
STX OSV Niterói S/A 
 

Plano de Carreira para Colaboradores da Produção 

 

Cumprindo compromisso assumido com os trabalhadores, a Direção do STX NITEROI 

tem a satisfação de anunciar o novo Plano de Carreira/Cargos e Salários EXCLUSIVO 

para os colaboradores da PRODUÇÃO, até o nível dos Contramestres.  

 Este Plano está valendo a partir de 01 de setembro de 2012, portanto as promoções 

(aumento salarial) estarão no pagamento deste mês. 

 Baseado em pontos, totalizando 1350 pontos, calculados pela média de 12 meses,  

com os seguintes critérios: 

 Dos 1350 pontos, 1000 pontos  corresponde ao “retorno da programação – 

verde”, que é o resultado da produção semanal, por cada Contra Mestre e sua 

equipe.  

o O atingimento de 100% da programação (verde) corresponde a 1000 

pontos, ou seja, significa 75% do total de 1350 pontos, por isso é o critério 

com maior peso e é coletivo (por Contra Mestre e sua equipe).  

o O atingimento, por exemplo, de 85% da programação (amarelo) corresponde 

a 850 pontos e assim por diante;  80%=800 pontos; 90% =900 pontos; 70% 

= 700 pontos etc. 

  O restante, 350 pontos, é individual, também serão calculados pelos 12 meses e 

estão divididos da seguinte forma: 

1) BAIXO 

ABSENTEÍSMO 

Quantidade de ocorrências de faltas/atrasos/saídas em 12 meses 

Faltas/atrasos/saídas Até  5 De 6 a 16  De 17 a 27 De 28 a 40  41 ou mais 

PONTOS 100 80 60 40 zero 

CONCEITO A B C D E 

 
2) SEGURANÇA –  

ACIDENTE DO 

TRABALHO OU 

TRAJETO nos 12 meses 

SEM 

ACIDENTES 

ACIDENTE 

SEM PERDA 

DE TEMPO 

ACIDENTE 

COM PERDA 

DE TEMPO 

PONTOS 30 10 zero 

 
3) SEGURANÇA –  

OBS (SUGESTÕES) DE 

SEGURANÇA em 12 

meses 

6 ou mais obs de 

segurança 

4 ou 5 obs de 

segurança 

Até 3 obs de 

segurança 

Nenhuma obs de 

segurança 

PONTOS 30 20 10 Zero 

ATENÇÃO: Lembramos que as obs de segurança também concorrem aos prêmios da Campanha: cartões 

de compras no valor de R$150,00 e TVs de 32 polegadas.  

 

 
4) TEMPO DE 

CASA 

Quantidade de anos de empresa 

Qtd de anos 7 anos ou 5 a 6 anos 4 anos 2 a 3 anos  Menos de 2 anos 



mais 

PONTOS 40 30 20 10 zero 

 

5) AVALIAÇÃO DE 

DESEMPENHO  

Resultado da média das Avaliações de Desempenho nos 12 

meses, feitas pelo Contramestre 

PONTOS 150 - colaborador excelente  Menor do que 150 pontos 

 


