
          

SINDICATO DOS ENGENHEIROS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO –

SENGE-RJ

ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS ENGENHEIROS AMBIENTAIS – ANEAM

ASSOCIAÇÃO DOS ENGENHEIROS AMBIENTAIS DO ESTADO DO RIO DE

JANEIRO – ASSEAMB-RJ

Nota de Repúdio ao Edital de Concurso Público nº 001/2016 de 22 de fevereiro
de 2016 - Prefeitura Municipal de Barra Mansa – Rio de Janeiro

A Associação dos Engenheiros Ambientais do Estado do Rio de Janeiro –
ASSEAMB/RJ e a Associação Nacional dos Engenheiros Ambientais - ANEAM
com apoio do Sindicato dos Engenheiros do Rio de Janeiro – SENGE/RJ, vem
perante Vossa Excelência, manifestar seu repúdio frente ao baixo salário
proposto para o cargo de ENGENHEIRO AMBIENTAL (profissional de nível
superior reconhecido e regulamentado pela Portaria nº 1693 de 1994 do
Ministério da Educação e Resolução nº 447 de 2000 do Conselho Federal de
Engenharia e Agronomia - CONFEA), no Edital de Concurso de Nº 001/2016 de
22 de fevereiro de 2016, sob responsabilidade da Prefeitura Municipal de Barra
Mansa – Rio de Janeiro.

CONSIDERANDO o Edital de Concurso de Nº 001/2016 de concurso público da
Prefeitura Municipal de Barra Mansa - RJ, para preenchimentos de vagas para
integrarem as equipes de meio ambiente;

CONSIDERANDO que a Associação Nacional dos Engenheiros Ambientais
busca incessantemente zelar pelo bom conceito da profissão e dar notoriedade
dos profissionais nele inscritos, com foco na “valorização, fortalecimento e
integração da classe dos profissionais de Engenharia Ambiental do Brasil, para
a defesa da sociedade” entendendo sua Diretoria que os profissionais devem
ser amplamente valorizados pelos serviços públicos e privado de engenharia e
meio ambiente em toda a jurisdição e demais jurisdições da República
Federativa do Brasil;

CONSIDERANDO que a ASSEAMB-RJ como Entidade de Classe, tem por
finalidade “a defesa dos interesses profissionais e a interação de esforços em
busca de objetivos comuns, estreitando as relações de boa convivência entre
seus associados, o intercâmbio cultural e profissional com associações
congêneres, nacionais ou estrangeiras, promovendo o progresso e
desenvolvimento na sua jurisdição”;

CONSIDERANDO que o Sindicato dos Engenheiros no Estado do Rio de
Janeiro – SENGE/RJ, com sede e foro no Município do Rio de Janeiro, é
constituído para fins de defesa e representação de todos os profissionais de
Engenharia, tais como engenheiros, agrônomos, geólogos, geógrafos,



          

meteorologistas, tecnólogos e de profissões similares ou conexas, de nível
superior, que trabalhem sob vínculo empregatício ou não, visando à melhoria
das condições de vida e de trabalho de seus representados, tendo como
princípios gerais, na sua atuação, valores fundamentais como a democracia, a
justiça social, a solidariedade e a soberania nacional;

CONSIDERANDO que somos mais de 19.625 (dezenove mil e seiscentos e
vinte cinco) Engenheiros Ambientais em todo o Brasil e 959 (novecentos e
cinquenta e nove) Engenheiros Ambientais no Estado do Rio de Janeiro, onde
atuamos em seus 92 (noventa e dois) municípios contribuindo para o
fortalecimento das Políticas Públicas;

CONSIDERANDO o descrito no referido edital, onde consta o CARGO
“ENGENHEIRO AMBIENTAL” (01 vaga), cuja REMUNERAÇÃO OFERECIDA É
DE R$ 816,95 (oitocentos e dezesseis reais e noventa e cinco centavos) como
vencimento básico para jornada semanal de 40 horas, sem gratificação definida,
sendo, pelo entender da Associação dos Engenheiros Ambientais, Associação
dos Engenheiros Ambientais do Estado do Rio de Janeiro e do Sindicato dos
Engenheiros do Rio de Janeiro, aviltante o valor pago como remuneração ao
engenheiro ambiental, profissional com formação superior, mediante graduação
no curso de Engenharia Ambiental, após 5 (cinco) anos de intenso estudo para
desempenhar atividades que referem-se à administração, gestão e ordenamento
ambientais e ao monitoramento e mitigação de impactos ambientais, seus
serviços afins e correlatos;

