
INFORMAÇÕES GERAIS 
TOTAL DE VAGAS PARA O ESTADO DE PERNAMBUCO: 1.221 
 
 
LANÇAMENTO DO EDITAL:  
07 de abril de 2008 
 
PERÍODO DE INSCRIÇÃO:  
07 a 25 de abril de 2008 
 
PROVA NACIONAL:  
25 de maio de 2008 
 
GABARITO:  
26 de maio de 2008 
 
RECURSOS:  
28 e 29 de maio de 2008 
 
RESULTADO FINAL:  
10 de junho de 2008 
 
LOCAIS DE INSCRIÇÃO:  
Site do Prominp (www.prominp.com.br) ou nas agências dos Correios 
selecionadas.  
 
LOCAIS DAS PROVAS:  
Serão informados no cartão de confirmação de inscrição. 
 
TAXAS DE INSCRIÇÃO: 
R$19,00 (dezenove reais) – nível básico; 
R$33,00 (trinta e três reais) – níveis médio, técnico e inspetor; 
R$50,00 (cinqüenta reais) – nível superior. 
 
BOLSA-AUXÍLIO: 
O Prominp oferece bolsas para alunos desempregados. 
Os valores variam de acordo com o nível do curso. 
R$300,00 (trezentos reais) – nível básico; 
R$600,00 (seiscentos reais) – níveis médio, técnico e inspetor; 
R$900,00 (novecentos reais) – nível superior. 
 
 
Consulte o Edital no site do Prominp ou nas agências dos Correios selecionadas. 



LOCAIS DOS CURSOS, VAGAS ABERTAS E NÚMERO DE 
CANDIDATOS POR VAGA NO CICLO ANTERIOR: 
 

PE Recife / Ipojuca / Cabo 
de Sto Agostinho CM - CALDEIREIRO 224 

    CM - ENCANADOR 32 
    CM - MECÂNICO AJUSTADOR 64 
    CM - MECÂNICO MONTADOR 176 
    CM - MONTADOR 128 
    CM - MONTADOR DE ANDAIME 16 
    CM - SOLDADOR DE ESTRUTURA 208 
    

BÁSICO 

CM - SOLDADOR DE TUBULAÇÃO 208 
    CM - ELETRICISTA FORÇA E CONTROLE 60 
    CM - ELETRICISTA MONTADOR 45 

    CM - ENCARREGADO DE MONTAGEM 
MECÂNICA 15 

    CM - INSTRUMENTISTA MONTADOR 15 
    

MÉDIO 

CM - TOPÓGRAFO 30 
PE 
Total      1.221 

 
 
CONHEÇA MAIS SOBRE AS CATEGORIAS PROFISSIONAIS:  
 
BÁSICO 
CM – CALDEIREIRO 
ATIVIDADES/ATRIBUIÇÕES 

• Executar atividades de caldeiraria como: traçagem, fabricação de peças e 
acessórios metálicos, de acordo com desenhos técnicos, especificações, 
procedimentos e normas aplicáveis. 

• O trabalho é executado em obras de refinarias, plataformas de exploração de 
petróleo, construção de embarcações ou indústria de caldeiraria.  

• Pode trabalhar em ambientes protegidos ou abertos. 
 
CM – ENCANADOR 
ATIVIDADES/ATRIBUIÇÕES 

• Identificar e selecionar materiais, acoplamento de tubos metálicos e acessórios 
de tubulação (flanges, válvulas, etc.), pré-fabricação de suportes, conforme 
desenhos, especificações, procedimentos e normas técnicas. 

• O trabalho é executado em obras de refinarias, plataformas de exploração de 
petróleo, construção de embarcações ou indústria de caldeiraria.  



• Pode trabalhar em ambientes protegidos ou em ambientes abertos e realizar 
atividades em estruturas e equipamentos. 

