EDIÇÃO: ABRIL

Diário Oficial de Teresina publica PCCS
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Normas técnicas em consulta nacional
NBR 9062 - Projeto e execução de estruturas de concreto pré-moldado

Estrutura de concreto pré-moldado

A NBR 9062, de projeto e execução
de estruturas de concreto pré-moldado,
está em consulta nacional até o dia 12 de
junho no site da Associação Brasileira de
Normas Técnicas (ABNT). Dentre as suas
principais alterações, encontram-se uma
definição mais detalhada de cálculos do
Alfa R (o fator de restrição utilizado para o
cálculo de uma estrutura semirrígida) e o
cálculo de blocos para pilares prémoldados.
Há, também, um novo capítulo com
cálculo considerando a estrutura em
situação de incêndio, principalmente em
lajes alveolares, e o detalhamento da
montagem das estruturas pré-fabricadas,

que passou de cinco linhas para cerca de
dez páginas. A complementação da
norma de controle de materiais prémoldados NBR 12655 foi realizada, e
termos que ela não aborda foram
especificados. Além disso, também
houve a readequação à norma mãe da
NBR 9062: a NBR 6118.
A intenção, segundo a Comissão
de Estudos de Projeto e Execução de
Estruturas de Concreto Pré-Moldadas
(CE 02:124.06), é de que a norma se
tornasse mais detalhada, clara e menos
superficial, o que contribui para o
aumento da segurança no ambiente da
construção civil.

NBR 14653-1 - Avaliação de bens
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Também está em consulta nacional
até o dia 12 de junho a NBR 14653-1 Avaliação de Bens - Parte 1:
Procedimentos Gerais, da Associação
Brasileira de Normas Técnicas (ABNT).
Como principais mudanças em relação ao
texto antigo, de 2001, foram
acrescentadas normas internacionais de
avaliação, emitidas pelo International
Valuation Standards Council (IVSC).
"Hoje a economia é toda
internacionalizada, então não podemos
ter trabalhos avaliatórios feitos de forma
diferente do que os outros países, até
porque esses trabalhos são fundamentais
para estabelecer boa parte do que vai
consignado nos balanços das empresas",
explica Octavio Galvão Filho, secretário
da Comissão de Estudo de Avaliação na
Construção Civil (CE-002:134.002) do

Comitê Brasileiro de Construção Civil
(CB-002), responsável pela revisão da
normativa, e ex-presidente do Instituto
Brasileiro de Avaliações e Perícias de
Engenharia de São Paulo (Ibape/SP).
Além das mudanças relacionadas
ao IVSC, também foram introduzidos à
norma princípios gerais da avaliação de
bens e outros tipos de abordagens de
valor que não o de mercado, mas também
patrimonial, econômico, em risco,
especial e de liquidação forçada, por
exemplo.
Segundo Filho, a partir da revisão
da Parte 2 da Norma, também foi possível
repensar e ajustar alguns itens da
primeira parte, como a implementação de
novas definições, de atividades básicas e
de metodologia, ou apresentação de
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Publicada a lei que cria o plano de carreira
para engenheiros e arquitetos na PMT

Florentino Filho enaltece a grande valorização dos engenheiros na Prefeitura

Foi divulgado no Diário Oficial
do Município de Teresina do dia 1° de
abril a lei complementar 4884/2016
que criou o plano de cargos, carreira
e salários dos engenheiros e
arquitetos da Prefeitura de Teresina
(PMT). O PCCS e outros benefícios
salariais foram aprovados pela
categoria, após negociação
intermediada pelo Sindicato dos
Engenheiros (Senge), ainda no mês
de março.
Agora, os profissionais

possuem um plano próprio e uma
remuneração base acima do piso
profissional praticado no setor
privado. Engenheiros e arquitetos
ingressarão na Prefeitura de Teresina
com remuneração inicial de R$
5.757,68 e final de R4 10.360.67. A
negociação definiu ainda a
incorporação da gratificação de
responsabilidade técnica (GRT) ao
vencimento com o seu reajuste de
10,71%. Pela lei, os cargos de técnico
de nível superior – especialidades

(Engenheiro e Arquiteto) são
organizados em carreira em três
classes, cada uma com seis níveis.
O avanço de um nível
representará o ganho de 3% sobre o
vencimento e a mudança do último
nível da primeira classe para o
primeiro da segunda classe implica
em um aumento de 5% sobre o
vencimento do servidor; assim como
a passagem do último nível da
segunda classe para o primeiro da
terceira classe implica em um
aumento de 10%.
Segundo Antonio Florentino
Filho, presidente do Senge-PI, os
profissionais terão seu PCCS próprio
com o pagamento mínimo acima do
piso pago no setor privado, o que
valoriza os profissionais e favorece a
sua permanência no serviço público.
"Desde que o sindicato começou a
negociar com a prefeitura a
valorização desses servidores, ainda
em 2011, já foram conquistadas
diversas vitórias no aumento da
remuneração, gratificação e das
progressões dos profissionais.
Tudo representa um
acréscimo salarial de 111%. Isso
mostra a força de uma categoria
unida junto ao seu sindicato ",
afirmou.

