Especialistas Internacionais
nas indústrias de Óleo, Gás,
Energia e Marinha
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Como pode ter certeza de que terá o melhor? Nós podemos...
A PG Global se tornou rapidamente
umas das empresas líderes mundiais em
Recrutamento Especializado Internacional
com cobertura e suporte em todo o globo,
com atuação nas indústrias de Óleo, Gás
e Energia em ambos os setores terrestres
(Onshore) e marítimos (Offshore).
Em um ambiente de negócios flexível e em
constante mudança, nossos clientes contam
com nossa abordagem inteligente e dedicada
para assistí-los a resolver suas necessidades
de recrutamento. Na PG global acreditamos na
criação de soluções personalizadas que atendam
as necessidades de nossos clientes e ofereçam
uma solução ponta a ponta de pessoal, incluindo
mas não limitado a, recrutamento de pessoal,

folha de pagamento, gerenciamento, suporte a
vistos e imigração, vôos/ transporte e serviços
de RH que auxiliam o seu modelo de negócio.
Temos uma reputação invejável para a entrega
de um serviço totalmente em sintonia com as
necessidades dos nossos clientes e candidatos.
Devido à natureza global das necessidades de
nossos clientes, a PG Global tem estruturado o
seu negócio para incorporar o mais alto nível de
conhecimento técnico e de indústria, juntamente
com a capacidade de se comunicar de forma
eficaz. A PG global atua como um portal para um
enorme armazém de conhecimento, com mais
de 75 mil inscritos e referenciados candidatos,
bem como sua forte e dedicada divisão de
Headhunting e Networking.

Nossa Visão

Nossa Missão
Ser reconhecida como
um ativo confiável para o
crescimento futuro, suporte e
infra-estrutura das Indústria de
Óleo, Gás e Energia.

Ser parte do plano
de negócios de cada
empresa líder no setor de
Óleo e Gás em futuros
desenvolvimentos, tanto
terrestres (Onshore) quanto
marítimos (Offshore).

Nossos Valores
Na PG global acreditamos
na criação de uma solução
personalizada, feita sob
medida para atender às suas
necessidades de recrutamento
e benefícios associados com
base no entendimento de nossos
clientes, candidatos e indústria.
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Nosso objetivo é facilitar o seu dia-a-dia para
que se concentre em seu negócio principal.
Na PG Global nós OUVIMOS nossos Clientes
e compreendemos suas preocupações:
•
•
•

Tempo e Qualidade
Custo e Disponibilidade
Flexibilidade e Observância

Ao AGIRMOS com uma abordagem bemsucedida obtivemos como resultado uma
série de contratos com algumas das principais
empresas de Óleo e Gás do mundo.
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Nosso foco é garantir que os clientes
obtenham uma vantagem competitiva em seu
setor industrial. Dessa forma, gerenciamos
proativamente as expectativas tanto dos clientes
quanto dos candidatos igualmente.

Na PG global oferecemo-lhes uma abordagem
pessoal e profissional em todos os momentos.
Olhe para nós como uma extensão do seu
Departamento de Recursos Humanos.

“Nos orgulhamos de prover uma assessoria superior aos clientes. Oferecemos
Recrutadores Especializados dedicados, experientes e responsáveis,
empenhados unicamente para que o SEU negócio seja bem sucedido.”
Kieron Williams, PG Global CEO
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Especialidade em Perfuração Marítima
Equipes de Perfuração Marítima (Offshore) desde Supervisores à
Assistentes de Sonda
• Assistentes de Sondador

• Sondadores (Drillers)

• Homem de Bomba

• Engenheiros de Barcaça

• Técnicos Eletricistas e
Instrumentistas

• Gerentes de Plataforma

• Eletricistas

• Mecânicos de Manutenção
Offshore

• GuindasteiroContramestre de Convés
(Deck Foreman)

• Plataformistas

• Supervisores de Plataforma

• Engenheiros/ Supervisores
de Manutenção

• Encarregados de Sonda

• Torristas (Derrickman)

• Gerentes de Instalação
Offshore /Comandantes

• Engenheiro Fiscal
(Company Men)

• Engarregados de Sonda
(turno noturno)

Serviço Completo de Tripulação e Alimentação/ Acomodação
disponíveis para todos os tipos e classes de embarcações,
tais quais:
• Especialistas em Construção de Embarcações/ Dragagem,
Tubulação, Escavação em Rocha e Fiação.
• Plataformas Flutuantes, Cargueiro para Armazenamento e
Descarga de Navios.
• Sondas de Perfuração, Semi-Submersíveis, Navios-Sonda e
Plataformas Móveis.
• Embarcações de Suporte , Ancoradores e Rebocadores.
• Utilitários / Embarcações de Suporte, Amarzenamento,
Descarregamento de Produção do Petróleo.

