as operações e nas manobras
de retirada ou descida da coluna.

Verificar a composição da coluna e o peso
sobre a broca, efetuando controle na
operação de corte de cimento.

Inspecionar as condições de funcionamento
dos equipamentos de segurança da sonda
e do poço, detalhes de operações, manobras,
anormalidades e ocorrências verificadas
em seu turno.

Orientar a montagem e desmontagem dos
equipamentos que compõem a automação
da sonda.

Zelar pela obediência das normas de segurança.

AUXILIAR DE
PLATAFORMA

Executar serviços de conservação e limpeza
nas dependências e instalações das plataformas
e tarefas de cargas e descargas de equipamentos,
materiais e gêneros alimentícios na plataforma
e nas embarcações de apoio.

Auxiliar na atracação e desatracação de
rebocadores e embarcações de apoio.

Auxiliar nos serviços de solda, corte
e esmerilhamento de peças, chapas
e na montagem e desmontagem
de equipamentos da plataforma.

Operar guindastes localizados no convés da
plataforma de produção etc.

PLATAFORMISTA

Auxiliar o sondador e o torrista nas
operações de workover.

Limpar, restaurar, avaliar e completar
poços produtores de petróleo.

Prospectar, lavrar e extrair petróleo.

Executar os trabalhos de conexão e
desconexão de tubulações nas operações
das sondas marítimas e terrestres.

Conectar equipamentos que compõem a
coluna de produção e conectar brocas na
coluna de perfuração rotativa.

Lubrificar componentes do guincho e
motores durante as operações da sonda.

Adicionar aditivos aos fluidos de
perfuração, sob orientação do torrista
ou do técnico de fluidos.

Realizar pequenas manutenções e
substituições nos sistemas de vedação,
tais como substituição de gavetas de BOP,
borrachas de oil save etc.

Auxiliar no transporte de tubos para
plataforma e na montagem e desmontagem
da plataforma e da sonda de produção.
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PROFISSIONAL
DE PLANEJAMENTO

Conhecer o contrato e as condições de escopo,
prazos e medição.

Participar, implementar e monitorar as atividades
de planejamento estabelecidas.

Coletar dados dos controles estabelecidos e fornecê-los
para atualização das planilhas de controle.

Programar as emissões e relatórios de planejamento.

Manter, atualizar e controlar a lista de documentos
de projeto.

Ser um multiplicador das diretrizes referentes
à saúde, segurança, meio ambiente e qualidade.

PROFISSIONAL
DE QUALIDADE

Participar das atividades relacionadas ao Sistema
da Qualidade como revisão e controle dos documentos,
acompanhamento e controle das atividades de
execução da obra.

Planejar, acompanhar e controlar a realização do
recebimento de materiais e equipamentos, execução
de soldagem, ensaios não destrutivos, montagem e
pré-operação de equipamentos e sistemas, conforme
procedimentos e normas aplicáveis.

Desenvolver, sob orientação e supervisão, documentação
do Sistema de Gestão da Qualidade de Projeto, tais
como planos, procedimentos, aplicação de normas e
procedimentos de Gestão da Qualidade.

Auxiliar no desenvolvimento, aplicação, manutenção
e controle do Sistema de Gestão da Qualidade de
Projeto e ser um multiplicador das diretrizes referentes
à saúde, segurança, meio ambiente e qualidade.

SUPERVISOR DE
ELETRICIDADE

Orientar os trabalhos dos montadores e de
pessoal auxiliar.

Testar e emitir parecer técnico das características
técnicas de produtos e serviços dos diversos
fornecedores e elaborar procedimentos, instruções
técnicas e gerenciais.

TOPÓGRAFO

Realizar atividades de topografia nas fases de projeto,
construção e montagem de dutos terrestres, utilizando
instrumental topográfico de acordo com a legislação,
normas técnicas e padrões de QSM.

SUP. DE CONDICIONAMENTO/
COMISSIONAMENTO

Acompanhar as atividades de recebimento e
armazenagem de materiais e equipamentos e
realizar a implantação de programas de
preservação e condições de utilização.

Planejar e acompanhar os processos de ensaios, testes
e pré-operação de sistemas e equipamentos, conforme
especificações, procedimentos e normas aplicáveis.

Acompanhar as atividades de campo dos
serviços de condicionamento e comissionamento
(preservação, manutenção e pré-operação
de equipamentos e sistemas).

Supervisionar a preservação dos equipamentos/
materiais.

Acompanhar/ realizar os testes necessários.

Verificar e implementar procedimentos e manter
contato com fornecedores e fabricantes.

Executar trabalho em obras de refinarias, plataformas
de exploração de petróleo, construção de embarcações
ou indústria de caldeiraria, com atividades em
estruturas e equipamentos. Pode ser em ambientes
protegidos ou abertos.