CONSIDERANDO que o valor descrito no edital não é justo como remuneração
à categoria profissional, diante à natureza da atividade, sua complexidade, além,
especialmente, da alta e destacável responsabilidade do engenheiro ambiental
perante projetos e estudos ambientais de interesse da sociedade;

CONSIDERANDO que tal remuneração desvaloriza os profissionais que
integrarão as equipes de engenharia e de meio ambiente, além de desestimular
os mesmos, vindo, possivelmente, a comprometer a prestação dos serviços aos
usuários da Prefeitura Municipal de Barra Mansa e da Secretaria de Meio
Ambiente e Desenvolvimento Sustentável de Barra Mansa, por não haver
interesse da categoria em prestar serviços com o ânimo que a profissão requer,
por conseguinte gerando insatisfação dos mesmos nos serviços e resultando
em possível futura evasão, permitindo, neste caso – com a evasão –
contratações diretas pelos gestores municipais sem a realização de outro
concurso público de imediato;

CONSIDERANDO, por fim, que o parâmetro definido pelo Conselho Federal de
Engenharia e da Agronomia compreende de R$ R$ 5.280,00 (cinco mil e
duzentos e oitenta reais) a R$ 7.920,00 (sete mil e novecentos e vinte reais),
sendo o valor de remuneração oferecido pela prefeitura municipal,
significativamente aquém dos valores justos e dignos para o exercício
profissional;



          

CONSIDERANDO que, de acordo com o parágrafo único do art. 8º da Lei nº
5.194, de 24 de dezembro de 1966, as pessoas jurídicas e organizações
estatais só poderão exercer as atividades de engenharia, arquitetura e
agronomia através de profissionais legalmente habilitados, aos quais é
assegurado o direito ao Salário Mínimo Profissional;

Neste sentido, o concurso público da Prefeitura de Barra Mansa, ofertado
através do edital no 001/2016, define uma remuneração que não possui
respaldo sequer em pesquisas de mercado, sendo que tal valor encontra-se
muito abaixo do praticado no estado do Rio de Janeiro. A remuneração proposta
demonstra, por parte da Gestão Pública, o desconhecimento e o não
reconhecimento e devida valorização deste profissional que estar diretamente
inseridos nas políticas públicas, principalmente de Saúde, Assistência Social,
Educação, Meio Ambiente como profissional valioso no fortalecimento e
construção de Políticas Públicas qualificadas. Deixa explícita ainda, a não
observância por parte da Gestão Pública de Barra Mansa quanto às
competências, responsabilidades e atribuições específicas de cada uma das
profissões, principalmente, no que se refere ao cuidado com a subjetividade dos
usuários dos serviços públicos bem como a dimensão da elaboração e
implementação de estratégias de garantia dos seus direitos, haja vista as
vulnerabilidades sociais a serem atendidas em sua circunscrição.

REPUDIAMOS ESSA DESVALORIZAÇÃO DO TRABALHO DO ENGENHEIRO
AMBIENTAL POR PARTE DA PREFEITURA DE BARRA MANSA!

PELA VALORIZAÇÃO DO TRABALHO DO ENGENHEIRO AMBIENTAL!

Aguardamos uma posição oficial da Prefeitura Municipal de Barra Mansa a
respeito do tema em questão.

Eng. Ele. Olímpio Alves dos Santos
Presidente do SENGE-RJ

Eng. Amb. Marcus Vinícius Batista de Souza
Presidente da ANEAM

Eng. Amb. Edward Rennó Carneiro
Presidente da ASSEAMB-RJ

Rio de Janeiro, 10 de março de 2016.


