
IInnffoorrmmee FFUUPP  

24242424.0.0.0.03333.200.200.200.2008888                 
 

Comissão de acompanhamento do PCAC: 
Sindicatos devem receber esta semana relação de 

trabalhadores contemplados pelas conquistas 

Nesta segunda-feira, 24, a FUP participou de mais uma reunião da comissão que 
acompanha a implantação do novo PCAC. A Petrobrás informou que encaminhará ainda 
esta semana para todos os sindicatos as listagens dos trabalhadores que foram contemplados 
com a reparação de níveis, assim como dos que foram reenquadrados de júnior para pleno.  

Reparação de níveis – cerca de 3.700 petroleiros conquistaram de 01 a 04 níveis em 
reparação às perseguições políticas sofridas no governo Fernando Henrique Cardoso. A 
Comissão de Acompanhamento do PCAC recebeu 786 recursos de trabalhadores que não 
foram inicialmente contemplados por esta conquista. A Petrobrás enviará aos sindicatos a 
relação de todos esses petroleiros, com as respostas favoráveis ou não aos recursos 
impetrados. 

Reenquadramento de júnior para pleno – a Petrobrás identificou 471 trabalhadores com 
mais de 10 anos na empresa, enquadrados como júnior. Destes, 176 foram reenquadrados 
para pleno, conforme conquista do novo PCAC. A empresa relacionará todos esses 
trabalhadores em listagens que serão encaminhadas aos sindicatos ainda nesta semana. A 
FUP reivindica que, na contagem do tempo necessário para o enquadramento de júnior para 
pleno, a Petrobrás leve em consideração os desvios de função sistematicamente praticados 
ao longo dos últimos anos. Por isso, na reunião desta segunda-feira, 24, a FUP cobrou que 
sejam reenquadrados todos os trabalhadores que estão há mais de 10 anos na empresa, já 
que a grande maioria sofreu desvio de função e não é justo que permaneçam como júnior.  

Cargos extintos – dos 117 trabalhadores identificados pela Petrobrás em cargos extintos, 
somente 13 trabalhadores ainda não foram enquadrados nas novas carreiras. A FUP 
reivindica que o enquadramento leve em consideração no mínimo o primeiro nível salarial 
da carreira de pleno, já que todos têm mais de dez anos na função.  
 
Novas carreiras – a Petrobrás continua implementando o enquadramento dos trabalhadores 
nas novas carreiras de Técnico de Estabilidade, Técnico de Perfuração e Poços, Técnico de 
Comercialização e Logística, Técnico Ambiental e Técnico de Suprimento de Bens e 
Serviços. Cerca de 1.700 trabalhadores estão sendo reenquadrados nessas novas carreiras. 

Distorções - A FUP cobrou explicações da Petrobrás sobre alterações que foram feitas pela 
empresa nos descritivos em relação ao tempo e experiência na carreira. À revelia do que foi 
acordado com a FUP e os sindicatos, a empresa modificou os critérios para promoção de 
júnior para pleno e de pleno para sênior, ao alterar o período de permanência nos cargos e 
passar a considerar como experiência o tempo na atividade e não mais na carreira. Essas 
alterações possibilitam que a Petrobrás contrate profissionais pleno e sênior, em vez de 
valorizar os trabalhadores que já estão na empresa, desrespeitando, assim, o que foi 
acordado com a FUP. A Federação cobrou providências urgentes da Petrobrás até a 
próxima reunião, que está prevista para o dia 10 de abril. 
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