PROJETISTA
Analisar criticamente os dados básicos do
projeto sob sua orientação e supervisão.

Desenvolver o detalhamento de projetos e
aplicar normas, procedimentos, regulamentos,
códigos e simbologia relativos aos mesmos.

Analisar e comentar o detalhamento do projeto
de fabricantes/ fornecedores.

Elaborar take off e listas de materiais de projeto.

Ter noções de utilização das ferramentas
de projetos em 2D e 3D.
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PROJETISTA PDMS

Executar, sob orientação imediata do projetista
ou supervisor, as atividades de detalhamento de
projetos de tubulação, mecânica, elétrica,
instrumentação, civil e arquitetura, observando
normas, simbologias, especificações e procedimentos
específicos da área.

Utilizar a ferramenta PDMS e ser um multiplicador
das diretrizes referentes à saúde, segurança, meio
ambiente e qualidade.

SUPERVISOR DE
ESTRUTURA/CALDEIRARIA

Conhecer técnicas e processos de fabricação.

Conhecer ferramental, equipamentos e materiais,
assegurando que estejam em bom estado de
conservação e a realização da manutenção
preventiva.

Supervisionar o quadro de pessoal, orientando-o
para atuar de acordo com o planejamento
dos trabalhos, recursos e os prazos especificados
para a execução dos serviços.

Coordenar e orientar o pessoal na execução
dos trabalhos, assegurando o cumprimento dos
padrões técnicos de segurança e qualidade.

SUPERVISOR DE
INSTRUMENTAÇÃO

Ler e interpretar corretamente desenhos e
plantas, orientando os trabalhos dos montadores
e pessoal auxiliar.

Especificar e avaliar instrumentos de sistemas
de medição e controle.

Testar e emitir parecer técnico das características
técnicas de produtos e serviços dos diversos
fornecedores.

Elaborar procedimentos, instruções técnicas e
gerenciais.

Emitir laudos e certificados da calibração de
equipamentos e instrumentos de medição e controle.

Operar padrões, equipamentos, sistemas e
instrumentos de medição e controle.

Realizar ensaios físico mecânicos.

Instalar instrumentos de medição e controle.

Ajustar e realizar manutenção de equipamentos,
sistemas e instrumentos de medição e controle.

SUPERVISOR
DE MECÂNICA

Participar, implementar e monitorar atividades
de planejamento estabelecidas.

Ler e interpretar corretamente desenhos e
plantas, orientando os trabalhos dos montadores
e pessoal auxiliar.

Selecionar o pessoal necessário, aplicando
testes práticos e teóricos para montagens de
estruturas e de equipamentos.

Elaborar e implementar procedimentos e
instruções técnicas.

Supervisionar a correta utilização dos
equipamentos/materiais sob sua responsabilidade,
selecionando e controlando sua aplicação.

Controlar plano de calibração de instrumentos
de medição e ensaios.

Propor soluções técnicas, orientando os
subordinados nas soluções de eventuais problemas.

PROFISSIONAL DE
SUPRIMENTO (Almoxarifado)

Coordenar (planejar, executar, avaliar e
ajustar), no âmbito de sua atuação, as atividades
logísticas em ambiente onshore e offshore
nas áreas de recebimento, armazenagem,
expedição e transporte, segundo as normas
técnicas de qualidade, segurança, meio
ambiente e saúde.

Coordenar as atividades de recebimento,
armazenamento, expedição e transporte de
bens em ambiente onshore e offshore.
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SUPERVISOR DE
PLANEJAMENTO

Conhecer o contrato e as condições
de escopo, prazos e medição.

Participar, implementar e monitorar as
atividades de planejamento estabelecidas.

Coletar dados dos controles estabelecidos
e fornecê-los para atualização das planilhas
de controle, programações das emissões
e relatórios de planejamento.

SUPERVISOR
DE TUBULAÇÃO

Conhecer equipamentos e materiais e assegurar
que os mesmos estejam em bom estado
de conservação e que seja realizada a
manutenção preventiva.

Supervisionar e controlar o consumo, aplicação e o
condicionamento físico dos consumíveis de soldagem.

Controlar o desempenho dos soldadores.

Realizar a supervisão de solda inspecionando
a voltagem, amperagem, tipos de eletrodos,
maquinaria e equipamentos.

Supervisionar o quadro de pessoal, orientando-o
para atuar de acordo com o planejamento dos
trabalhos de soldagem, os recursos e os prazos
especificados para a execução dos serviços.

SUPERVISOR DE QUALIDADE

Participar e monitorar as atividades de
planejamento de inspeções.

