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PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. - PETROBRAS 

PROCESSO DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO PARA ESTÁGIO  

EDITAL Nº 1 - PETROBRAS/PRSE RH 2017.1, DE 16 DE MAIO DE 2017. 

 

PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. - PETROBRAS realizará Processo de Recrutamento e Seleção para Estágio visando o 

atendimento de oportunidades de estágio e formação de cadastro, mediante condições estabelecidas por este Edital e pela Lei 

Federal 11.788/2008. 

 
1 ‐ DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

1.1. O Processo de Recrutamento e Seleção para Estágio – PRSE RH 2017.1 será regido por este Edital e executado pelo 

Agente de Integração CIEE – Centro de Integração Empresa Escola. 

1.2. Este Processo de Recrutamento e Seleção para Estágio é destinado a estudantes de Níveis Médio, Técnico e Superior, 

cujas atividades de estágio serão desenvolvidas exclusivamente no âmbito da PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. – PETROBRAS, 

conforme relação das oportunidades de estágio, por UF/Localidade/Formação, no Anexo I deste Edital. 

1.3. O Processo de Recrutamento e Seleção para Estágio será constituído das seguintes etapas: 

1.3.1. Inscrição 

1.3.2. Prova objetiva on line de conhecimentos, de caráteres, eliminatório e classificatório. 

1.3.3. Qualificação de perfil, de caráter seletivo (a etapa não altera a classificação nem elimina o(a) candidato(a)). 

1.3.4. Qualificação médica, de caráter seletivo (a etapa não altera a classificação nem elimina o(a) candidato(a)). 

1.3.5. Qualificação final de requisitos e assinatura do Termo de Compromisso de Estágio, de caráter eliminatório. 

1.4. No ato da inscrição o(a) candidato(a) deverá informar e-mail e telefones válidos e ativos que deverão ser mantidos 

atualizados junto ao CIEE, até o final do processo. A Petrobras e/ou o CIEE não se responsabilizam por quaisquer prejuízos 

decorrentes da não atualização dessas informações. 

1.5. O(A) candidato(a) à oportunidade de estágio deverá escolher apenas uma UF/Localidade/Formação dentre as 

relacionadas no Anexo I.  

1.6. Todas as despesas decorrentes da participação neste Processo de Recrutamento e Seleção para Estágio serão de inteira 

responsabilidade do(a) candidato(a).  

1.7. Este Processo de Recrutamento e Seleção para Estágio contará com uma Central de Atendimento, coordenada pelo CIEE, 

desde a divulgação do Edital de abertura até o término da validade do cadastro, a qual poderá ser contatada pelo e-mail:   
petrobras2017@cieerj.org.br. 

 

2 – DAS OPORTUNIDADES DE ESTÁGIO 

2.1. As oportunidades de estágio, com as respectivas UF, Localidades e Formações requeridas, encontram-se especificados 

nos Anexos I e II. 

2.2. As oportunidades de estágio disponibilizadas por meio do Programa de Estágio de Estudantes Petrobras visam ao 

aprendizado de competências próprias da atividade profissional e à contextualização curricular por parte do(a) educando(a), 

objetivando o desenvolvimento deste(a) para a vida cidadã e para o trabalho. 

2.3. As oportunidades de estágio terão duração de 6(seis) meses, a partir da assinatura do Termo de Compromisso de Estágio 

– TCE, podendo ser renovadas até o prazo máximo de 24(vinte e quatro) meses de vínculo de estágio. 

2.3.1. A limitação de 24(vinte e quatro) meses não se aplica no caso de estagiário(a) que ingressou na condição de pessoa 

com deficiência (PCD), podendo seu prazo de estágio ser prorrogado para além dos 24(vinte e quatro) meses. 

2.4. O(A) candidato(a) será sumariamente ELIMINADO(A) do Processo de Recrutamento  e Seleção para Estágio, se: 

2.4.1. Fizer, em qualquer documento, declaração falsa ou inexata; 

2.4.2. Não atender às determinações deste Edital e de seus atos complementares; 

2.4.3. Não realizar a prova objetiva on line de conhecimentos, nos dias e horários indicados neste edital; 

2.4.4. Não obtiver o aproveitamento mínimo exigido na prova objetiva on line de conhecimentos, indicado neste edital; 
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2.4.5. Não atender a qualquer convocação para qualquer etapa do processo de recrutamento e seleção para estágio; 

2.4.6. Não preencher os requisitos para a contratação como estagiário(a) previstos na Lei nº 11.788/2008, neste edital e nos 

demais documentos que o integram;  

2.4.7. Não comprovar a condição de pessoa com deficiência e sua classificação na relação de ampla concorrência estiver além 

do limite de cadastro estabelecido para este processo de recrutamento e seleção para estágio. 

2.4.8. Não obtiver êxito na qualificação final de requisitos. 

2.4.9. Não atender a qualquer dos prazos previstos neste edital e em seus atos complementares. 

2.5. As denominações dos cursos técnicos previstos para as oportunidades de nível técnico, objeto deste Edital, foram 

estabelecidas com base no Catálogo Nacional de Cursos Técnicos, instituído pelo Ministério da Educação através da Portaria 

nº 870, de 16 de julho de 2008. Serão aceitos diplomas e certificados de outros cursos técnicos, com denominações distintas, 

desde que: a) constem na Tabela de Convergência do Catálogo Nacional de Cursos Técnicos e sejam convergentes para os 

cursos técnicos requeridos para a oportunidade ofertada, conforme a citada Tabela de Convergência, disponível no endereço 

eletrônico do Ministério da Educação (http://pronatec.mec.gov.br/cnct/anexos.php). 

3 ‐ DA RESERVA DE OPORTUNIDADES DE ESTÁGIO 

3.1 - Das oportunidades de estágio reservadas às Pessoas com Deficiência (PCD). 

3.1.1 - As oportunidades de estágio reservadas às pessoas com deficiência encontram-se explicitadas no Anexo I.  

3.1.1.1 - Além das oportunidades de estágio previstas neste Edital, das que vierem a ser criadas durante o prazo de validade 

deste processo de recrutamento e seleção para estágio, 10% (dez por cento) serão providas na forma do Art.17, § 5º da Lei 

Federal n. 11.788/2008, do Decreto nº 3.298 de 20 de dezembro de 1999, alterado pelo Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 

2004, nos termos da Súmula 377, do Superior Tribunal de Justiça e da Lei nº 12.764, de 27 de dezembro de 2012, respeitado o 

cadastro esperado por UF/Localidade/Formação. 

3.1.1.1.1 - Para a UF/Localidade/Formação em que não existe previsão inicial de reserva de vaga para pessoas com 

deficiência, será formado cadastro no quantitativo de 20% (vinte por cento) do cadastro esperado para ampla concorrência, o 

qual somente será utilizado na hipótese do subitem 3.1.1.1. 

3.1.2 - Para se inscrever neste Processo de Recrutamento e Seleção para Estágio na condição de pessoa com deficiência, 

o(a) candidato(a) deverá, no ato da inscrição, declarar-se pessoa com deficiência, indicando seu interesse em concorrer a tais 

vagas. 

3.1.2.1. A condição de PCD será averiguada pela Petrobras, caso o(a) candidato(a) seja selecionado(a), quando da realização 

dos exames médicos admissionais. 

3.1.2.2. Serão avaliados o enquadramento ou não da deficiência apresentada à legislação, bem como a compatibilidade das 

atribuições do plano de estágio com a deficiência, observadas: a) as informações fornecidas pelo(a) candidato(a) no ato da 

inscrição; b) a natureza das atribuições do plano de estágio; c) a viabilidade das condições de acessibilidade e de adequações 

do ambiente de estágio à execução das tarefas; d) a possibilidade de uso, pelo(a) candidato(a), de equipamentos ou outros 

recursos que habitualmente utilize; e e) a Classificação Internacional de Doenças (CID-10). 

3.1.2.3. Quando da análise realizada pela Petrobras, será solicitado ao(à) candidato(a) a entrega de laudo médico (original ou 

cópia autenticada), legível, emitido nos últimos 12 (doze) meses, contados da data de divulgação deste Edital, atestando a 

espécie e o grau ou nível da deficiência, com expressa referência ao código correspondente da Classificação Internacional de 

Doenças (CID-10), bem como à provável causa da deficiência. 

3.1.2.4. Caso o(a) candidato(a) não entregue o laudo médico, no dia de seu comparecimento, com referência expressa ao 

código correspondente da CID-10, ou o mesmo não esteja legível, não poderá concorrer à oportunidade de estágio na 

condição de PCD, mesmo que tenha assinalado tal opção no Requerimento de Inscrição, sendo eliminado(a) de sua 

participação para atendimento da oportunidade à qual foi direcionado(a). 

3.1.2.5. A avaliação quanto à deficiência do(a) candidato(a) à oportunidade de estágio considerará o disposto no Decreto nº 

3.298 de 20 de dezembro de 1999, alterado pelo Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004, nos termos da Súmula 377, do 

Superior Tribunal de Justiça e da Lei nº 12.764, de 27 de dezembro de 2012. 
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3.1.2.6. Caso o(a) candidato(a) não seja enquadrado(a) na condição de pessoa com deficiência, após a avaliação realizada 

pela Petrobras, o(a) mesmo(a) será excluído(a) do processo de atendimento à oportunidade de estágio reservada para pessoa 

com deficiência da qual estava participando. 

3.1.2.7. Nos casos de não comprovação da deficiência, caso a classificação na ampla concorrência esteja abrangida pelo limite 

do cadastro, o(a) candidato(a) permanece na relação de ampla concorrência. Caso contrário, será excluído do certame. 

3.1.3. Os(As) candidatos(as) que se declararem com deficiência participarão deste Processo de Recrutamento e Seleção para 

Estágio em igualdade de condições com os(as) demais candidatos(as) no que concerne ao conteúdo das provas, à avaliação e 

aos critérios de aprovação, ao horário e ao prazo de aplicação das provas e às notas mínimas exigidas para todos(as) os(as) 

demais candidatos(as). 

3.1.4. O(A) candidato(a) que se inscrever como pessoa com deficiência e obtiver classificação dentro dos critérios 

estabelecidos neste Edital figurará em lista específica de acordo com a UF/Localidade/Formação de sua opção e também na 

listagem de classificação geral dos(as) candidatos(as) à UF/Localidade/Formação de sua opção, onde constará a indicação de 

que se trata de candidato(a) com deficiência. 

3.1.5. A inobservância do disposto nos subitens anteriores acarretará a exclusão do(a) candidato(a) da listagem específica das 

vagas reservadas às pessoas com deficiência e sua inclusão apenas na listagem geral, caso não tenha sido eliminado(a) deste 

processo de recrutamento e seleção para estágio. A Petrobras convocará, então, o(a) próximo(a) candidato(a) com deficiência 

ou o(a) próximo(a) da relação de  ampla concorrência, caso a listagem de pessoas com deficiência da referida 

UF/Localidade/Formação já se tenha esgotado. 

3.1.6. O(A) candidato(a) que não atender à convocação para avaliação pela Petrobras, será excluído(a) do certame. 

3.1.7. O(A) candidato(a) tem prazo de até 3 (três) dias úteis, contados a partir do dia posterior à comunicação de seu não 

enquadramento e/ou sua contraindicação, para apresentar recurso, com assessoria de especialista ou não, a seu critério. 

3.1.7.1. O(A) candidato(a) não enquadrado(a) e/ou contraindicado(a) será comunicado(a) dessa situação por meio de 

documento específico, enviado via postal com aviso de recebimento, devendo ser considerada a data do recebimento da 

comunicação como base para a contagem do prazo para apresentação do recurso. 

3.1.7.2. Os recursos deverão ser apresentados pessoalmente pelo(a) candidato(a) ou por intermédio de procurador(a) 

legalmente constituído(a) na Unidade da Petrobras que conduziu a realização da avaliação médica, constando as seguintes 

informações: nome e endereço completos, telefone para contato, Cadastro de Pessoa Física (CPF), identidade, 

UF/Localidade/Formação, classificação, motivo da eliminação e argumentação e/ou documentos que poderão, a critério da 

Comissão Examinadora, servir como base para justificar a reversão da eliminação.   

