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CERTIFICAÇÃO 
Entendendo a certificação 

Após a divulgação da lista de 

promovidos muitas dúvidas 

surgiram referentes ao qua-

dro de vagas, no entan-

to, precisamos enten-

der o processo. A certificação 

é regida pela norma interna 

066  e seu índice orçamentá-

rio consta em acordo coletivo 

de trabalho. 

Validade 

Conforme item 2.4.1 da nor-

  

ma, a validade da certificação é 

de três (3) anos a partir da 

aplicação da prova, sendo pre-

vistas promoções anuais. 

Quadro de vagas 

O quadro de vagas é aprovado 

em Reunião de Diretoria- 

RD. A última rodada de certifi-

cação obedece ao quadro de 

vagas de 2012, mais precisa-

mente realizada em RD PR 

092/12, do dia 17/10/2012. 

Tirando Dúvidas... 

Alteração de quadro de vagas 

O quadro de vagas SOMENTE poderá ser alterado conforme cri-

térios que constam na norma 066 item 2.6.3.6 

2.6.3.6. Respeitado o limite do 

Quadro de Pessoal e desde que 

suportado por dotação orçamentá-

ria a distribuição de vagas para 

cada nível da carreira e área de 

concentração, somente poderá ser 

alterada nas seguintes condições: 

a) quando houver acréscimo no 

Quadro de Pessoal da Companhia 

e mediante aprovação em Resolu-

ção de Diretoria; 

b) em função de alterações na 

estrutura organizacional da 

Companhia, mediante a emis-

são de Ato do Presidente e 

aprovadas em Resolução de 

Diretoria; 

c) ocorrer transferência reali-

zada entre as áreas, autoriza-

das pelo Diretor da Área e a 

Chefia do Gabinete da Presi-

dência. 

Se colocarmos como exem-

plo um determinado cargo 

que não sofreu alteração por 

nenhum dos itens menciona-

dos acima, temos: 

Exemplo ilustrativo  

Na assinatura da RD de 

17/10/2012 temos 30 vagas 

para o nível V (último nível). 

Na primeira rodada em 2013 

foram promovidos 14 em-

pregados. Para a segunda 

rodada, em 2014, teríamos 

16 vagas e foram promovi-

dos 16 empregados. Na ter-

ceira rodada teríamos ZERO 

vagas. 

Entendendo o efeito cas-

cata 

Tomando como exemplo o 

nível V, temos 20 vagas, e 

para o nível IV temos 15 va-

gas. Quando as 20 pessoas 

passarem do nível IV para o 

nível V está claro que 20 

empregados saíram do nível IV 

abrindo mais 20 vagas para o 

nível IV então o nível IV fica 

com 35 vagas. 

Exemplo real: Os operadores 

Primeira rodada  

Quadro publicado após RD PR 

092/12 do dia 17/10/2012 

Vagas para nível II – 125 

Vagas para nível III – 17 

Vagas para nível IV – 12 

Vagas para nível V – 14 

Primeira rodada de certifica-

ção em 2013, operadores ní-

vel V 

Foram promovidos 14 emprega-

dos então para a segunda roda-

da terá ZERO vagas. 

Nível IV, como saíram 14 em-

pregados deste nível 

para o nível V criou 

mais 14 vagas (efeito 

cascata) com as 12 

que já existiam ficou 

26 vagas, foram pro-

movidos 26 emprega-

dos então para a pró-

xima rodada terá ZERO vagas. 

Nível III- saíram 26 pessoas pa-

ra o nível IV somasse com as 17 

vagas que haviam, totalizaram 

43 vagas. Foram promovidas 43 

pessoas, então para a segunda 

rodada terá ZERO vagas. 

Nível II como saíram 43 pessoas 

para o nível III soma-se com as 

125 vagas que restaram, totali-

zando 168 vagas, foram promovi-

das 122 pessoas, portanto temos 

em aberto 46 vagas.  

Segunda rodada em 2014 

Qual seria o quadro com base na 

primeira rodada. 

Nível II – 46 

Nível III – 0 

Nível IV – 0 

Nível V- 0  

Qual o quadro publicado  

Nível II – 46 

Nível III – 8 

Nível IV – 8 

Nível V – 0  

No quadro constata-se o reajuste 

de 8 vagas para operadores nível 

III  e 8 para o nível IV.   

Nível IV foram promovidos 8 em-

pregados ficando para a terceira 

rodada ZERO vagas  

Nível III como saíram 8 emprega-

dos para o nível IV somando com 

as 8 vagas do quadro acima totali-

zaram 16 vagas , foram promovi-

dos 16 empregados portanto ZE-

RO vagas para a terceira rodada .  

Nível II como foram promovidos16 

empregados para o nível III no 

efeito cascata, 16 +46 = 62 va-

gas. 

Foram promovidos 2 emprega-

dos certificados, as demais va-

gas não foram preenchidas por 

não haver certificados com a 

nota mínima e a lei não permi-

te ascensão sem esse quesito.  

Diante do exposto, o quadro 

na carreira dos operadores pa-

ra a terceira rodada e publica-

do foi de:  

Nível II – 60 

Nível III – 0 

Nível IV – 0 

Nível V – 0  

(lembramos que cabe a em-

presa adicionar vagas confor-

me a Norma.) 

 

Nota da DR: 

Desde o inicio de nossa 

gestão lutamos para ter-

mos promoções mais justas 

que contemplem o aumento 

de demanda, desligamentos 

da empresa, realocações e 

que somadas justificam  

contratações imediatas. 

Conforme já noticiamos em 

nossos boletins lutamos in-

ternamente e também fo-

mos a Câmara Municipal e 

demais órgãos do governo  

para termos concurso o 

mais breve possível. 

CONTINUAMOS NA LUTA! 