Oferecemos serviços em Gerenciamento de Projetos, Gestão e Coordenação
em Contratação de pessoal desde cargos Comerciais e de Supervisão de
Pessoal à Manutenção e Inspeção, tais quais:
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• Construção e Design

• Pintores

• Coordenação

• Técnicos de Produção

• Inspetores
• Operador de Guindaste

• Técnicos de Controle de
Qualidade

• Técnicos em Mecânica

• Armador

• Médicos

• Montador de Andaimes

• Técnicos em Ensaios não
Destrutivos

• Soldadores

Perfuração Terrestre (Onshore)
e Áreas de Especialidade
Veja a seguir algumas das posições em que recrutamos
para a área de perfuração em terra:
• Assistentes de Perfuração
• Coordenação (Gerentes/
Supervisores/ Engenheiros)
• Construção (Gerentes/
Superintendentes)

• Técnicos em Segurança do
Trabalho

• Inspetor de Projeto e
Construção

• Marinha e Manutenção
(Gerentes/ Diretores)

• Supervisor de Compras e
Logística

• Engenheiros Mecânicos e
Técnicos

• Operadores de Sonda de
Perfuração

• Diretores Operacionais

• Gerentes e Supervisores em
Qualidade e Segurança do
Trabalho

• Tubulação/ Engenheiro Civil

• Gerentes de Plataforma

• Engenheiro Elétrico/
Técnicos Eletricistas/
Supervisores

• Engenheiro Projetista

• Diretores Gerais de
Plataforma

• Técnico em Eletrônica/
Supervisores

• Engenheiros de Produção
(Técnicos e Operadores)

• Engenheiros de Produção

• Engenheiros de Processo
(Técnicos e Operadores)

• Engenheiro Mecânico Sr
• Engenheiro de Produção Sr
• Encarregado de Sonda

“Nós acreditamos estar no ramo de recrutamento de pessoal principalmente
por entendermos o ser humano, para isso utilizamos uma aborgagem inovativa
e flexível e desta forma afirmamos ter a fórmula de sucesso para a solução e
suporte das necessidades diárias de sua empresa.”
James Sammut, PG Global, Diretor Global de Operações

Nosso foco está em oferecer auxílio às organizações de
acordo com suas necessidades e projetos, dentro das
seguintes categorias de perfuração em terra (Onshore) ou
marítima (Offshore):
• Perfuração

• Engenharia Geral

• Produção

• Geociências

• Serviços Especializados

• Segurança do Trabalho

• Engenharia de Petróleo

• Gerenciamento e Suporte

• Engenharia de Design

• Marítima e Comercial

• Engenharia Civil
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Estratégias de Recrutamento e Retenção
Devemos certificar-nos de que
compreendemos o seu negócio, projetos,
valores e prazos. Priorizamos um esquema
claro para identificar quais papéis devem
ser preenchidos e em que prazos, assim
entregamos a solicitação de primeira,
desde a primeira vez!
Nosso banco de dados interno é uma plataforma
ergonômica constante da qual temos muita
estima. É constantemente mantido atualizado
para assegurar que apenas os mais atuais,
experientes e qualificados candidatos estarão
disponíveis, assim não perdemos o tempo
de ninguém quando se trata do preenchimento
de vagas.

PG Global é exatamente o que o nome significa,
uma empresa “Global” comprometida a atrair e o
mais importante, reter e desenvolver candidatos
de qualidade. Isto é fundamental para o nosso
negócio. Nós acreditamos em ter e manter
relações de trabalho estreitas com todos os
nossos candidatos e clientes, agora e cada vez
mais, com o suporte das atividades de pré e
pós-vendas.
Nos orgulhamos do fato de que interceptamos
profissionais de Óleo, Gás e Energia através
da nossa experiência em recrutamento e assim
ganhamos milhares de encaminhamentos. Essas
referências vêm a nós através de profissionais
que não gostam de expor seus detalhes
pessoais para o público em geral, empresas
similares ou colocar seus currículos na internet.

Profissionais de Óleo, Gás, Energia e Marinha
em todo o mundo escolhem PG Global para
os representar.