3.1.7.3. A Comissão Examinadora deste Processo de Recrutamento e Seleção para Estágio constitui-se em última instância 

para recursos, sendo soberana em suas decisões, razão pela qual não caberão recursos adicionais. 

3.1.8. As oportunidades de estágio reservadas para pessoas com deficiência que não forem providas serão revertidas para a 

ampla concorrência e serão preenchidas pelos(as) demais candidatos(as) aprovados(as). 

 

4 ‐ DOS REQUISITOS BÁSICOS EXIGIDOS PARA INGRESSO NA OPORTUNIDADE DE ESTÁGIO 

4.1. O(A) estudante precisa estar regularmente matriculado(a) e com frequência na formação requerida para oportunidade de 

estágio; 

4.1.1. Para estágio de nível médio e técnico, quando da convocação, estar cursando ensino médio ou técnico, com matrícula e 

frequência regular, atendendo as orientações da Lei 11.788/2008, em instituição de ensino oficialmente reconhecida pelo 

Ministério da Educação – MEC, relacionados nos anexos I e II. 

4.1.2. Para estágio de nível superior, quando da convocação, estar cursando no mínimo o 3º período (condicionado aos 

requisitos mínimos dispostos em cada oportunidade de estágio) com matrícula e frequência regular em curso do ensino 

superior, listados nos anexos I e II, em instituição de ensino reconhecida pelo MEC ou secretarias de educação. 

4.2. O(A) estudante deverá ter idade mínima de 16 (dezesseis) anos no momento da celebração do TCE, exceto para estágio 

em Unidade Operacional ou em área considerada como perigosa ou insalubre, bem como, desde que ela seja enquadrada na 

“Lista das Piores Formas do Trabalho Infantil” (TIP - decreto nº 6.481 de 12 de junho de 2008), hipótese em que o estudante 

deverá ter idade mínima de 18 (dezoito) anos, por força do disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal. 

4.3. O(A) estudante deverá apresentar comprovante de vínculo com a instituição de ensino. 
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4.4. Não será concedido estágio para estudante que tenha cumprido a totalidade de créditos exigida e esteja apenas 

aguardando a colação de grau. 

4.5. No caso de estudante estrangeiro(a), este(a) somente poderá concorrer a oportunidade de estágio cujo requisito seja 

formação de graduação. Para tanto, deverá comprovar estar regularmente matriculado(a) em instituição no Brasil, cujo curso 

esteja autorizado ou reconhecido, observado o prazo do visto temporário de estudante, na forma da legislação aplicável. 

4.6. Ter aptidão física e mental para o exercício das atividades previstas no plano de estágio, que será comprovada por meio 

de exames específicos.  

4.7. Ser aprovado(a) nas provas objetivas on line de conhecimentos deste Processo de Recrutamento e Seleção para Estágio 

e cumprir as determinações deste Edital. 

4.8. Ser aprovado(a) nas três qualificações previstas no processo, após a sua aprovação nas provas objetivas on line de 

conhecimentos. 

 
 

5 - DAS INSCRIÇÕES NO PROCESSO DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO PARA ESTÁGIO 

5.1. A inscrição do(a) candidato(a) implicará a aceitação das normas deste Processo de Recrutamento e Seleção para Estágio 

contidas nos Comunicados, neste Edital e em outros a serem eventualmente divulgados. 

5.2. Antes de efetuar a inscrição, o(a) candidato(a) deverá conhecer este Edital e certificar-se de que preencherá todos os 

requisitos exigidos quando do ingresso no Programa de Estágio de Estudantes Petrobras.   

5.3. A inscrição deverá ser efetuada somente via internet, conforme procedimentos especificados a seguir. 

5.3.1. A inscrição deverá ser efetuada, no período de 25/05/2017 a 06/06/2017, na página do CIEE (www.ciee.org.br). 

5.3.2. A inscrição neste Processo de Recrutamento e Seleção para Estágio é gratuita e aberta a qualquer cidadão(ã), 

atendidos os demais requisitos deste edital.  

5.4. Para inscrição, o(a) candidato(a) deverá obedecer aos seguintes procedimentos: 

5.4.1. Estar ciente de todas as informações sobre este Processo de Recrutamento e Seleção para Estágio. Essas informações 

também estão disponíveis na página do CIEE (www.ciee.org.br);  

5.4.2. Cadastrar-se, no período entre 0 (zero) hora do dia 25/05/2017 e 23h e 59min do dia 06/06/2017, observado o horário 

oficial de Brasília/DF, por meio do formulário específico disponível na página do CIEE. 

5.4.3. O(A) candidato(a) deverá optar, no ato da inscrição, pela UF/Localidade/Formação para a qual deseja concorrer, 

conforme expresso no Anexo I, sendo possível apenas uma inscrição por CPF para este Processo de Recrutamento e Seleção 

para Estágio. 

5.5. A não integralização dos procedimentos de inscrição implica a insubsistência da inscrição. 

5.6. O CIEE e a Petrobras não se responsabilizam por solicitações de inscrição via internet não recebidas por quaisquer 

motivos de ordem técnica ou por procedimento indevido do(a) usuário(a). 

5.7. É de exclusiva responsabilidade do(a) candidato(a) a veracidade dos dados cadastrais informados no ato de inscrição, sob 

as penas da lei.  

5.8. Os(As) candidatos(as) que prestarem qualquer declaração falsa ou inexata no ato da inscrição, ou caso não possam 

satisfazer às condições enumeradas neste Edital, terão a inscrição cancelada e serão anulados todos os atos dela decorrentes, 

mesmo que classificados(as) neste Processo de Recrutamento e Seleção para Estágio. 

5.9. Os(As) candidatos(as) devem confirmar a sua inscrição na página do CIEE (www.ciee.org.br), sendo de responsabilidade 

exclusiva do(a) candidato(a) a observância quanto à validade de sua inscrição, bem como os prazos previstos para o processo. 

5.9.1. Caso haja inexatidão nas informações relativas aos dados cadastrais do(a) candidato(a), opção pela 

UF/Localidade/Formação de interesse no estágio, o(a) candidato(a) deverá acionar o CIEE, até o término das inscrições, pelo 

endereço de correio disponibilizado (petrobras2017@cieerj.org.br). 

5.10. O(A) candidato(a) não poderá alegar desconhecimento dos horários ou dos períodos de realização das provas como 

justificativa de sua não realização.  

5.11. A não realização da prova, qualquer que seja o motivo, será considerada como desistência do(a) candidato(a) e resultará 

em sua eliminação deste Processo de Recrutamento e Seleção para Estágio. 

 

6 – DA PROVA OBJETIVA ON LINE DE CONHECIMENTOS 
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6.1. Todos os(as) candidatos(as) inscritos no Processo de Recrutamento e Seleção para Estágio serão submetidos(as) à prova 

objetiva on line de conhecimentos. 

6.2. A prova objetiva on line de conhecimentos será constituída de provas de caráteres eliminatório e classificatório, composta 

de 45 (quarenta e cinco) questões distribuídas da seguinte maneira: 

6.2.1. Língua portuguesa: 15 (quinze) questões objetivas 

6.2.2. Raciocínio lógico: 15 (quinze) questões objetivas 

6.2.3. Conhecimentos gerais: 15 (quinze) questões objetivas 

6.3. Os conteúdos programáticos estão definidos no Anexo III, deste Edital. 

6.4. As questões objetivas terão 04 (quatro) alternativas, cada uma, contendo somente uma resposta correta.  

6.5. O(A) candidato(a) disporá de 2 (dois) minutos para responder a cada questão. Após esse prazo será direcionado para a 

questão seguinte e, caso não a tenha respondido, não receberá a pontuação equivalente. 

6.6. A cada questão correta da prova on line será atribuído 01 (um) ponto, de tal maneira que, na soma da pontuação de todas 

as questões, perfaça-se um total de até 45 (quarenta e cinco) pontos. 

6.7. Não será aplicado critério de apenação no caso de questões deixadas sem resposta e/ou respondidas erroneamente 

pelo(a) candidato(a).  

6.8. A prova objetiva on line de conhecimentos será montada, de modo randômico, para cada acesso de candidato(a).  

6.8.1. As provas serão montadas a partir de uma base de questões contratadas para fins deste Processo de Recrutamento e 

Seleção para Estágio, dentro dos conteúdos programáticos previstos. 

6.8.2. A base de questões de onde serão originadas as provas objetivas on line de conhecimentos é inédita e única para este 

Processo de Recrutamento e Seleção para Estágio.  

6.9. O acesso à prova objetiva on line de conhecimentos será liberado para os(as) candidatos(as) que concluírem com êxito o 

seu processo de inscrição.  

6.10. O acesso ao ambiente de provas se dará por meio da página do CIEE na internet (www.ciee.org.br), mediante 

confirmação de e-mail e CPF informados quando da inscrição. 

6.11. A prova objetiva on line de conhecimentos deverá ser realizada e concluída, pelos(as) candidatos(as) inscritos(as), nos 

períodos indicados a seguir: 

6.11.1. No dia 12/06/2017 das 08h00 min às 18h30min (horário de Brasília); ou  

6.11.2. No dia 13/06/2017 das 08h00 min às 18h30min (horário de Brasília); ou 

6.11.3. No dia 14/06/2017 das 08h00 min às 18h30min (horário de Brasília).  

6.12. O(A) candidato(a) que não realizar a prova on line nos dias e horários mencionados terá sua nota atribuída como ZERO, 

estando automaticamente eliminado(a) do processo. 

6.12.1. Não serão aplicadas provas objetivas on line de conhecimentos em períodos distintos daqueles indicados neste edital. 

6.13. Cada candidato(a) inscrito(a) poderá concluir a prova objetiva on line de conhecimentos uma única vez. 

6.14. Serão concedidas 2 (duas) tentativas de realização de prova para cada candidato(a) inscrito(a). Caso o(a) candidato(a) 

consiga concluir a prova na primeira tentativa, as demais serão imediatamente revogadas. Caso não consiga concluir a prova 

nas duas tentativas disponibilizadas, terá sua nota igual a ZERO, sendo eliminado(a) do certame. 

6.14.1. O(A) candidato(a) deverá reservar um tempo específico para a realização das provas on line objetivas de 

conhecimentos, de modo a evitar descontinuidades na realização da avaliação. 

6.15. Uma vez concluída a prova objetiva on line de conhecimentos, esta não mais poderá ser acessada. 

6.15.1. Ao término da prova, o(a) candidato(a) poderá acessar as suas respostas individuais. 

6.15.2. Caso o(a) candidato(a) identifique alguma questão para a qual entenda ser necessário entrar com recursos, deverá 

proceder conforme descrito no item 7. 

6.16. Após a aplicação das provas para todos(as) os(as) candidatos(as), estes(as) serão classificados(as) por 

UF/Localidade/Formação, de acordo com a opção feita na inscrição, em função do somatório de pontos obtidos na prova 

objetiva on line de conhecimentos. 

6.17. Será eliminado(a) o(a) candidato(a) que obtiver aproveitamento: 

6.17.1. Inferior a 50% (cinquenta por cento) do total de pontos da prova objetiva; 
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6.17.2. Inferior a 50% em qualquer uma das áreas de conhecimento (língua portuguesa, raciocínio lógico e/ou conhecimentos 

gerais). 

6.18. Em caso de empate, terá preferência, sucessivamente, o(a)candidato(a) que: 

6.18.1. tiver idade igual ou superior a sessenta anos, até o último dia de inscrição neste Processo de Recrutamento e Seleção 

para Estágio, conforme artigo 27, parágrafo único, da Lei 10.741, de 1º de outubro de 2003 (Estatuto do Idoso); 

6.18.2. obtiver o maior número de pontos na prova de Língua portuguesa; 

6.18.3. obtiver o maior número de pontos na prova de Raciocínio lógico; 

6.18.4. for mais idoso(a). 

