
Abendi Reunião com Profissionais - Status das ações demandadas - SP e RJ 14/10/2015

Tarefa Descrição Status Origem

1
Gerar recomendações definindo o número adequado de profissionais para cada tipo de obra, em cada nível (N1/N2/N3), conforme métricas e padrões

internacionais;
Análise SP

4 Formar mais profissionais N3; Processo SP

5 Registrar a profissão no CBO (Cadastro Brasileiro de Ocupações) visando valorizar o profissional de END; Iniciado SP

6 Criação de “Representantes Regionais” dos Profissionais Certificados; 1a. Fase SP

7 Criar página no site para iniciar/fortalecer a relação dos profissionais com os representantes regionais dos Profissionais; Especificação SP/RJ

8 Criar programas de reciclagem profissional e ampliar simulados técnicos; Análise SP

9 Criar mecanismo para manutenção da certificação quando houver impossibilidade de comprovação de exercício da função; Concluído SP

 a.      Estender o programa de apoio aos profissionais (corpos de prova para manutenção da certificação) do CEQ-SP para os demais CEQ´s Processo RJ

10 Ação junto aos organismos fiscais para o cadastramento dos serviços de END (CNAE); Análise SP

11 Criar formas de ajuda ao profissional desempregado: Processo SP

a.       Novas técnicas de acesso/segurança: acesso por corda; Concluído SP

b.       Novas modalidades de certificação profissional: Atmosferas Explosivas, Içamento... Processo SP

c.       Recursos do Prominp para Phased Array (nova técnica); Processo SP

d.      Créditos pela busca de conhecimento (no método); Divulgação SP

12 Melhorar canais de comunicação da Abendi com seus profissionais: Processo SP

a.      “eu não fico ouvindo a URA e disco o “0” de imediato! Processo SP

b.      “Custo de telefonia é muito caro; precisa usar os caminhos mais usuais (internet/celular)”; Processo SP

13 Incrementar o canal de treinamento “on line” (disponibilizar para todos os cursos); Processo SP

14 Fomentar cursos de idiomas; Concluido SP

15 Gestão da lista de profissionais certificados quando ele não faz a renovação, para evitar que ele seja rejeitado num processo de emprego; Processo SP

16 Criar “logbook” eletrônico; Especificação SP

17 Difundir a certificação em outras áreas da economia (fora do O&G) visando divulgar os ENDs e, assim, abrir caminho para os profissionais; Processo SP

18 Acesso às LVs via site, na área restrita; Testes SP

19 Fornecer cursos e exames “in company”; Implantado SP

20 Facilitar pagamento de renovação da certificação e de recertificação ; Implantado SP

21 Criar o banco de CVs para as empresas da América Latina; Especificação SP

22 Disponibilizar o banco de CV para os não sócios também; Especificação SP

23 Desenvolver ferramenta que permita o alinhamento de procura x demanda por profissionais e empresas (Match Maker). Especificação SP

a.       Divulgar a disponibilidade para os profissionais para medir a demanda; Especificação RJ

24 IF = considerar inspeção em outros setores, não só Petróleo e Petroquímico como comprovação de atuação (reunião de Bureau no dia 09/10/2015); Processo RJ

25 Agir junto à Petrobrás para melhoria da fiscalização em obras em empreendimentos; Processo RJ

26 Implantar programa de reciclagem para formação de inspetores; Análise RJ

27 Alterar a NA008 para prever um sistema de crédito estruturado em substituição ao exame de recertificação; Processo RJ

28 Profissionais Subaquático: manter os nomes no site por até 6 meses devido ao longo prazo para agendamento de exames; Processo RJ

29 Analisar dispisição transitória para profissionais de CD dado que não existe possibilidade de fazer corpos de prova nos CEQ´s. Análise RJ
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