 
CM - MECÂNICO AJUSTADOR 
ATIVIDADES/ATRIBUIÇÕES 

• Realizar atividades de alinhamento, nivelamento e ajustes de partes móveis de 
equipamentos rotativos utilizando instrumentos de precisão conforme desenhos, 
especificações, procedimentos e normas técnicas. 

• O trabalho é executado em obras de refinarias, plataformas de exploração de 
petróleo, construção de embarcações ou indústria de caldeiraria.  

• Pode trabalhar em ambientes protegidos ou em ambientes abertos, e realizar 
atividades em estruturas e equipamentos. 

 
CM - MECÂNICO MONTADOR 
ATIVIDADES/ATRIBUIÇÕES 

• Realizar atividades de montagem, fixação e nivelamento de equipamentos 
rotativos e estáticos, conforme desenhos, especificações, procedimentos e 
normas técnicas. 

• O trabalho é executado em obras e refinarias, plataformas de exploração de 
petróleo, construção de embarcações ou indústria de caldeiraria.  

• Pode trabalhar em ambientes protegidos ou em ambientes abertos e realizar 
atividades em estruturas e equipamentos. 

 
CM – MONTADOR 
(MONTADOR DE ESTRUTURA) 

ATIVIDADES/ATRIBUIÇÕES 
• Realizar atividades de montagem e fixação de elementos de estruturas 

metálicas conforme desenhos, especificações, procedimentos e normas 
técnicas. 

• O trabalho é executado em obras de refinarias, plataformas de exploração de 
petróleo, construção de embarcações ou indústria de caldeiraria.  

• Pode trabalhar em ambientes protegidos ou em ambientes abertos e realizar 
atividades em estruturas e equipamentos. 

 
 



CM - MONTADOR DE ANDAIME 
ATIVIDADES/ATRIBUIÇÕES 

• Realizar atividades de montagem e desmontagem de andaimes, tubulações e 
escoramentos metálicos, conforme desenhos, especificações, procedimentos e 
normas técnicas. 

• O trabalho é executado em obras de refinarias, plataformas de exploração de 
petróleo, construção de embarcações ou indústria de caldeiraria.  

• Pode trabalhar em ambientes protegidos ou em ambientes abertos e realizar 
atividades em estruturas e equipamentos. 

 
CM - SOLDADOR DE ESTRUTURA 
ATIVIDADES/ATRIBUIÇÕES 

• Executar as soldagens de estruturas, utilizando os processos de Eletrodo 
Revestido, MIG e MAG. 

• Atender os requisitos das normas aplicáveis e Especificação de Procedimento 
de Soldagem (EPS) qualificada, identificando material consumível a ser utilizado, 
providenciando ferramental adequado e utilizando os equipamentos de proteção 
coletiva e individual recomendados. 

• Preparar equipamentos e acessórios para soldagem, observando as 
temperaturas recomendadas para armazenamento de consumíveis (estufas e 
cochichos). 

• Reparar soldas utilizando os processos de esmerilhamento, goivagem etc. 
 
CM - SOLDADOR DE TUBULAÇÃO 
ATIVIDADES/ATRIBUIÇÕES 

• Executar as soldagens de estruturas, utilizando os processos de Eletrodo 
Revestido e TIG. 

• Atender os requisitos das normas aplicáveis e Especificação de Procedimento 
de Soldagem (EPS) qualificada, identificando material consumível a ser utilizado, 
providenciando ferramental adequado e utilizando os equipamentos de proteção 
coletiva e individual recomendados. 

• Preparar equipamentos e acessórios para soldagem, observando as 
temperaturas recomendadas para armazenamento de consumíveis (estufas e 
cochichos). 

• Reparar soldas utilizando os processos de esmerilhamento, goivagem etc. 



MÉDIO 
CM - ELETRICISTA FORÇA E CONTROLE 
ATIVIDADES/ATRIBUIÇÕES 

• Executar a montagem de painéis e quadro de distribuição, caixas de fusíveis e 
outros instrumentos de comandos, encaixando e ajustando as peças através de 
ferramentas apropriadas. 