6.19. O resultado preliminar deste Processo de Recrutamento e Seleção para Estágio será disponibilizado na página do CIEE 

(www.ciee.org.br) no dia 05/07/2017, bem como na página da Petrobras na Internet.  

6.20. No resultado preliminar será divulgada a provável nota e provável classificação do(a) candidato(a) no processo. 

6.21. A Petrobras e o CIEE não se responsabilizam por provas on line objetivas de conhecimentos não realizadas ou não 

concluídas, via internet, por quaisquer motivos de ordem técnica ou por procedimento indevido do(a) usuário(a). 

 

7 ‐ DOS RECURSOS E DA REVISÃO 

7.1. O(A) candidato(a) poderá apresentar recursos quanto aos conteúdos das questões objetivas e/ou aos gabaritos 

divulgados, desde que devidamente fundamentados e encaminhados nos dias 19 a 20/06/2017. 

7.1.1. Será considerado indeferido, independentemente de sua procedência, o pedido de revisão do(a) candidato(a) que se 

subscrever, e/ou apresentar, em seu texto, qualquer sinal que, de alguma forma, possibilite sua identificação. 

7.2. Para recorrer, o(a) candidato(a) deverá encaminhar sua solicitação ao CIEE, por meio do endereço de e-mail 

disponibilizado para o processo (petrobras2017@ciee.org.br). Não serão aceitos recursos via postal, via fax ou fora do prazo 

preestabelecido. 

7.3. As decisões dos recursos serão dadas a conhecer, coletivamente, e por ocasião da divulgação dos resultados das provas 

objetivas, segundo o Cronograma constante do Anexo V, e apenas as relativas aos pedidos que forem deferidos.  

7.4. O(s) ponto(s) relativo(s) à(s) questão(ões) eventualmente anulada(s) será(ão) atribuído(s) a todos(as) os(as) 

candidatos(as) que realizaram as provas objetivas on line de conhecimentos. 

7.5. A Banca Examinadora do Agente de integração executor do presente Processo de Recrutamento e Seleção para Estágio 

constitui-se em última instância para recursos ou revisão, sendo soberana em suas decisões, razão porque não caberão 

recursos ou revisões adicionais. 

 

8 ‐ DO RESULTADO, DAS CONVOCAÇÕES E DA VALIDADE DO PROCESSO DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO PARA ESTÁGIO 

8.1. O resultado final deste Processo de Recrutamento e Seleção para Estágio será publicado na página do CIEE 

(www.ciee.org.br) e, complementarmente na página da Petrobras na internet (www.petrobras.com.br). 

8.2. Farão parte do cadastro, incluindo o número de oportunidades de estágio imediatas, os(as) candidatos(as) aprovados(as) 

dentro das classificações abrangidas por até 10 (dez) vezes o número de oportunidades de estágio oferecidas por 

UF/Localidade/Formação.  

8.3. As convocações serão realizadas pelo Agente de integração, de acordo com a necessidade e a conveniência da 

Petrobras, por e-mail, e observada a relação de aprovados por UF/Localidade/Formação, publicada na página do CIEE, sendo 

o critério prioritário para a triagem o perfil apresentado pelo(a) candidato(a), por meio das informações coletadas no momento 

de sua inscrição. 

8.4. Qualquer candidato(a) aprovado(a) neste Processo de Recrutamento e Seleção para Estágio, poderá ser convocado(a) 

para realização da qualificação de perfil, sempre buscando o perfil mais aderente às atividades previstas nos respectivos 

planos de estágio e, se aprovado(a), será encaminhado(a) para a qualificação médica e a qualificação final de requisitos. 

8.5. A ordem de classificação será utilizada para uma triagem inicial, porém o perfil informado pelo(a) candidato(a) no 

formulário de inscrição será o critério preponderante para o encaminhamento dos(as) candidatos(as) para as entrevistas. 

8.6. O prazo de validade deste Processo de Recrutamento e Seleção para Estágio esgotar-se-á em 6 (seis) meses, a contar 

da data de publicação do resultado final no site do CIEE, podendo vir a ser prorrogado, uma única vez, por igual período, a 

critério da Petrobras. 
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9 ‐ DA QUALIFICAÇÃO DE PERFIL ‐ ENTREVISTAS PRESENCIAIS 

9.1. De acordo com a conveniência e necessidade da Petrobras, os(as) candidatos(as) aprovados(as) no Processo de 

Recrutamento e Seleção para Estágio poderão ser convocados(as) para a fase de qualificação de perfil, com vistas a atender 

às oportunidades de estágio existentes na Companhia. 

9.2. A qualificação de perfil será composta de uma análise do perfil do estagiário, de modo presencial, pelo gestor concedente 

da oportunidade de estágio. 

9.2.1. A qualificação de perfil terá caráter unicamente seletivo. Os(As) candidatos(as) que porventura não sejam pré-

selecionados(as) permanecem no cadastro, podendo ser aproveitados(as) em outras oportunidades de estágio. 

9.2.2. A qualificação de perfil não altera a classificação obtida pelos candidatos nas provas objetivas on line de conhecimentos. 

9.3. Na entrevista realizada entre o(a) gestor(a) e o(a) candidato(a) à oportunidade de estágio, serão analisados aspectos do(a) 

candidato(a), que não puderam ser averiguados na prova objetiva on line de conhecimentos, inerentes ao respectivo plano de 

estágio proposto e as características da unidade onde serão realizadas as atividades de estágio.  

9.4. A triagem do(a) candidato(a) que será encaminhado(a) para a qualificação de perfil será realizada pelo Agente de 

integração, tomando por base os seguintes critérios: 

9.4.1. Ordem de classificação dos(as) candidatos(as) aprovados(as) por UF/Localidade/Formação; 

9.4.2. Requisitos específicos de cada oportunidade (idiomas, período de formação, softwares, etc) 

9.4.3. Informações de Perfil prestadas pelo(a) candidato(a) no momento da inscrição. 

9.5. O Agente de integração selecionará dentre os(as) candidatos(as) aprovados(as) nas provas objetivas on line de 

conhecimento, para cada oportunidade de estágio, aqueles que serão encaminhados para a qualificação de perfil. 

9.5.1. O encaminhamento para a qualificação de perfil observará exclusivamente os(as) candidatos(as) aprovados(as) 

indicados(as) no resultado final do processo de recrutamento e seleção para estágio. 

9.5.2. A ordem classificatória será considerada para a triagem dos estudantes que serão encaminhados para a qualificação de 

perfil, porém o aspecto preponderante será o alinhamento entre o perfil identificado do(a) candidato(a) e da oportunidade de 

estágio. 

9.6. A convocação do(a) candidato(a) será realizada pelo Agente de integração, por e-mail, para os contatos disponibilizados e 

atualizados pelo(a) candidato(a) no Processo de Recrutamento e Seleção para Estágio. 

9.6.1. O CIEE e a Petrobras não se responsabilizam por prejuízos decorrentes da incorreção ou não atualização das 

informações de contato disponibilizados pelos(as) candidatos(as). 

9.7. O(A) candidato(a) deverá comparecer no dia, horário e local indicados pelo Agente de integração, munido(a) de 

documento oficial com foto. 

9.8. Para os(as) candidatos(as) convocados(as) para a qualificação de perfil, a participação na etapa é obrigatória. Caso o(a) 

candidato(a) não atenda à convocação, será eliminado(a) do certame. 

9.9. Todas as despesas decorrentes da participação em qualquer fase deste Processo de Recrutamento e Seleção para 

Estágio serão de inteira responsabilidade do(a) candidato(a). 

9.10. Durante a qualificação de perfil serão analisados os seguintes aspectos: 

9.10.1. Interesse do(a) candidato(a) pela oportunidade de estágio; 

9.10.2. Domínio, por parte do(a) candidato(a), de conhecimentos específicos necessários para as atividades; 

9.10.3. Domínio, por parte do(a) candidato(a), de habilidades específicas requeridas para as atividades; 

9.10.4. Postura profissional do(a) candidato(a) – comunicação verbal e não verbal; 

9.10.5. Proximidade entre o local de realização do estágio, o endereço do(a) candidato(a) e o endereço da instituição de ensino 

do(a) candidato(a), de modo a não prejudicar o desempenho acadêmico do(a) estudante. 

9.11. Ao final da qualificação de perfil, o(a) gestor(a) concedente poderá pré-selecionar um(a) dos(as) candidatos(as) para 

atendimento à oportunidade de estágio. 

9.11.1. Caso nenhum(a) dos(as) candidatos(as) aprovados(as) possua o perfil requerido pelo(a) gestor(a), é resguardado a 

este o direito de não conceder a oportunidade de estágio a nenhum(a) dos(as) candidatos(as). 
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9.11.2. Nesses casos, considerando que o ingresso de estagiários se dá mediante aprovação em Processo de Recrutamento e 

Seleção para Estágio, o(a) gestor(a) restará com sua oportunidade de estágio não atendida, até que se realize novo Processo 

de Recrutamento e Seleção para Estágio. 

9.12. O(A) candidato(a) pré-selecionado(a) pelo(a) gestor(a) como mais adequado(a) à sua oportunidade de estágio, será 

encaminhado(a) para as demais fases do processo. 

9.13. A pré-seleção por parte do(a) gestor(a) não assegura ao(à) candidato(a) o ingresso na oportunidade de estágio, visto que 

este(a) ainda será objeto de mais duas qualificações: qualificação médica e qualificação final dos requisitos. 

 

10 ‐ DA QUALIFICAÇÃO MÉDICA 

10.1 - A qualificação médica terá caráter eliminatório e será composta por exames visando a aferição das condições físicas e 

psicológicas dos(as) candidatos(as) às oportunidades de estágio.  

10.2. Os(As) candidatos(as) serão submetidos(as) a exame clínico geral e, em função deste e da oportunidade de estágio para 

a qual foi selecionado pelo(a) gestor(a), poderão ser submetidos a exames especializados, entre eles aqueles das áreas de 

oftalmologia, otorrinolaringologia, odontologia e exames complementares, realizados de acordo com a legislação vigente e 

conforme as normas de Segurança Meio Ambiente e Saúde de cada unidade onde está sendo ofertada a oportunidade de 

estágio. 

10.2.1. As custas relativas à qualificação médica correrão por conta da Petrobras. Para tanto o(a) candidato(a) deverá 

comparecer no dia, horário e local definidos pela Petrobras. 

10.3. Participarão da qualificação médica os(as) candidatos(as) aprovados no Processo de Recrutamento e Seleção para 

Estágio e pré-selecionados(as) na Qualificação de perfil pelos(as) gestores(as) concedentes das oportunidades de estágio. 

10.4. Uma vez pré-selecionado(a), o(a) candidato(a) será informado(a) pela Petrobras quanto ao dia, horário e local que deverá 

comparecer para a participação na qualificação médica. 

10.5. A participação na qualificação médica é obrigatória. Caso o(a) candidato(a) não compareça no dia e horário marcados, 

será excluído do certame. 

10.6. O resultado da qualificação médica será dado conhecimento individualmente aos(às) estagiários(as) submetidos(as) a 

essa fase, independente do resultado da avaliação. 

10.7. Caso o resultado seja positivo para o exercício das atribuições de um dado plano de estágio, o(a) candidato(a) será 

contatado pelo Agente de integração para a realização da última qualificação do processo. 

10.8. Caso o resultado da avaliação seja negativo para o exercício das atribuições de um dado plano de estágio, o(a) 

candidato(a) não poderá prosseguir na seleção, retornando para o cadastro de aprovados(as), podendo ser aproveitado(a) em 

outra oportunidade de estágio para a UF/Localidade/Formação a qual concorreu. 

10.8.1. A indicação de inaptidão na qualificação médica para atuação no exercício das atividades da oportunidade de estágio 

não pressupõe a existência de incapacidade laborativa permanente; indica, tão somente, que o(a) avaliado(a) não atendeu, à 

época dos exames, aos parâmetros exigidos para o exercício das atribuições inerentes àquela oportunidade de estágio para a 

qual concorreu, na Petrobras, permanecendo no cadastro, podendo participar de outras qualificações de perfil. 

