
 

 

RELATÓRIO DE VIAGEM 

EXERCÍCIO: 2023 DATA: 08/02/2023 

Dados do autor do relatório:  

Nome: Ademir Nogueira de Ávila                   Cargo:  Vice-Presidente do CAU/MG 
Documento nº: A51.021-1    Tipo de documento: registro CAU 

Dados da viagem: 
 
Evento: Reunião dos funcionários arquitetos e urbanistas da Prefeitura Municipal de Juiz de Fora com Secretário 

de Recursos Humanos da Prefeitura de Juiz de Fora 

Local: Auditório do Museu Ferroviário de Juiz de Fora 

Data de início: 08/02/2023 

Data de término: 08/02/2023 

 

Justificativa da viagem: Representar o CAU/MG na reunião com os funcionários para apoio a valorização 

profissional na alteração do quadro de funcionários, plano de cargos e salários e plano de carreira que será 

proposto pela prefeitura. 

 

Descrição das atividades realizadas no evento:  
 
A reunião se iniciou às 10h, com a explicação do Secretario de Recursos Humanos da Prefeitura de Juiz de Fora, 
Rogério José Lopes de Freitas, sobre a proposta da nova estruturação do quadro de funcionários da prefeitura e 
do novo plano de carreira. A apresentação foi mais conceitual, pois não havia definições claras do avanço da 
carreira a cada novo patamar e também não foi apresentado os valores do salário base. Desta forma, os 
funcionário não puderam opinar ou verificar se a proposta seria positiva. Quanto a reestruturação do quadro de 
funcionário, foi indicado que haveria a criação de uma carreira de engenheiro, porém não foi apresentado sobre 
a carreira de arquiteto, que segundo o secretário estaria dentro dos gestores e analistas. Alguns funcionários 
questionaram esta situação, pois algumas atribuições profissionais são compartilhadas pelos engenheiros e 
arquitetos e não ficou claro qual seria a função desta carreira. Neste ponto o representante do CAU pediu a 
palavra e informou que era necessário ter cautela com a criação desta carreira, pois no momento de fazer o edital 
de contratação, se houver atividades que são compartilhadas com os arquitetos não seria possível restringir a 
participação apenas de engenheiros. O representante informou que não seria problemas cria uma carreira de 
engenheiro, mas que seria preciso compreender melhor qual a sua função dentro da estrutura da prefeitura e 
que também seria importante a criação de uma carreira de arquiteto e urbanista. Após o debate foi definido que 
os representantes dos funcionários continuaram em contato com a Secretaria de Recursos Humanos para dar 
continuidade a elaboração dos planos e colher as propostas dos funcionários e que posteriormente será 
apresentado o plano final já com a definição dos valores para melhor compreensão da proposta. 

 
Avaliação do evento: 
 
O evento foi positivo, o representante do CAU/MG pode contribuir com os debates e levar a demanda ao 
CAU/MG, para dar o apoio aos funcionários arquitetos e urbanistas da prefeitura de Juiz de Fora, valorizando 
assim a profissão.   

 



 

 

Declaro que as informações são verdadeiras. 
 
Data: 15/02/2023                                               _____________________________________________________ 
                                                                                                                  Assinatura 
Aprovação do Orientador de Despesas 
 
 
Data__/__/__                                                  _____________________________________________________ 
                                                                                                                  Assinatura 
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