Sindicato pede mudança de edital de concurso
com salário de R$ 900 para engenheiro
A remuneração oferecida pelo
edital de concurso público n° 01/2016
da Prefeitura de Esperantina
provocou a reação de entidades
devido ao baixo salário ofertado para
profissionais de nível superior. O
certame oferece o salário de R$ 900
para diversos profissionais de nível
superior, além de gratificação não
especificada.
O Sindicato dos Engenheiros
encaminhou ofício à Prefeitura de

Esperantina solicitando mudanças
nos valores das remunerações. Os
engenheiros solicitaram que a
remuneração do engenheiro seja o
mesmo valor do piso profissional para
carga horária de 6 horas: R$ 5.280. O
presidente do Sindicato dos
Engenheiros, Antonio Florentino Filho,
mencionou a Prefeitura de Teresina
que este mês publicou a lei que criou o
plano de carreira dos engenheiros e
arquitetos com remuneração inicial de

R$ 5.757.68.
"Esses valores que são um
desrespeito e um desânimo com
quem possui título de nível superior.
Muitos prefeitos se valem que a lei do
piso profissional do engenheiro vale
apenas para a iniciativa privada e
oferecem míseros salários. Agora,
chegar lançar um edital para pagar
praticamente um salário mínimo a um
profissional de nível superior é
humilhante’’, criticou.
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Em decisão histórica, Confea aprova nova
resolução de competências profissionais
Em decisão histórica para o
Sistema, o plenário do Conselho
Federal de Engenharia e Agronomia
aprovou, no dia 19 de abril, a
Resolução nº 1.073/2016, que
regulamenta a atribuição de títulos,
atividades, competências e campos
de atuação aos profissionais
registrados no Sistema
Confea/Crea. O novo normativo, já
em vigor, substitui a Resolução nº
1.010/2005.
O assunto foi pautado pelas
comissões de Organização, Normas
e Procedimentos (Conp) e de
Educação e Atribuição Profissional
(Ceap) que, durante a sessão
plenária extraordinária,
apresentaram deliberação conjunta
e histórico de debates sobre a
Resolução nº 1.010/2005.
Para o presidente do Confea,
eng. civ. José Tadeu da Silva, o
normativo irá reforçar as
competências de atuação dos
registrados no Sistema,
acompanhando as tendências
tecnológicas e demandas atuais da
sociedade. “O projeto de resolução
preserva e amplia as prerrogativas
dos profissionais que estão aptos
para contribuir para
desenvolvimento do nosso País”,
afirmou.
Educação continuada
Representando a Comissão de
Educação e Atribuição Profissional
(Ceap), o eng. civ. Osmar Barros
Júnior pontuou que a resolução
incentiva e valoriza a educação

continuada, uma vez que prevê a
extensão de atribuições a partir da
conclusão de especialização,
mestrado, doutorado e sequencial
de formação específica. Durante a
apresentação do projeto, o
coordenador da Ceap explicou
como se dará a concessão da
extensão da atribuição inicial de
atividades e de campo de atuação
profissional: “Será em conformidade
com a análise efetuada pelas
câmaras especializadas
competentes do Crea da
circunscrição na qual se encontra
estabelecida a instituição de ensino
ou a sede do campus avançado,
conforme o caso”. E adicionou que,
conforme o documento, “a extensão
de atribuição será permitida entre
modalidades e grupos profissionais
da engenharia e da agronomia”.
Questionado sobre a vigência da
nova resolução, o coordenador da
Comissão de Organização, Normas
e Procedimentos (Conp), eng. agr.
Mário Amorim, esclareceu que,
embora o novo projeto substitua a
Resolução nº 1.010/2005, “aqueles
profissionais que tiveram
atribuições definidas pela resolução
anterior têm o direito preservado e
as atribuições adquiridas mantidas”.
Entenda o caso
O projeto de resolução aprovado
substitui a Resolução nº 1.010/2005,
que já foi suspensa por inúmeras
vezes. A última suspensão foi em
dezembro de 2015, quando foi
identificada a necessidade de