10.8.2. O motivo de inaptidão médica só será divulgado ao(à) candidato(a), atendendo aos ditames da ética, pela área médica 

responsável pela condução dos exames. 

 

11 ‐ DA QUALIFICAÇÃO FINAL DE REQUISITOS 

11.1. Os(As) candidatos(as) aprovados(as) na avaliação da qualificação médica serão convocados(as) pelo Agente de 

integração para a qualificação final de requisitos e, se considerados(as) aptos(as), será celebrado o Termo de Compromisso de 

Estágio – TCE. 

11.2. Na etapa de qualificação final serão exigidas as comprovações do(a) candidato(a) para atendimento de todos os 

requisitos indicados no ato da inscrição, e que foram utilizados para a análise do perfil. 

11.3. A convocação para a qualificação final de requisitos e assinatura do TCE será realizada pelo Agente de integração, por 

meio dos contatos disponibilizados no momento da inscrição e atualizados pelo(a) candidato(a) nos sistemas indicados pelo 

Agente de integração.  
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11.4. Os(As) candidatos(as) convocados(as) para a qualificação final de requisitos deverão se apresentar, na data definida pelo 

Agente de Integração, pessoalmente, munidos(as) de original e cópia de documento de identidade, comprovante de 

escolaridade, além dos demais documentos que comprovem o atendimento aos requisitos exigidos, listados neste Edital e/ou 

no documento de convocação do(a) candidato(a). 

11.5. Quando solicitado, o(a) candidato(a) deverá apresentar os seguintes documentos (original e cópia): 

11.5.1. Documento de identidade; 

11.5.2. CPF; 

11.5.4. Comprovante de residência atualizado; 

11.5.5. Comprovante de matrícula e frequência escolar; 

11.5.6. No caso dos estudantes de Direito, comprovante de inscrição nos quadros da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) 

na categoria relativa aos(às) estagiários(as). 

11.6. O(A) candidato(a) que não atender à convocação para a qualificação final de requisitos será eliminado(a), sendo 

excluído(a) deste Processo de recrutamento e seleção para estágio. 

11.7. O(A) candidato(a) eliminado na qualificação final de requisitos será excluído do certame. 

 

12. DA ASSINATURA DO TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO ‐ TCE 

12.1. Os(As) candidatos(as) aprovados(as) em todas as etapas deste Processo de Recrutamento e Seleção para Estágio 

estarão aptos para assinar o Termo de Compromisso de Estágio - TCE. Somente os(as) candidatos(as) aprovados(as) em 

todas as etapas poderão assinar o TCE. 

12.1.1. O termo de compromisso deverá ser firmado pelo estagiário ou com seu representante ou assistente legal e pelos 

representantes legais da parte concedente e da instituição de ensino, vedada a atuação dos agentes de integração como 

representante de qualquer das partes, conforme disposto no art. 16 da Lei 11788/2008. 

12.2. A assinatura dos TCE respeitará os critérios de alternância e de proporcionalidade, que consideram a relação entre o 

número de vagas total e o número de vagas reservadas às pessoas com deficiência, nos termos da Lei 11.788/2008 e do 

Decreto nº 3.298/1999. 

12.3. O(A) Candidato(a) convocado(a) para assinatura do TCE que não atender à convocação será eliminado(a), sendo 

excluído(a) do certame. 

12.4. O TCE é o documento no qual a Petrobras, o(a) Estagiário(a), sua Instituição de ensino e o Agente de integração 

formalizam o início do vínculo de estágio e onde ficam registradas as características do estágio, bem como as atividades 

previstas no plano de estágio a ser realizado pelo(a) estagiário(a). 

12.4.1. O prazo de validade do TCE será de seis meses, podendo ser renovado de acordo com a conveniência da Petrobras. 

12.4.2. O período de estágio não será superior a 02 (dois) anos, exceto para os(as) candidatos(as) com deficiência 

comprovada por atestado médico, conforme art. 11 da Lei Federal nº 11.788/2008.  

12.4.3. Quando da renovação do TCE, poderá ser solicitado ao estagiário a apresentação de comprovante de matrícula e 

frequência na formação para a qual vem realizando as atividades de estágio. 

12.5. A relação dos(as) estagiários(as) que assinarem o TCE com a Petrobras será divulgada e atualizada no site do CIEE 

(www.ciee.org.br) e, complementarmente, no site da Petrobras (www.petrobras.com.br). 

12.6. A assinatura do TCE somente pode ocorrer enquanto a validade do cadastro gerado com o Processo de Recrutamento e 

Seleção para Estágio estiver em vigor. Após o término da validade, não é mais possível a utilização do cadastro. 

12.7. O estágio não cria vínculo empregatício de qualquer natureza com a Petrobras encerrando-se toda e quaisquer relações 

tão logo cumpridas as etapas nele previstas. 

12.8. O TCE poderá ser encerrado por qualquer uma das partes, a qualquer momento.   

 

13 ‐ DAS VANTAGENS E DOS BENEFÍCIOS  

13.1. Os(As) candidatos(as) que vierem a assinar o TCE com a Petrobras, farão jus à bolsa de estágio, às vantagens e aos 

benefícios que estiverem vigorando à época de início e durante o seu vínculo de estágio. 

13.2. A Petrobras pagará mensalmente uma bolsa estágio, enquanto durar o período de estágio do(a) estudante, conforme 

Tabela disposta no ANEXO IV, deste Edital. 
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13.3. A Petrobras fornecerá transporte diário e sem ônus para o(a) estagiário(a), podendo ser o mesmo utilizado para os(as) 

seus(uas) empregados(as). 

13.3.1. Quando for impraticável o fornecimento de transporte pela Petrobras, será efetuado o pagamento mensal de auxílio 

transporte, cujo valor total deve corresponder ao valor pago pelo(a) estudante para o percurso residência-Petrobras-residência, 

considerando o meio mais seguro e menos oneroso, de acordo com avaliação realizada pela Petrobras de formulário a ser 

preenchido pelo(a) candidato(a) no ato da contratação. 

13.3.2. Para fins de pagamento de auxílio transporte não serão aceitos meios de transporte alternativos, não regulamentados 

ou não licenciados pelo órgão público competente. 

13.4. A Petrobras oferecerá alimentação in natura, sem ônus, para todos(as) os(as) estagiários(as). 

13.4.1. Quando não existir restaurante nas instalações da unidade, será feito o pagamento de auxílio alimentação no valor 

mensal de R$ 550,70 (quinhentos e cinquenta reais e setenta centavos). 

13.5. O Agente de integração realizará a contratação de seguro contra acidentes pessoais em favor do(a) estagiário(a), nos 

termos do art. 9º, IV, da Lei nº 11.788/08, para todos(as) os(as) estagiários(as) que assinarem o TCE. 

13.5.1. A validade do seguro se extingue com o encerramento do vínculo de estágio. 

13.6. Os(As) estagiários(as) farão jus a período de recesso, nos termos do art. 13, da Lei nº 11.788/08. 

13.7. O Agente de integração disponibilizará algumas capacitações, de forma gratuita, para os(as) estagiários(as) que 

assinarem o TCE, enquanto o vínculo de estágio estiver ativo. 

 

14 ‐ DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

14.1. A Petrobras indicará empregado(a) de seu quadro, com formação ou experiência profissional na área de conhecimento 

desenvolvida no curso do(a) estagiário(a), para orientar e supervisionar o estágio. 

14.2. Para atender a determinações governamentais ou a conveniências administrativas, a Petrobras poderá alterar a sua 

política de estágios vigente. Todos os parâmetros considerados para as presentes instruções se referem aos termos dos 

Regulamentos em vigor. Qualquer alteração porventura ocorrida no atual sistema, por ocasião do início do vínculo de estágio 

dos(as) candidatos(as), significará, por parte destes(as), a integral e irrestrita adesão às normas vigentes. 

14.3. Certidões ou declarações quanto à participação do(a) candidato(a) no Processo de Recrutamento e Seleção para Estágio 

serão fornecidas pelo Agente de Integração, quando couber. 

14.4. É de inteira responsabilidade do(a) candidato(a) o acompanhamento de todas as etapas do Processo de Recrutamento e 

Seleção para Estágio do qual esteja participando. 

14.5. Excepcionalmente, havendo conveniência para a Petrobras e desde que não acarrete prejuízo às atividades acadêmicas, 

o(a) estagiário(a) poderá ser transferido para outra gerência. Nesses casos, será definido novo plano de estágio, bem como 

designado(a) novo(a) Orientador(a) de estágio. 

14.6. O cadastro de candidatos(as) aprovados(as) para uma dada UF/Localidade/Formação não poderá ser aproveitado para 

atendimento de demanda de estágio de outra UF/Localidade/Formação. 

14.7. O(A) candidato(a) convocado(a) para a realização de qualquer fase vinculada ao Processo de Recrutamento e Seleção 

para Estágio e que não a atender, no prazo estipulado pela Petrobras ou pelo Agente de Integração, será considerado(a) 

desistente, sendo automaticamente excluído(a) deste Processo de Recrutamento e Seleção para Estágio. 

14.8. Os(As) estagiários(as) que venham a assinar o TCE com a Petrobras estarão sujeitos às normas da Companhia, ao 

Código de ética, ao Guia de conduta, e demais orientações vigentes ou que venham a ser criadas durante a vigência do 

vínculo de estágio. 

14.9. Quando necessário, de acordo com a análise do(a) Orientador(a) de estágio e do(a) gerente imediato(a), o(a) 

estagiário(a) poderá participar de capacitações específicas disponibilizadas pela Petrobras. 

14.10. Todas as despesas decorrentes da participação em qualquer fase deste Processo de Recrutamento e Seleção para 

Estágio, exceto a qualificação médica, serão de inteira responsabilidade do(a) candidato(a). 

14.11. A aprovação e a classificação final neste Processo de Recrutamento e Seleção para Estágio geram para o(a) 

candidato(a) mera expectativa de ingresso como estagiário(a) da Petrobras, reservando a esta última o direito de convocar 

os(as) candidatos(as) de acordo com sua conveniência e a necessidade durante o prazo de validade do processo, nos termos 

deste Edital. 
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14.12. Eventuais esclarecimentos poderão ser prestados pelo CIEE preferencialmente no e-mail petrobras2017@cieerj.org.br. 

14.13. A legislação com entrada em vigor após a data de publicação deste Edital, bem como as alterações em dispositivos 

legais e normativos a ele posteriores, não serão objeto de avaliação, salvo se listadas nos objetos de avaliação constantes nos 

conteúdos programáticos. 