Controlar a documentação da qualidade,
supervisionando o desenvolvimento e
aperfeiçoamento dos procedimentos,
assegurando a sua implementação de forma
consistente em todas as áreas de trabalho.

Participar no planejamento e elaboração de
programas de treinamento e conscientização
para a qualidade, em consonância com a Política
e Planos da Qualidade estabelecidos, coordenando
e monitorando palestras, cursos e seminários.

Acompanhar a execução do Plano de Inspeção.

SUPERVISOR DE SOLDAS

Conhecer técnicas e processos de soldagem

Conhecer equipamentos e materiais e assegurar
o bom estado de conservação e realização
da manutenção preventiva.

Supervisionar e controlar o consumo, aplicação
(controle de estoque) e o condicionamento
físico dos consumíveis de soldagem.

Controlar o desempenho dos soldadores e realizar
a supervisão de solda, inspecionando a voltagem,
amperagem, tipos de eletrodos, maquinaria e
equipamentos.

SUPERVISOR DE SUPRIMENTO

Supervisionar e controlar as atividades de
aquisição, recebimento, distribuição e estoque
dos materiais, equipamentos e ferramentas do
almoxarifado da empresa, orientando e definindo
as tarefas dos subordinados.

Monitorar e orientar a execução dos controles
de estoque de materiais, verificando as entradas,
saídas e saldos e conferir os boletins de posição
do estoque.
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SUPERVISOR
DE RIGGING
(Supervisor de movimentação de cargas)

Planejar e supervisionar atividades de
movimentação e içamento de cargas.

Orientar o uso de recursos e acessórios
necessários às operações conforme desenhos,
especificações, procedimentos e normas aplicáveis.

Trabalhar em obras de refinarias,
plataformas de exploração de petróleo
ou construção de embarcações, em
ambientes protegidos ou abertos.

PROJETISTA CAE
ELÉTRICA

Desenvolver o detalhamento do projeto no software
COMOS©.

Aplicar normas, procedimentos, regulamentos,
códigos, e simbologia relativos aos projetos de
eletricidade; elaborar take off e listas de
equipamentos e materiais; utilizando as
ferramentas de projetos em 2D e 3D,
sob orientação e supervisão.

Gerar folhas de dados com as especificações
dos equipamentos elétricos (incluindo: motores
elétricos, painéis, relés de proteção,
transformadores, disjuntores), elaborando
diagramas unifilares, trifilares, funcionais,
interligação elétrica / instrumentação, lógicos e
outros, gerando lay-outs de armários e listas de
cabos, cargas, entradas e saídas de sistemas
digitais de controle, proteção elétrica e materiais,
exportando e importando dados de maquetes
em PDMS© com criação de plantas e desenhos
de classificação de área, importação e exportação
de dados de ferramenta CAE para Excel©.

PROJETISTA CAE
TUBULAÇÃO

Desenvolver o detalhamento do projeto 2D no
software COMOS©.

Aplicar normas, procedimentos, regulamentos,
códigos, e simbologia relativos aos projetos de
tubulação; elaborar take off e listas de equipamentos
e materiais; utilizando as ferramentas de projetos em
2D e 3D, sob orientação e supervisão.

Gerar especificações de materiais utilizando
ferramentas automatizadas especificas, folhas de
dados com as especificações criadas, exportação
das especificações para o PDMS©, elaboração de
maquetes a partir dos equipamentos mecânicos e
das informações migradas diretamente dos
fluxogramas, verificações de inconsistências entre
os dados de processo e as informações das
maquetes, exportando e importando dados de
maquetes em PDMS©.

PROJETISTA CAE
INSTRUMENTAÇÃO

Desenvolver o detalhamento do projeto no
software COMOS©.

Aplicar normas, procedimentos, regulamentos,
códigos, e simbologia OM - PLATAFORMISTA DE
SONDAS relativos aos projetos de instrumentação.

Elaborar take off e listas de equipamentos e
materiais; utilizando as ferramentas de projetos em
2D e 3D, sob orientação e supervisão.

Desenvolver malhas de controle e supervisão
nos fluxogramas, redes de sistema de controle,
especificações de instrumentos nas respectivas
folhas de dados (incluindo: transmissores,
analisadores, válvulas de controle, PSV),
elaborando diagramas de interligação de
armários e caixas de junção, interligação elétrica /
instrumentação, diagrama de malhas, lógicos
(conforme a ISA 5.2) e outros, gerando lay-outs e
listas de cargas elétricas de instrumentação,
entradas e saídas de sistemas digitais de
controle e de intertravamento, exportando
e importando dados de maquetes em
PDMS© e plantas de instrumentação,
importação e exportação de dados

do COMOS© para Excel©.
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