ajustes para que sua aplicação fosse
de maneira uniforme nas ações dos
27 Conselhos Regionais. Assim
como o novo normativo, o texto
também tratava da regulamentação
de títulos profissionais, atividades,
competências e caracterização do
âmbito de atuação dos profissionais
inseridos no Sistema Confea/Crea,
para efeito de fiscalização do
exercício profissional.
Por apresentar dificuldades de
operacionalização, a Resolução nº
1.010/2005 foi tema de debates e
pautada em consulta pública no
Sistema Confea/Crea, a fim de
serem coletadas manifestações dos
Creas, do Colégio de Presidentes
(CP), do Colégio de Entidades
Nacionais (Cden), das
Coordenadorias de Câmaras
Especializadas dos Creas, dos
conselheiros federais e dos
profissionais registrados sobre o
anteprojeto que viria a substituir a
resolução. Em 2015, por exemplo,
foram colhidas 107 contribuições no
site do Confea. “As manifestações de
muitos professores e profissionais
que estão na prática enriqueceram o
documento, que pode ser
considerando um texto maduro,
resultante de muitas discussões e
reuniões conjuntas com o objetivo de
encontrar a melhor saída para a
Resolução nº 1.010”, lembra o
coordenador da Conp, Mário
Amorim.
.
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UFPI abre processo seletivo para mestrado
em engenharia elétrica

Centro de Tecnologia da UFPI, onde são ministrados os cursos de engenharia

Estão abertas as inscrições
para as treze vagas destinadas ao
curso de mestrado em engenharia
elétrica da Universidade Federal do
Piauí (UFPI). Destas, três vagas são
destinadas ao
Programa de

Capacitação Interna (PCI),
direcionada a servidores docentes e
técnicos administrativos.
As inscrições são realizadas
exclusivamente pela internet no
período de 25 de abril a 27 de maio, e

também é necessário que os
candidatos entreguem uma relação
de documentos constantes no item
2.3 do edital na Secretaria do
Programa de Pós-Graduação em
Engenharia Elétrica da UFPI.
Estudante concludentes no período
01.2016 também podem concorrer.
O processo será dividido em
duas etapas: a análise de rendimento
acadêmico/institucional e curricular
(Peso 1) entre 14 e 15 de junho e a 2ª
fase de Arguição (Peso 1) entre 23 e
24 de junho. Só participará da
segunda etapa quem obtiver nota
igual ou superior a sete na primeira
fase. O resultado final está
programado para ser divulgado até o
dia 1° de julho. Para os interessados
em concorrer a uma das vagas, os
contatos são (86) 3237-1555 ou
ppgee_engeletrica@ufpi.edu.br.

Marinha lança concurso com 64 vagas
para engenheiros e arquitetos
Foi lançado o edital de concurso
público da Marinha com 64 cargos
para engenheiros e arquitetos. No
edital para o ingresso no Corpo de
Engenheiros da Marinha (CP-CEM)
em 2016, são 3 vagas para
arquitetura e urbanismo, 2 para
engenharia cartográfica, 5 para
engenharia civil, 2 para engenharia
de materiais, 4 para engenharia de
produção, 5 para engenharia de
sistemas de computação, 2 para
engenharia de telecomunicações, 9
para engenharia elétrica, 6 para
engenharia eletrônica, 12 para
engenharia mecânica, 2 para
engenharia mecatrônica, 7 para
engenharia naval, 3 para engenharia
nuclear e 2 para engenharia química.

O candidato deve ter nível
superior na área a que concorre e
menos de 36 anos de idade no dia 1º
de janeiro de 2017. As inscrições
devem ser feitas no período de 14 de
abril a 18 de maio nos endereços
w w w. e n s i n o . m a r. m i l . b r o u
www.ingressonamarinha.mar.mil.br. A
taxa de inscrição é de R$ 80. O
candidato fará uma prova escrita de
conhecimentos profissionais
composta de duas partes: a primeira
parte constará de uma prova objetiva
de 16 questões e a segunda parte de
uma prova discursiva com 10
questões, além da redação e a
tradução de texto de inglês técnico.
As cidades para realização das
provas e eventos complementares
são Rio de Janeiro, Vila Velha (ES),
Salvador, Natal, Olinda (PE),

Fortaleza, Belém, São Luís, Rio
Grande (RS), Porto Alegre,
Florianópolis, Ladário (MS), Cuiabá,
Brasília, São Paulo e Manaus.
Os classificados passarão por um
Curso de Formação de Oficiais
(CFO), com duração de 39 semanas,
no Centro de Instrução Almirante
Wandenkolk (CIAW), localizado na
cidade do Rio de Janeiro.
Após aprovação no Curso de
Formação de Oficiais, que começa
em março e termina no final de 2017,
os militares serão nomeados oficiais
da Marinha do Brasil no posto de
primeiro-tenente e passarão a
receber remuneração de cerca de R$
9 mil, além de diversos benefícios,
tais como alimentação, alojamento,
auxílio-fardamento e assistência
médico-odontológica.
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