14.14. Quaisquer alterações nas regras fixadas neste Edital só poderão ser feitas por meio de outro Edital.  

14.15. Os casos omissos serão resolvidos pelo Agente de Integração CIEE juntamente com a Petrobras.  

 

 

JOSE LUIZ MARCUSSO 

Gerente Executivo de Recursos Humanos 
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PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. – PETROBRAS 

PRSE RH 2017.1 

ANEXO I – OPORTUNIDADES DE ESTÁGIO POR UF/LOCALIDADE/FORMAÇÃO 

 LEGENDA: 1. AC= Ampla Concorrência / 2. PCD=Pessoa com Deficiência 

 

UF Localidade Nível Formação 
Oportunidades Cadastro esperado 

AC PCD Total AC PCD Total 

AM Manaus Superior Administração 1 0 1 10 2 12 

AM Manaus Superior Direito 2 0 2 20 4 24 

AM Manaus Superior Engenharia de Agrimensura 1 0 1 10 2 12 

AM Manaus Superior Engenharia de Petróleo 1 0 1 10 2 12 

AM Manaus Superior Engenharia Química 1 0 1 10 2 12 

BA Salvador Técnico Técnico em Administração 1 0 1 10 2 12 

BA Salvador Superior Administração 1 0 1 10 2 12 

BA Salvador Superior Direito 4 1 5 40 10 50 

BA Salvador Superior Engenharia de Agrimensura 1 0 1 10 2 12 

BA Salvador Superior Engenharia de Petróleo 2 0 2 20 4 24 

BA Salvador Superior Engenharia de Produção 1 0 1 10 2 12 

BA Salvador Superior Engenharia Mecânica 1 0 1 10 2 12 

BA Salvador Superior Geologia 1 0 1 10 2 12 

CE Fortaleza Superior Administração 1 0 1 10 2 12 

CE Fortaleza Superior Direito 1 0 1 10 2 12 

DF Brasília Superior Direito 3 1 4 30 10 40 

ES Anchieta Técnico Técnico em Mecânica 1 0 1 10 2 12 

ES Anchieta Técnico Técnico em Segurança do Trabalho 1 0 1 10 2 12 

ES Linhares Técnico Técnico em Mecânica 1 0 1 10 2 12 

ES Linhares Superior Engenharia de Petróleo 1 0 1 10 2 12 

ES Linhares Superior Engenharia Química 1 0 1 10 2 12 

ES São Mateus Técnico Técnico em Meio ambiente 1 0 1 10 2 12 

ES São Mateus Superior Engenharia de Petróleo 1 0 1 10 2 12 

ES São Mateus Superior Engenharia de Produção 2 0 2 20 4 24 

ES São Mateus Superior Engenharia Mecânica 1 0 1 10 2 12 

ES São Mateus Superior Engenharia Química 2 0 2 20 4 24 

ES Vitória Técnico Técnico em Mineração 1 0 1 10 2 12 

ES Vitória Técnico Técnico em Química 1 0 1 10 2 12 

ES Vitória Superior Administração 3 1 4 30 10 40 

ES Vitória Superior Engenharia Ambiental 1 0 1 10 2 12 

ES Vitória Superior Engenharia de Petróleo 4 1 5 40 10 50 

ES Vitória Superior Engenharia de Produção 2 1 3 20 10 30 

ES Vitória Superior Engenharia de Segurança 1 0 1 10 2 12 

ES Vitória Superior Engenharia Elétrica 1 0 1 10 2 12 

ES Vitória Superior Engenharia Eletrônica 1 0 1 10 2 12 

ES Vitória Superior Engenharia Mecânica 5 1 6 50 10 60 

ES Vitória Superior Geofísica 1 0 1 10 2 12 

ES Vitória Superior Geologia 2 0 2 20 4 24 

MG Betim Superior Administração 1 0 1 10 2 12 

MG Betim Superior Direito 1 0 1 10 2 12 

MG Juiz de Fora Superior Engenharia Mecânica 1 0 1 10 2 12 

MS Três Lagoas Técnico Técnico em Administração 1 0 1 10 2 12 
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MS Três Lagoas Técnico Técnico em Eletrotécnica 1 0 1 10 2 12 

MS Três Lagoas Superior Engenharia Mecânica 1 0 1 10 2 12 

PA Belém Superior Direito 1 0 1 10 2 12 

PE Ipojuca Superior Direito 1 0 1 10 2 12 

PE Recife Superior Administração 1 0 1 10 2 12 

PR Araucária Superior Direito 1 0 1 10 2 12 

RJ 
Duque de 
Caxias 

Técnico Técnico em Administração 1 0 1 10 2 12 

RJ 
Duque de 
Caxias 

Superior Administração 1 0 1 10 2 12 

RJ 
Duque de 
Caxias 

Superior Engenharia de Produção 1 0 1 10 2 12 

RJ Macaé Técnico Técnico em Automação Industrial 2 0 2 20 4 24 

RJ Macaé Técnico Técnico em Mecânica 2 0 2 20 4 24 

RJ Macaé Técnico Técnico em Segurança do Trabalho 2 1 3 20 10 30 

RJ Macaé Superior Administração 8 2 10 80 20 100 

RJ Macaé Superior Biblioteconomia 1 0 1 10 2 12 

RJ Macaé Superior Ciências Contábeis 1 0 1 10 2 12 

RJ Macaé Superior Direito 1 0 1 10 2 12 

RJ Macaé Superior Engenharia Ambiental 1 0 1 10 2 12 

RJ Macaé Superior Engenharia Cartográfica 1 0 1 10 2 12 

RJ Macaé Superior Engenharia de Computação 1 0 1 10 2 12 

RJ Macaé Superior Engenharia de Controle e Automação 1 0 1 10 2 12 

RJ Macaé Superior Engenharia de Petróleo 2 0 2 20 4 24 

RJ Macaé Superior Engenharia de Produção 12 3 15 120 30 150 

RJ Macaé Superior Engenharia de Segurança 1 0 1 10 2 12 

RJ Macaé Superior Engenharia Elétrica 1 0 1 10 2 12 

RJ Macaé Superior Engenharia Mecânica 6 2 8 60 20 80 

RJ Macaé Superior Oceanografia 1 0 1 10 2 12 

RJ Rio de Janeiro Médio Ensino médio 1 0 1 10 2 12 

RJ Rio de Janeiro Técnico Técnico em Administração 4 1 5 40 10 50 

RJ Rio de Janeiro Técnico Técnico em Geologia 1 0 1 10 2 12 

RJ Rio de Janeiro Técnico Técnico em Informática 2 0 2 20 4 24 

RJ Rio de Janeiro Técnico Técnico em Mecânica 1 0 1 10 2 12 

RJ Rio de Janeiro Técnico Técnico em Química 4 1 5 40 10 50 

RJ Rio de Janeiro Técnico Técnico em Segurança do Trabalho 2 0 2 20 4 24 

RJ Rio de Janeiro Técnico Técnico em Suprimento 1 0 1 10 2 12 

RJ Rio de Janeiro Superior Administração 22 5 27 220 50 270 

RJ Rio de Janeiro Superior Biblioteconomia 1 0 1 10 2 12 

RJ Rio de Janeiro Superior Ciências Biológicas 1 0 1 10 2 12 

RJ Rio de Janeiro Superior Ciências Contábeis 2 1 3 20 10 30 

RJ Rio de Janeiro Superior Ciências da Computação ou Informática 4 1 5 40 10 50 

RJ Rio de Janeiro Superior Comunicação Social - Jornalismo 1 0 1 10 2 12 

RJ Rio de Janeiro Superior 
Comunicação Social - Publicidade e 
Propaganda 

1 0 1 10 2 12 

RJ Rio de Janeiro Superior Direito 9 2 11 90 20 110 

RJ Rio de Janeiro Superior Economia 2 0 2 20 4 24 

RJ Rio de Janeiro Superior Engenharia Ambiental 2 1 3 20 10 30 

RJ Rio de Janeiro Superior Engenharia Civil 1 0 1 10 2 12 

RJ Rio de Janeiro Superior Engenharia de Computação 1 0 1 10 2 12 
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RJ Rio de Janeiro Superior Engenharia de Controle e Automação 1 0 1 10 2 12 

RJ Rio de Janeiro Superior Engenharia de Petróleo 2 1 3 20 10 30 

RJ Rio de Janeiro Superior Engenharia de Produção 22 6 28 220 60 280 

RJ Rio de Janeiro Superior Engenharia de Segurança 1 0 1 10 2 12 

RJ Rio de Janeiro Superior Engenharia Elétrica 1 0 1 10 2 12 

RJ Rio de Janeiro Superior Engenharia Eletrônica 2 1 3 20 10 30 

RJ Rio de Janeiro Superior Engenharia Mecânica 9 2 11 90 20 110 

RJ Rio de Janeiro Superior Engenharia Metalúrgica 1 0 1 10 2 12 

RJ Rio de Janeiro Superior Engenharia Naval 2 1 3 20 10 30 

RJ Rio de Janeiro Superior Engenharia Química 6 1 7 60 10 70 

RJ Rio de Janeiro Superior Estatística 1 0 1 10 2 12 

RJ Rio de Janeiro Superior Geofísica 1 0 1 10 2 12 

RJ Rio de Janeiro Superior Geologia 3 1 4 30 10 40 

RJ Rio de Janeiro Superior Oceanografia 1 0 1 10 2 12 

RJ Rio de Janeiro Superior Pedagogia 1 0 1 10 2 12 

RJ Rio de Janeiro Superior Química Industrial 1 0 1 10 2 12 

RJ Rio de Janeiro Superior Ciências Atuariais 1 0 1 10 2 12 

RJ Seropédica Superior Engenharia Civil 1 0 1 10 2 12 

RN 
Alto do 
Rodrigues 

Técnico Técnico em Eletrotécnica 1 0 1 10 2 12 

RN 
Alto do 
Rodrigues 

Técnico Técnico em Mecânica 1 0 1 10 2 12 

RN 
Alto do 
Rodrigues 

Técnico Técnico em Química 1 0 1 10 2 12 

RN 
Alto do 
Rodrigues 

Superior Engenharia Elétrica 1 0 1 10 2 12 

RN 
Alto do 
Rodrigues 

Superior Engenharia Mecânica 1 0 1 10 2 12 

RN 
Alto do 
Rodrigues 

Superior Engenharia Química 1 0 1 10 2 12 

RN Mossoró Superior Engenharia de Produção 1 0 1 10 2 12 

RN Natal Superior Administração 1 0 1 10 2 12 

RN Natal Superior Direito 2 1 3 20 10 30 

RN Natal Superior Engenharia de Petróleo 2 0 2 20 4 24 

RN Natal Superior Engenharia Química 1 0 1 10 2 12 

RS Canoas Médio Ensino médio 1 0 1 10 2 12 

RS Canoas Superior Administração 1 0 1 10 2 12 

RS Canoas Superior Direito 1 0 1 10 2 12 

SE Aracaju Superior Direito 2 1 3 20 10 30 

SE Aracaju Superior Engenharia de Petróleo 1 0 1 10 2 12 

SP Caraguatatuba Técnico Técnico em Administração 2 0 2 20 4 24 

SP Caraguatatuba Técnico Técnico em Edificações 1 0 1 10 2 12 

SP Caraguatatuba Técnico Técnico em Eletrotécnica 1 0 1 10 2 12 

SP Caraguatatuba Técnico Técnico em Mecânica 1 0 1 10 2 12 

SP Caraguatatuba Técnico Técnico em Segurança do Trabalho 1 0 1 10 2 12 

SP Caraguatatuba Técnico Técnico em Metalurgia 1 0 1 10 2 12 

SP Caraguatatuba Superior Administração 1 0 1 10 2 12 

SP Caraguatatuba Superior Engenharia Ambiental 1 0 1 10 2 12 

SP Caraguatatuba Superior Engenharia de Produção 2 0 2 20 4 24 

SP Caraguatatuba Superior Engenharia Química 1 0 1 10 2 12 

SP Cubatão Técnico Técnico em Administração 1 0 1 10 2 12 

SP Cubatão Técnico Técnico em Automação Industrial 1 0 1 10 2 12 
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SP Cubatão Técnico Técnico em Eletrotécnica 1 0 1 10 2 12 

SP Cubatão Técnico Técnico em Mecânica 1 0 1 10 2 12 

SP Cubatão Superior Administração 2 0 2 20 4 24 

SP Cubatão Superior Engenharia Elétrica 1 0 1 10 2 12 

SP Cubatão Superior Engenharia Química 1 0 1 10 2 12 

SP Paulínia Superior Direito 1 0 1 10 2 12 

SP Santos Técnico Técnico em Eletrotécnica 1 0 1 10 2 12 

SP Santos Técnico Técnico em Química 1 0 1 10 2 12 

SP Santos Superior Direito 2 1 3 20 10 30 

SP Santos Superior Engenharia Ambiental 1 0 1 10 2 12 

SP Santos Superior Engenharia Civil 1 0 1 10 2 12 

SP Santos Superior Engenharia de Computação 1 0 1 10 2 12 

SP Santos Superior Engenharia de Petróleo 3 1 4 30 10 40 

SP Santos Superior Engenharia de Produção 2 1 3 20 10 30 

SP Santos Superior Engenharia Mecânica 2 1 3 20 10 30 

SP Santos Superior Engenharia Química 1 0 1 10 2 12 

SP 
São José dos 
Campos 

Superior Direito 1 0 1 10 2 12 

SP São Paulo Técnico Técnico em Administração 1 0 1 10 2 12 

SP São Paulo Técnico Técnico em Química 1 0 1 10 2 12 

SP São Paulo Superior Direito 2 0 2 20 4 24 

TOTAIS 295 45 340 2950 730 3680 
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PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. - PETROBRAS 

PRSE RH 2017.1 

 
ANEXO II ‐ QUADRO DE FORMAÇÃO, REQUISITOS E EXEMPLOS DE ATRIBUIÇÃO 

 

Nível Formação REQUISITOS EXEMPLOS DE ATRIBUIÇÕES 

Ensino 

médio 
Ensino médio 

Estudante devidamente matriculado e com 

frequência em curso reconhecido pelo Ministério da 

Educação, Secretarias ou Conselhos Estaduais de 

Educação, de ensino médio. 