• Confeccionar caixas apropriadas para derivação de fiação elétrica, montar as 
tubulações, instalar fios e colocar braçadeiras de fixação.   

 
CM - ELETRICISTA MONTADOR 
ATIVIDADES/ATRIBUIÇÕES 

• Executar os serviços de montagem de eletrodutos, bandejas e suportes para fios 
e cabos elétricos, utilizando ferramentas como furadeira, talhadeira, martelo, 
marreta, chave de fenda e metro.   

 
CM - ENCARREGADO DE MONTAGEM MECÂNICA 
ATIVIDADES/ATRIBUIÇÕES 

• Coordenar as atividades de montagem mecânica, distribuindo e acompanhando 
o desenvolvimento das tarefas dos subordinados, desde a implantação física até 
a retirada do canteiro de obras, instruindo mestres e oficiais sobre os 
procedimentos e normas a serem adotados, orientando-os tecnicamente, 
objetivando o cumprimento do cronograma e das especificações contidas em 
desenhos, ordens de serviços ou outros documentos.  

• Elaborar o diário de obra e preparar a medição da obra para aprovação e aceite, 
pelo cliente, dos serviços executados, para posterior faturamento. 

 
CM - INSTRUMENTISTA MONTADOR 
ATIVIDADES/ATRIBUIÇÕES 

• Calibrar e revisar equipamentos e instrumentos de medição. 
• Selecionar e utilizar adequadamente ferramentas ou equipamentos de medição 

e controle de processos. 
• Executar a manutenção em instrumentos e equipamentos mecânicos utilizados 

em instrumentação, substituindo peças defeituosas e detectando condições 
anormais de funcionamento. 



• Executar manutenção em instrumentos e equipamentos eletrônicos, detectando 
condições anormais de funcionamento. 

• Ler e interpretar diagramas elétricos funcionais e diagramas de processos e 
instrumentação.   

 
CM – TOPÓGRAFO 
ATIVIDADES/ATRIBUIÇÕES 

• Realizar atividades de topografia nas fases de projeto, construção e montagem 
de dutos terrestres, utilizando instrumental topográfico de acordo com a 
legislação, normas técnicas e padrões de QSM. 

 
 
 
Segmento: 
 
CM – Construção e Montagem 
 
 
 
 
* Os pré-requisitos necessários para ingressar nos cursos estão descritos no edital de seleção pública, 
disponível para consulta no site do Prominp (www.prominp.com.br), no site da Cesgranrio 
(www.cesgranrio.org.br) e nas agências dos Correios selecionadas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANTES DE FAZER A INSCRIÇÃO, LEIA O EDITAL E SELECIONE O CURSO MAIS 
APROPRIADO PARA VOCÊ, LEVANDO EM CONSIDERAÇÃO SUA 

ESCOLARIDADE E EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL. 
 

VOCÊ PODE FAZER SUA INSCRIÇÃO PELO SITE DO PROMINP OU NAS 
AGÊNCIAS DOS CORREIOS ABAIXO. 

 
SEGUE A LISTA DAS AGÊNCIAS DE SUA LOCALIDADE: 
 
CABO DE SANTO AGOSTINHO 

• Rua Oscar Francisco de Luna, 107 - Ponte dos Carvalhos. 
 
IPOJUCA 

• Rua Coronel João de Souza Leão, 20 - Centro. 
 
RECIFE 

• Avenida Guararapes, 250 - Santo Antônio. 
• Avenida João de Barros, 1912 - Encruzilhada. 
• Rua Padre Lemos, 498 - Casa Amarela. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

O Prominp está conduzindo um grande e importante processo de qualificação 

profissional em todo o país, com o intuito de possibilitar, em última instância, 

que o mercado de trabalho seja suprido de profissionais brasileiros com 

competência e habilidade para trabalhar em qualquer projeto da indústria 

nacional de petróleo e gás natural. 


