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O Sistema PetrobrÃ¡s se programa para realizar mais um grande concurso em breve: desta
vez, as oportunidades serÃ£o oferecidas pela PetrobrÃ¡s Transporte (Transpetro), que jÃ¡
iniciou os estudos visando a uma seleÃ§Ã£o que deverÃ¡ abranger cargos dos nÃ-veis
mÃ©dio, mÃ©dio/tÃ©cnico e superior. A informaÃ§Ã£o Ã© do diretor administrativo e
financeiro da empresa, Rubens Teixeira, que adiantou algumas funÃ§Ãµes cujas necessidades
jÃ¡ foram identificadas.
"Posso citar, por exemplo, os cargos ligados Ã s Ã¡reas administrativa e financeira. Temos
necessidade de tÃ©cnico de administraÃ§Ã£o (sÃ³ 2Âº grau), tÃ©cnico na Ã¡rea contÃ¡bil,
administradores, engenheiros e advogados, alÃ©m de tÃ©cnico de manutenÃ§Ã£o e tÃ©cnico
de mecÃ¢nica, que sÃ£o funÃ§Ãµes ligadas Ã Ã¡rea de operaÃ§Ã£o da companhia",
comentou.
Em entrevista, o diretor disse que estÃ¡ sendo feito um minucioso levantamento das
necessidades, respeitando o crescimento da empresa.
"Por conta do crescimento da empresa e da demanda atual, certamente, o nosso RH irÃ¡ se
programar e comeÃ§ar a levantar as necessidades para que haja um novo concurso, de
maneira a atender Ã s demandas. Esse estudo estÃ¡ sendo elaborado, mas ainda nÃ£o hÃ¡
como precisar a data que estarÃ¡ pronto, porque a extensÃ£o da demanda, de certa forma,
cresce mais rÃ¡pido do que o nosso estudo", ressaltou.
Os salÃ¡rios ainda nÃ£o foram informados, porÃ©m, o sistema PetrobrÃ¡s costuma oferecer
vencimentos atraentes. A prova disso Ã© a seleÃ§Ã£o em andamento para a PetrobrÃ¡s
BiocombustÃ-vel, cujos rendimentos (incluindo o auxÃ-lio-alimentaÃ§Ã£o) variam de R$2.506 a
R$6.206.
Embora Rubens Teixeira nÃ£o saiba precisar a data para a divulgaÃ§Ã£o do edital, ele orienta
os interessados a manterem uma rotina de estudo. "Estude bastante. NÃ£o estude apenas
para passar, estude atÃ© passar." Para Rubens Teixeira, as oportunidades no serviÃ§o
pÃºblico sÃ£o muitas boas, mas, para obter Ãªxito, Ã© preciso se empenhar num concurso que
tenha maior semelhanÃ§a com o perfil da pessoa.
O Ãºltimo concurso da Transpetro aconteceu em 2008, abrangendo cargos dos nÃ-veis
mÃ©dio/tÃ©cnico e superior. A seleÃ§Ã£o, que na Ã©poca foi organizada pela FundaÃ§Ã£o
Cesgranrio, contou com provas objetivas. Foram 40 questÃµes, abrangendo as disciplinas de
PortuguÃªs, MatemÃ¡tica, InformÃ¡tica e Conhecimentos EspecÃ-ficos.
JÃ¡ para auxiliar tÃ©cnico de administraÃ§Ã£o, cargo que exige apenas o nÃ-vel mÃ©dio, o
Ãºltimo concurso aconteceu em 2005, tambÃ©m organizado pela Cesgranrio. Na ocasiÃ£o, as
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provas tiveram 40 questÃµes, abrangendo apenas PortuguÃªs, MatemÃ¡tica e InformÃ¡tica.
A validade do concurso de 2005, que tambÃ©m abrangeu diversos cargos dos nÃ-veis
mÃ©dio, mÃ©dio/tÃ©cnico e superior, estÃ¡ terminando no fim deste semestre.
Tradicionalmente, o sistema PetrobrÃ¡s costuma abrir nova seleÃ§Ã£o quando uma outra estÃ¡
findando, de forma a mater sempre um cadastro de pessoal atualizado.
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