Atividades realizadas mediante supervisão nos 

processos de: coleta e análise de informações de 

RH, consolidação de avaliações de treinamento, 

suporte no suprimento de materiais, atendimento ao 

público, controle de arquivos, organização logística 

de salas, elaboração de planilhas, controle 

documental, dentre outras. 

Ensino 

técnico 

Técnico em 

Administração 

Estudante devidamente matriculado e com 

frequência em curso reconhecido pelo Ministério da 

Educação, Secretarias ou Conselhos Estaduais de 

Educação, de Técnico em Administração. 

Atividades realizadas mediante supervisão nos 

processos de: apoio à gestão, ambiência 

organizacional, acompanhamento de materiais, apoio 

a atividades de treinamento e desenvolvimento, 

elaboração de apresentações e relatórios gerenciais, 

controles internos, atualização de banco de dados, 

elaboração de planilhas, controle documental, dentre 

outras. 

Ensino 

técnico 

Técnico em 

Automação 

Industrial 

Estudante devidamente matriculado e com 

frequência em curso reconhecido pelo Ministério da 

Educação, Secretarias ou Conselhos Estaduais de 

Educação, de Técnico em Automação industrial. 

Atividades realizadas mediante supervisão nos 

processos de: geração termelétrica, acompanhar 

equipe de manutenção, conservação e manutenção 

de equipamentos, suporte na elaboração de 

materiais para manutenção, estudo de falhas críticas, 

elaboração de planilhas, controle documental, dentre 

outras. 

Ensino 

técnico 

Técnico em 

Edificações 

Estudante devidamente matriculado e com 

frequência em curso reconhecido pelo Ministério da 

Educação, Secretarias ou Conselhos Estaduais de 

Educação, de Técnico em Edificações. 

Atividades realizadas mediante supervisão nos 

processos de: participar da análise e interpretação 

da concepção de projetos de engenharia, 

acompanhamento da execução de projetos e obras 

de engenharia, elaboração de planilhas, controle 

documental, dentre outras. 

Ensino 

técnico 

Técnico em 

Eletrotécnica 

Estudante devidamente matriculado e com 

frequência em curso reconhecido pelo Ministério da 

Educação, Secretarias ou Conselhos Estaduais de 

Educação, de Técnico em Eletrotécnica. 

Atividades realizadas mediante supervisão nos 

processos de: manutenção de planta de geração de 

energia, elaboração de procedimentos, pequenas 

intervenções de manutenção, elaboração de listas 

técnicas de equipamentos, elaboração de planilhas, 

controle documental, dentre outras. 

Ensino 

técnico 

Técnico em 

Geologia 

Estudante devidamente matriculado e com 

frequência em curso reconhecido pelo Ministério da 

Educação, Secretarias ou Conselhos Estaduais de 

Educação, de Técnico em Geologia. 

Atividades realizadas mediante supervisão nos 

processos de: levantamento e atualização de dados 

geológicos, acompanhamento de controles de 

produção, edição de imagens, acompanhamentos 

básicos de geologia do petróleo, elaboração de 

planilhas, controle documental, dentre outras. 

Ensino 

técnico 

Técnico em 

Informática 

Estudante devidamente matriculado e com 

frequência em curso reconhecido pelo Ministério da 

Educação, Secretarias ou Conselhos Estaduais de 

Educação, de Técnico em Informática. 

Atividades realizadas mediante supervisão nos 

processos de: gestão da impressão, prospecção de 

novas tecnologias, configuração de scripts 

operacionais, diagnósticos de manutenção em 

computadores, manutenção lógica em notebooks, 

validação de conteúdos e-learning, bases de dados, 

sistemas de suporte à educação corporativa, 

elaboração de planilhas, controle documental, dentre 

outras. 
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Ensino 

técnico 

Técnico em 

Mecânica 

Estudante devidamente matriculado e com 

frequência em curso reconhecido pelo Ministério da 

Educação, Secretarias ou Conselhos Estaduais de 

Educação, de Técnico em Mecânica. 

Atividades realizadas mediante supervisão nos 

processos de: isométricos de tubulação, manutenção 

em planta de geração de energia, intervenções de 

manutenção, controle da qualidade, apoio na 

especificação de pareceres técnicos de 

equipamentos e materiais, ferramentas de suporte à 

atividade de manutenção, ensaios mecânicos, 

ensaios não destrutivos, de corrosão e 

metalográficos, elaboração de planilhas, controle 

documental, dentre outras. 

Ensino 

técnico 

Técnico em 

Metalurgia 

Estudante devidamente matriculado e com 

frequência em curso reconhecido pelo Ministério da 

Educação, Secretarias ou Conselhos Estaduais de 

Educação, de Técnico em Metalurgia. 

Atividades realizadas mediante supervisão nos 

processos de: manutenção corretiva, 

acompanhamento de anomalias, apoio na 

fiscalização técnica de contratos, preparação de 

amostras, elaboração de planilhas, controle 

documental, dentre outras. 

Ensino 

técnico 

Técnico em Meio 

Ambiente 

Estudante devidamente matriculado e com 

frequência em curso reconhecido pelo Ministério da 

Educação, Secretarias ou Conselhos Estaduais de 

Educação, de Técnico em Meio Ambiente. 

Atividades realizadas mediante supervisão nos 

processos de: Acompanhar licenciamento ambiental, 

Auxiliar na execução de vistorias, Acompanhar 

gerenciamento de resíduos, acompanhamento dos 

controles estatísticos dos indicadores e registros 

ambientais, elaboração de planilhas, controle 

documental, dentre outras. 

Ensino 

técnico 

Técnico em 

Mineração 

Estudante devidamente matriculado e com 

frequência em curso reconhecido pelo Ministério da 

Educação, Secretarias ou Conselhos Estaduais de 

Educação, de Técnico em Mineração. 

Atividades realizadas mediante supervisão nos 

processos de: confecção de lâminas petrográficas, 

desbaste manual e automático de lâminas e 

amostras de rocha, fotodocumentação, 

sedimentologia e estratigrafia, elaboração de 

planilhas, controle documental, dentre outras. 

Ensino 

técnico 

Técnico em 

Química 

Estudante devidamente matriculado e com 

frequência em curso reconhecido pelo Ministério da 

Educação, Secretarias ou Conselhos Estaduais de 

Educação, de Técnico em Química. 

Atividades realizadas mediante supervisão nos 

processos de: análises químicas para suporte ao 

tratamento de efluentes, análise de amônia, análise 

de salinidade, condutividade e dureza, titulações 

potenciométricas, análise elementar de enxofre e 

nitrogênio, lubrificantes e parafinas, recebimento e 

envio de amostras, cromatografia em fase gasosa, 

uso dos softwares SCAD e Autolab, elaboração de 

planilhas, controle documental, dentre outras. 

Ensino 

técnico 

Técnico em 

Segurança do 

Trabalho 

Estudante devidamente matriculado e com 

frequência em curso reconhecido pelo Ministério da 

Educação, Secretarias ou Conselhos Estaduais de 

Educação, de Técnico em Segurança do trabalho. 

Atividades realizadas mediante supervisão nos 

processos de: investigação e tratamento de 

anomalias, análise de materiais e documentos 

técnicos, análises de causas acidentais, auxiliar na 

elaboração de programas de prevenção a acidentes, 

auxiliar na elaboração do PPRA, acompanhar a 

implementação dos planos de ação, elaboração de 

planilhas, controle documental, dentre outras. 

Ensino 

técnico 

Técnico em 

Suprimento 

Estudante devidamente matriculado e com 

frequência em curso reconhecido pelo Ministério da 

Educação, Secretarias ou Conselhos Estaduais de 

Educação, de Técnico em Suprimento. 

Atividades realizadas mediante supervisão nos 

processos de: controle de estoque, inventário de 

bens, classificação de materiais, suporte no processo 

de aquisição de bens e produtos, supply chain, 

elaboração de planilhas, controle documental, dentre 

outras. 
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Ensino 

Superior 
Administração 

Estudante devidamente matriculados e com 

frequência em curso reconhecido pelo Ministério da 

Educação, Secretarias ou Conselhos Estaduais de 

Educação, de graduação bacharelado em 

Administração, a partir do 3º período. 

Atividades realizadas mediante supervisão nos 

processos de: Recursos Humanos, Contratação, 

Desenvolvimento de empregados, Planejamento 

estratégico, Análise SWAT, Acompanhamento do 

resultado organizacional, apoio no mapeamento de 

processos e fluxos, diligenciamento do processo de 

pagamento ao fornecedor, elaboração de planilhas, 

controle documental, dentre outras. 

Ensino 

Superior 
Biblioteconomia 

Estudante devidamente matriculados e com 

frequência em curso reconhecido pelo Ministério da 

Educação, Secretarias ou Conselhos Estaduais de 

Educação, de graduação bacharelado em 

Biblioteconomia, a partir do 3º período. 

Atividades realizadas mediante supervisão nos 

processos de: Recebimento e organização 

documental, Classificação e inspeção de 

documentos, revisão ABNT de artigos científicos,  

elaboração de planilhas, controle documental, dentre 

outras. 

Ensino 

Superior 
Ciências Atuariais 

Estudante devidamente matriculados e com 

frequência em curso reconhecido pelo Ministério da 

Educação, Secretarias ou Conselhos Estaduais de 

Educação, de graduação bacharelado em Ciências 

Atuariais, a partir do 3º período. 

Atividades realizadas mediante supervisão nos 

processos de: Apoio nas atividades de supervisão 

dos aspectos financeiros e atuariais dos benefícios 

do Sistema Petrobras, organização e conferência de 

dados e premissas de cálculo, revisão de regras de 

negócio dos planos de benefícios, uso de 

ferramentas de análise exploratória de dados,  

elaboração de planilhas, controle documental, dentre 

outras. 

Ensino 

Superior 
Ciências Biológicas 

Estudante devidamente matriculados e com 

frequência em curso reconhecido pelo Ministério da 

Educação, Secretarias ou Conselhos Estaduais de 

Educação, de graduação bacharelado em Ciências 

Biológicas, a partir do 3º período. 

Atividades realizadas mediante supervisão nos 

processos de: Extração de RNA, eletroforese em gel 

de agarose, bioinformática,  elaboração de planilhas, 

controle documental, dentre outras. 

Ensino 

Superior 
Ciências Contábeis 

Estudante devidamente matriculado e com 

frequência em curso reconhecido pelo Ministério da 

Educação, Secretarias ou Conselhos Estaduais de 

Educação, de graduação bacharelado em Ciências 

Contábeis, a partir do 3º período. 

Atividades realizadas mediante supervisão nos 

processos de: Acompanhamento e gestão de 

estoque, análise de notas fiscais e comprovantes de 

pagamentos, prestação de contas de convênios, 

análise de gastos e conteúdo local, elaboração de 

planilhas, controle documental, dentre outras. 

Ensino 

Superior 

Ciências da 

Computação ou 

Informática 

Estudante devidamente matriculado e com 

frequência em curso reconhecido pelo Ministério da 

Educação, Secretarias ou Conselhos Estaduais de 

Educação, de graduação bacharelado em Ciências 

da Computação ou Informática, a partir do 3º 

período. 

Atividades realizadas mediante supervisão nos 

processos de: análise de bancos de dados, 

adaptação de algoritmos, computação gráfica, 

conteúdos educacionais em formato web, elaboração 

de planilhas, controle documental, dentre outras. 

Ensino 

Superior 

Comunicação 

Social - Jornalismo 

Estudante devidamente matriculado e com 

frequência em curso reconhecido pelo Ministério da 

Educação, Secretarias ou Conselhos Estaduais de 

Educação, de graduação bacharelado em 

Comunicação Social - Jornalismo, a partir do 3º 

período. 

Atividades realizadas mediante supervisão nos 

processos de: produção de videoaulas, roteirização, 

captação e edição, elaboração de planilhas, controle 

documental, dentre outras. 

Ensino 

Superior 

Comunicação 

Social - 

Publicidade e 

Propaganda 

Estudante devidamente matriculado e com 

frequência em curso reconhecido pelo Ministério da 

Educação, Secretarias ou Conselhos Estaduais de 

Educação, de graduação bacharelado em 

Comunicação Social - Publicidade e propaganda, a 

partir do 3º período. 

Atividades realizadas mediante supervisão nos 

processos de: avaliação de peças de comunicação, 

elaborar campanhas internas, auxiliar na redação 

publicitária, elaboração de planilhas, controle 

documental, dentre outras. 

Ensino 

Superior 

Comunicação 

Social - Relações 

Públicas 

Estudante devidamente matriculado e com 

frequência em curso reconhecido pelo Ministério da 

Educação, Secretarias ou Conselhos Estaduais de 

Educação, de graduação bacharelado em 

Comunicação Social - Relações públicas, a partir do 

3º período. 

Atividades realizadas mediante supervisão nos 

processos de: apoio à organização e 

acompanhamento de eventos corporativos, suporte à 

participação da Companhia em eventos externos, 

elaboração de planilhas, controle documental, dentre 

outras. 
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Ensino 

Superior 
Direito 

Estudante devidamente matriculado e com 

frequência em curso reconhecido pelo Ministério da 

Educação, Secretarias ou Conselhos Estaduais de 

Educação, de graduação bacharelado em Direito, a 

partir do 3º período. Carteira da OAB de Estagiário 

ou Protocolo de solicitação. 

Atividades realizadas mediante supervisão nos 

processos de: pesquisa de jurisprudência, 

elaboração de parecer, acompanhamento de 

processos, pesquisa de doutrina, elaboração de 

peças processuais,  elaboração de planilhas, 

controle documental, dentre outras. 

Ensino 

Superior 
Economia 

Estudante devidamente matriculado e com 

frequência em curso reconhecido pelo Ministério da 

Educação, Secretarias ou Conselhos Estaduais de 

Educação, de graduação bacharelado em 

Economia, a partir do 3º período. 

Atividades realizadas mediante supervisão nos 

processos de: suporte na implantação de 

metodologia de projeção de custos, planejamento 

estratégico, monitoramento do resultado 

organizacional, gestão financeira de projetos,  

elaboração e acompanhamento de indicadores, 

elaboração de planilhas, controle documental, dentre 

outras. 

Ensino 

Superior 

Engenharia 

Ambiental 

Estudante devidamente matriculado e com 

frequência em curso reconhecido pelo Ministério da 

Educação, Secretarias ou Conselhos Estaduais de 

Educação, de graduação bacharelado em 

Engenharia Ambiental, a partir do 3º período. 

Atividades realizadas mediante supervisão nos 

processos de: gestão e licenciamento ambiental, 

gestão de resíduos sólidos, acompanhamento de 

indicadores e condicionantes ambientais, elaboração 

de planilhas, controle documental, dentre outras. 

Ensino 

Superior 

Engenharia 

Cartográfica 

Estudante devidamente matriculado e com 

frequência em curso reconhecido pelo Ministério da 

Educação, Secretarias ou Conselhos Estaduais de 

Educação, de graduação bacharelado em 

Engenharia Cartográfica, a partir do 3º período. 

Atividades realizadas mediante supervisão nos 

processos de: padronização de dados de 

ancoragem, escoamento, equipamentos submarinos, 

dados meteo-oceanográficos, tecnologias aplicadas 

na aquisição de dados, análises espaciais (ArcGIS, 

FME, etc), elaboração de planilhas, controle 

documental, dentre outras. 

Ensino 

Superior 
Engenharia Civil 

Estudante devidamente matriculado e com 

frequência em curso reconhecido pelo Ministério da 

Educação, Secretarias ou Conselhos Estaduais de 

Educação, de graduação bacharelado em 

Engenharia Civil, a partir do 3º período. 

Atividades realizadas mediante supervisão nos 

processos de: elaboração de projetos conceituais, 

básicos e executivos, acompanhamento do plano de 

manutenção preventiva predial, atualização de 

plantas dos prédios, acompanhamento dos 

cronogramas de execução, elaboração de planilhas, 

controle documental, dentre outras. 

Ensino 

Superior 

Engenharia de 

Agrimensura 

Estudante devidamente matriculado e com 

frequência em curso reconhecido pelo Ministério da 

Educação, Secretarias ou Conselhos Estaduais de 

Educação, de graduação bacharelado em 

Engenharia de Agrimensura, a partir do 3º período. 

Atividades realizadas mediante supervisão nos 

processos de: técnicas de sensoriamento remoto 

(ArcGIS ou ERDAS), estudo de sistemas 

geodésicos, construção de mapas e plantas 

topográficas, análise do levantamento batimétrico, 

sonográfico e sísmica rasa, elaboração de planilhas, 

controle documental, dentre outras. 

Ensino 

Superior 

Engenharia de 

Computação 

Estudante devidamente matriculado e com 

frequência em curso reconhecido pelo Ministério da 

Educação, Secretarias ou Conselhos Estaduais de 

Educação, de graduação bacharelado em 

Engenharia da Computação, a partir do 3º período. 

Atividades realizadas mediante supervisão nos 

processos de: revisão técnica dos relatórios de 

anomalias do SESV, Acompanhamento e tratamento 

de falhas e anomalias técnicas, mapeamento de 

processos, elaboração de planilhas, controle 

documental, dentre outras. 

Ensino 

Superior 

Engenharia de 

Controle e 

Automação 

Estudante devidamente matriculado e com 

frequência em curso reconhecido pelo Ministério da 

Educação, Secretarias ou Conselhos Estaduais de 

Educação, de graduação bacharelado em 

Engenharia da Controle e Automação, a partir do 3º 

período. 

Atividades realizadas mediante supervisão nos 

processos de: desenvolver e manter telas de 

monitoramento, suporte técnico de engenharia às 

unidades de tratamento de gás, acompanhar o 

desenvolvimento de soluções em sistemas, 

levantamento de dados em campo, acompanhar 

desenvolvimento de soluções de automação, 

elaboração de planilhas, controle documental, dentre 

outras. 
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Ensino 

Superior 

Engenharia de 

Petróleo 

Estudante devidamente matriculado e com 

frequência em curso reconhecido pelo Ministério da 

Educação, Secretarias ou Conselhos Estaduais de 

Educação, de graduação bacharelado em 

Engenharia de Petróleo, a partir do 3º período. 

Atividades realizadas mediante supervisão nos 

processos de: compilação de informações de 

sistemas submarinos, geração de planos de 

suprimentos, tratamento de falhas/anomalias, 

segurança de poço, processamento primário de 

petróleo, tratamento e injeção de água produzida, 

monitoramento da produção de óleo e gás, 

gerenciamento de reservatórios, escoamento 

multifásico, elaboração de planilhas, controle 

documental, dentre outras. 

Ensino 

Superior 

Engenharia de 

Produção 

Estudante devidamente matriculado e com 

frequência em curso reconhecido pelo Ministério da 

Educação, Secretarias ou Conselhos Estaduais de 

Educação, de graduação bacharelado em 

Engenharia da Produção, a partir do 3º período. 

Atividades realizadas mediante supervisão nos 

processos de: sistemática de gerenciamento de 

projetos, implementação da carteira de projetos de 

manutenção, apuração de indicadores de 

desempenho, revisão técnica dos relatórios de 

anomalias do SESV, avaliação do processo de 

gestão de estoques, desenvolvimento de métricas 

para projetos de investimentos, acompanhamento de 

dados estatísticos de produção, melhorias de 

processo, elaboração de planilhas, controle 

documental, dentre outras. 

Ensino 

Superior 

Engenharia de 

Segurança 

Estudante devidamente matriculado e com 

frequência em curso reconhecido pelo Ministério da 

Educação, Secretarias ou Conselhos Estaduais de 

Educação, de graduação bacharelado em 

Engenharia de Segurança, a partir do 3º período. 

Atividades realizadas mediante supervisão nos 

processos de: aderência de processos às diretrizes 

de SMS da Petrobras, análise de anomalias, projetos 

de prevenção de doenças e acidentes, acompanhar 

estatísticas de acidentes, auxiliar na elaboração de 

PPRA, elaboração de planilhas, controle documental, 

dentre outras. 

Ensino 

Superior 

Engenharia 

Elétrica 

Estudante devidamente matriculado e com 

frequência em curso reconhecido pelo Ministério da 

Educação, Secretarias ou Conselhos Estaduais de 

Educação, de graduação bacharelado em 

Engenharia Elétrica, a partir do 3º período. 

Atividades realizadas mediante supervisão nos 

processos de: desenvolvimento e testes em 

ferramentas de controle e otimização da produção, 

manutenção de planta de geração de energia, 

acompanhamento de indicadores, sistemas de 

processamento e bombeamento, sistemas elétricos, 

elaboração de planilhas, controle documental, dentre 

outras. 

Ensino 

Superior 

Engenharia 

Eletrônica 

Estudante devidamente matriculado e com 

frequência em curso reconhecido pelo Ministério da 

Educação, Secretarias ou Conselhos Estaduais de 

Educação, de graduação bacharelado em 

Engenharia Eletrônica, a partir do 3º período. 

Atividades realizadas mediante supervisão nos 

processos de: testes de equipamento e montagem 

de circuitos eletrônicos, avaliação de bancos de 

dados em projetos de engenharia, laboratório de 

imersão e simulações de processo, modelagem de 

processos industriais, manutenção de equipamentos, 

elaboração de planilhas, controle documental, dentre 

outras. 

Ensino 

Superior 

Engenharia 

Mecânica 

Estudante devidamente matriculado e com 

frequência em curso reconhecido pelo Ministério da 

Educação, Secretarias ou Conselhos Estaduais de 

Educação, de graduação bacharelado em 

Engenharia Mecânica, a partir do 3º período. 

Atividades realizadas mediante supervisão nos 

processos de: projetos de tubulações em unidades 

industriais, suporte técnico em equipamentos para as 

unidades de tratamento de gás, gestão de 

manutenção e inspeção, sistemas submarinos, 

revisão técnica dos relatórios de anomalias, planos 

de manutenção e preservação de equipamentos e 

ferramentas, simulações estruturais em 

equipamentos estáticos, elaboração de planilhas, 

controle documental, dentre outras. 
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Ensino 

Superior 

Engenharia 

Metalúrgica 

Estudante devidamente matriculado e com 

frequência em curso reconhecido pelo Ministério da 

Educação, Secretarias ou Conselhos Estaduais de 

Educação, de graduação bacharelado em 

Engenharia Metalúrgica, a partir do 3º período. 

Atividades realizadas mediante supervisão nos 

processos de: Análises de falha, preparação de 

amostras, análises metalográficas, ensaios 

mecânicos, elaboração de planilhas, controle 

documental, dentre outras. 

Ensino 

Superior 
Engenharia Naval 

Estudante devidamente matriculado e com 

frequência em curso reconhecido pelo Ministério da 

Educação, Secretarias ou Conselhos Estaduais de 

Educação, de graduação bacharelado em 

Engenharia Naval, a partir do 3º período. 

Atividades realizadas mediante supervisão nos 

processos de: projeto de ancoragem de FPSO, 

suporte a operação de estruturas especiais, 

controles do suporte à construção, rotinas para 

planejamento de atividades submarinas, elaboração 

de planilhas, controle documental, dentre outras. 

Ensino 

Superior 

Engenharia 

Química 

Estudante devidamente matriculado e com 

frequência em curso reconhecido pelo Ministério da 

Educação, Secretarias ou Conselhos Estaduais de 

Educação, de graduação bacharelado em 

Engenharia Química, a partir do 3º período. 

Atividades realizadas mediante supervisão nos 

processos de: simulação de matérias e energéticos 

de unidades de gás, processos físicos e químicos, 

cálculo hidráulico de redes de água de combate a 

incêndio, simuladores de processos, tecnologias de 

destilação e coqueamento, estudos de segurança em 

unidades de produção, estudos de viabilidade, 

geração termelétrica, processos de análises 

químicas e parâmetros químicos, processos de 

coleta e tratamento de fluidos, elaboração de 

planilhas, controle documental, dentre outras. 

Ensino 

Superior 
Estatística 

Estudante devidamente matriculado e com 

frequência em curso reconhecido pelo Ministério da 

Educação, Secretarias ou Conselhos Estaduais de 

Educação, de graduação bacharelado em 

Estatística, a partir do 3º período. 

Atividades realizadas mediante supervisão nos 

processos de: Levantamento de dados, Análise de 

dados, Preparação de apresentações em Power 

Point, Apuração de indicadores, Elaboração de 

relatórios, Apoio à realização de Estratégias de 

Contratação, elaboração de planilhas, controle 

documental, dentre outras. 

Ensino 

Superior 
Geofísica 

Estudante devidamente matriculado e com 

frequência em curso reconhecido pelo Ministério da 

Educação, Secretarias ou Conselhos Estaduais de 

Educação, de graduação bacharelado em 

Geofísica, a partir do 3º período. 

Atividades realizadas mediante supervisão nos 

processos de: acompanhamento ambiental, 

interpretação de resultados obtidos nas análises, 

esquematização do controle estatístico de qualidade 

do produto, suporte técnico de caracterização, 

estudos especiais de reservatórios, elaboração de 

planilhas, controle documental, dentre outras. 

Ensino 

Superior 
Geologia 

Estudante devidamente matriculado e com 

frequência em curso reconhecido pelo Ministério da 

Educação, Secretarias ou Conselhos Estaduais de 

Educação, de graduação bacharelado em Geologia, 

a partir do 3º período. 

Atividades realizadas mediante supervisão nos 

processos de: caracterização, modelagem e 

simulação geomecânica de reservatórios, orgânica e 

geoquímica do petróleo, atividades laboratoriais, 

cadastramento de amostras, análise de conteúdo 

orgânico, cromatografia líquida, correlação rocha-

perfil, elaboração de planilhas, controle documental, 

dentre outras. 

Ensino 

Superior 
Oceanografia 

Estudante devidamente matriculado e com 

frequência em curso reconhecido pelo Ministério da 

Educação, Secretarias ou Conselhos Estaduais de 

Educação, de graduação bacharelado em 

Oceanografia, a partir do 3º período. 

Atividades realizadas mediante supervisão nos 

processos de: coleta de amostras e dados, 

monitoramento ambiental marinho, processamento 

de dados meteo-oceanográficos, eficiência 

operacional em operações submarinas, desenvolver 

programas para análises de condições 

oceanográficas e meteorológicas, elaboração de 

planilhas, controle documental, dentre outras. 
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Ensino 

Superior 
Pedagogia 

Estudante devidamente matriculado e com 

frequência em curso reconhecido pelo Ministério da 

Educação, Secretarias ou Conselhos Estaduais de 

Educação, de graduação bacharelado em 

Pedagogia, a partir do 3º período. 

Atividades realizadas mediante supervisão nos 

processos de: suporte na elaboração de planos 

pedagógicos e instrucionais de cursos EAD, suporte 

na implementação de projetos de capacitação e 

desenvolvimento, processo de aquisição de produtos 

educacionais, monitoramento de projetos 

educacionais, elaboração de planilhas, controle 

documental, dentre outras. 

Ensino 

Superior 
Química Industrial 

Estudante devidamente matriculado e com 

frequência em curso reconhecido pelo Ministério da 

Educação, Secretarias ou Conselhos Estaduais de 

Educação, de graduação bacharelado em Química 

Industrial, a partir do 3º período. 

Atividades realizadas mediante supervisão nos 

processos de: qualificação de produtos químicos 

para combate à incrustação salina, estabilidade de 

produtos químicos e injetividade em condição 

submarina, laboratório de garantia de escoamento, 

simuladores físicos de deposição orgânica, hidratos 

e incrustação salina, elaboração de planilhas, 

controle documental, dentre outras. 
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ANEXO III ‐ CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 

 

 

FORMAÇÕES DE NÍVEIS MÉDIO E TÉCNICO 

 
LÍNGUA PORTUGUESA 
Interpretação de texto. Significação das palavras: sinônimos, antônimos, sentidos próprio e figurado. 
Ortografia. Pontuação. Acentuação. Emprego das classes de palavras: substantivo, adjetivo, numeral, pronome, artigo, verbo, advérbio, 
preposição, conjunção (classificação e sentido que imprime às relações entre as orações). Concordâncias verbal e nominal. Regências verbal 
e nominal. Crase. Figuras de linguagem. Vícios de linguagem. Equivalência e transformação de estruturas. Flexão de substantivos, adjetivos e 
pronomes (gênero, número, grau e pessoa). Sintaxe. Morfologia. Estrutura e formação das palavras. Discursos direto, indireto e indireto livre. 
Processos de coordenação e subordinação. Colocação pronominal. 
 
RACIOCÍNIO LÓGICO 
Regra de três simples. Porcentagem. Juros. Probabilidade e eventos independentes. Sistema de medidas legais. Sistema monetário brasileiro. 
Raciocínio lógico: estrutura lógica de relações arbitrárias entre pessoas, lugares, objetos ou eventos fictícios. Deduzir novas informações das 
relações fornecidas e avaliar as condições usadas para estabelecer a estrutura daquelas relações. Compreensão e elaboração da lógica das 
situações por meio de raciocínio verbal. Raciocínio matemático (que envolva, dentre outros, conjuntos numéricos racionais e reais - operações, 
propriedades, problemas envolvendo as quatro operações nas formas fracionária e decimal; conjuntos numéricos complexos; números e 
grandezas proporcionais; razão e proporção; divisão proporcional; regra de três simples e composta; porcentagem). Raciocínio sequencial. 
Orientações espacial e temporal. Formação de conceitos. Discriminação de elementos. Compreensão do processo lógico que, a partir de um 
conjunto de hipóteses, conduz, de forma válida, a conclusões determinadas. 
 
CONHECIMENTOS GERAIS 
Fatos e notícias locais, nacionais e internacionais veiculados nos últimos 6 (seis) meses, a contar da data de realização da prova, em meios de 
comunicação de massa, como jornais, rádios, Internet e televisão. 
Elementos de política brasileira. Cultura e sociedade: música, literatura, artes, arquitetura, rádio, cinema, teatro, jornais, revistas e televisão. 
Descobertas e inovações científicas na atualidade e seus impactos na sociedade contemporânea. Meio ambiente e cidadania: problemas, 
políticas públicas, aspectos locais e globais. História e geografia do Brasil. 
 

FORMAÇÕES DE NÍVEL SUPERIOR 

 

LÍNGUA PORTUGUESA 
Interpretação de texto. Significação das palavras: sinônimos, antônimos, sentidos próprio e figurado. 
Ortografia. Pontuação. Acentuação. Emprego das classes de palavras: substantivo, adjetivo, numeral, pronome, artigo, verbo, advérbio, 
preposição, conjunção (classificação e sentido que imprime às relações entre as orações). Concordâncias verbal e nominal. Regências verbal 
e nominal. Crase. Figuras de linguagem. Vícios de linguagem. Equivalência e transformação de estruturas. Flexão de substantivos, adjetivos e 
pronomes (gênero, número, grau e pessoa). Sintaxe. Morfologia. Estrutura e formação das palavras. Discursos direto, indireto e indireto livre. 
Processos de coordenação e subordinação. Colocação pronominal. 
 
RACIOCÍNIO LÓGICO E MATEMÁTICO 
Regra de três simples. Porcentagem. Juros. Probabilidade e eventos independentes. Sistema de medidas legais. Sistema monetário brasileiro. 
Raciocínio lógico: estrutura lógica de relações arbitrárias entre pessoas, lugares, objetos ou eventos fictícios. Deduzir novas informações das 
relações fornecidas e avaliar as condições usadas para estabelecer a estrutura daquelas relações. Compreensão e elaboração da lógica das 
situações por meio de raciocínio verbal. Raciocínio matemático (que envolva, dentre outros, conjuntos numéricos racionais e reais - operações, 
propriedades, problemas envolvendo as quatro operações nas formas fracionária e decimal; conjuntos numéricos complexos; números e 
grandezas proporcionais; razão e proporção; divisão proporcional; regra de três simples e composta; porcentagem). Raciocínio sequencial. 
Orientações espacial e temporal. Formação de conceitos. Discriminação de elementos. Compreensão do processo lógico que, a partir de um 
conjunto de hipóteses, conduz, de forma válida, a conclusões determinadas. 
 
CONHECIMENTOS GERAIS 
Fatos e notícias locais, nacionais e internacionais veiculados nos últimos 6 (seis) meses, a contar da data de realização da prova, em meios de 
comunicação de massa, como jornais, rádios, Internet e televisão. 
Elementos de política brasileira. Cultura e sociedade: música, literatura, artes, arquitetura, rádio, cinema, teatro, jornais, revistas e televisão. 
Descobertas e inovações científicas na atualidade e seus impactos na sociedade contemporânea. Meio ambiente e cidadania: problemas, 
políticas públicas, aspectos locais e globais. História e geografia do Brasil. 
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ANEXO IV – TABELA DE BOLSAS DE ESTÁGIO 

 

NIVEL 
CARGA HORARIA 

(DIÁRIA) 
AREA 1 AREA 2 AREA 3 

SUPERIOR 

4 1.101,93 1.076,60 1.006,93 

6 1.646,56 1.551,56 1.500,89 

          

NIVEL 
CARGA HORARIA 

(DIÁRIA) 
AREA 1 AREA 2 AREA 3 

TECNICO 

4 620,63 582,63 563,63 

6 937,26 886,60 854,93 

 

NIVEL 
CARGA HORARIA 

(DIÁRIA) 
AREA 1 AREA 2 AREA 3 

MEDIO 4 620,63 582,63 563,63 

 

 

AREAS  MICRORREGIÃO  

A1  
Rio de Janeiro, Macaé, Angra dos Reis, Caraguatatuba, São Paulo, Osasco, Mogi das Cruzes, 

Guarulhos, Paulínia, Campinas, Brasília, Manaus e Coari. 

A2  

São José dos Campos, Ribeirão Preto, Porto Alegre, Osório, Rio Grande (Litoral Lagunar), 

Curitiba, São Mateus, Linhares, Recife, Ipojuca, Salvador, Entre Rios, Catu, Jequié, Itabuna, Belo 

Horizonte, São Luís, Bacabeira, Guarapari e Três Lagoas. 

A3  Demais cidades. 

 
 
 
 
 
 



25  

 

PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. - PETROBRAS 

PRSE RH 2017.1 

 
ANEXO V ‐ CRONOGRAMA 

 

Publicação do edital do PRSE 16/05/2017 

Início das inscrições 25/05/2017 

Término das inscrições 06/06/2017 

Início do período de provas 12/06/2017 

Término do período de provas 14/06/2017 

Publicação do gabarito e caderno de questões 19/06/2017 

Início período de recursos 19/06/2017 

Término período de recursos 20/06/2017 

Análise dos recursos 27/06/2017 

Resultado preliminar do PRSE RH 2017.1 05/07/2017 

Início período de recursos sobre resultado preliminar 05/07/2017 

Término período de recursos sobre resultado preliminar 06/07/2017 

Análise dos recursos 08/07/2017 

Resultado Final do PRSE RH 2017.1 18/07/2017 

Validade inicial do cadastro de aprovados no PRSE RH 2017.1 17/01/2018 

Validade do cadastro após prorrogação, se houver 17/07/2018 

 
 
 

 
 
 