7

Recruitment Model
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O Serviço Entregue
As equipes de Óleo, Gás, Energia e Marinha
na PG Global são extremamente organizadas,
dedicadas e proficientes, trabalhando com as
necessidades da sua indústria 24h, 7 dias por
semana. Todos os nossos recrutadores têm
anos de experiência, predominantemente nas
áreas de Óleo, Gás, Energia e Marinha.
Nossos consultores e especialistas entendem que
para um bom recrutamento é imperativo não só
selecionar as pessoas adequadas tecnicamente,
mas também as que se adequam culturalmente
com a organização. Com isto em mente, nossos
times procuram cautelosamente em cada
candidato não apenas experiência profissional,
mas também adequação à empresa.
Nosso processo de seleção meticulosa incorpora
uma série de entrevistas via telefone, cara-a-cara,
verificação de identidade e referências, além de
acreditação na indústria.

Para possibilitar o mais alto nível em comunicação
e prestação de serviços, nosso experiente e
dedicado Gerente de Atendimento ao Cliente é
designado e alocado para cada novo cliente. São
programadas revisões que serão conduzidas por
tal gerente em conjunto com o pessoal autorizado
pela empresa regularmente:

CEO
Diretor Executivo
Diretor de Vendas
Gerente de Contas
Consultor Sr
Consultor
Recrutador Sr
Recrutador
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Serviço aos Clientes
Serviços de
Recrutamento

Serviços de RH

Recrutamento Internacional
de posições para
temporários, permanentes,
interinos e regidos por
contrato

Atividades de RH

Busca e seleção

Avaliações pós-projetos

Anúncios globais

Entrevistas demissionais

Checagem de referências e
experiência

Serviços desagregados

Checagem de creditações e
certificações obtidas

Acordos com
fornecedores preferidos

Qualificação de candidatos,
entrevistas e filtrações de
candidatos

Gestão de vendedores

Aconselhamento para
pacotes de salário

Avaliação de vagas
Aconselhamento para
pacotes de benefícios

Blocos de projetos

Serviços de
Vôo e Viagens

Serviços de Folha
de Pagamento

Compra de bilhetes
aéreos

Gerenciamento de folha
de pagamento

Assistência para Viagem
e Acomodação

Gerenciamento de
aquisição internacional

Aplicações de visto

Processamento dia-a-dia

Administração

Pagamento
multinacional

Logística e Coordenação
Assistência para
permissão de trabalho
Orientação de
Localização
Assistência para
escolher escola e casa

Coordenação de folha
de pagamento
Abertura de contas
em banco
Split payroll (pagamento
divido entre o país de
origem e trabalho)
Processamento de
despesas

Na PG Global podemos fornecer-lhe um serviço de
recrutamento de ponta a ponta, assistindo qualquer
mudança nas necessidades de sua organização.
Desde o recrutamento para contratos curtos até permanentes, podemos
oferecer a flexibilidade de uma rede de escritórios internacionais que dão
suporte à sua força de trabalho.
Como parte do nosso serviço de qualidade, se por algum motivo o
candidato escolhido deixa o seu emprego por qualquer outro motivo,
além de ser despedido no prazo de três meses a contar do início, a PG
Global deve procurar um sustituto sem nemhum custo adicional para a sua
empresa e no periodo de tempo mais rápido possível.
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Gerenciamento de Folha de Pagamentos
Na PG Global nosso serviço de folha de
pagamentos é puramente dedicado a garantir
que nossos clientes se beneficiem de nosso
profissionalismo e experiência em todos os
aspectos da folha de pagamento e gestão de
atribuição internacional.

Como as empresas crescem e o mercado
muda frequentemente, é fundamental para
muitas organizações que terceirizem seus
pagamentos, folha de pagamento e aquisições
internacionais para reduzirem seus custos.

O que a PG Global pode
oferecer aos clientes;

Nós fornecemos aos nossos clientes planos
especializados como a adaptação da folha de
pagamento que vão desde a base de folha de
pagamento e procedimentos para ajudar você
no seu negócio e melhorar a sua rentabilidade.
Nossa equipe internacional de gestão pode
fornecer-lhe uma elevada qualidade, gestão
integrada e eficácia em termos de custos de
serviços em uma plataforma completa ou parcial.

Podemos também auxiliar o seu
negócio nos seguintes pontos em
requisições internacionais:

• Um único ponto de contato
• Um ótimo volume de recursos
• Economia de gastos ao utilizar somente
um sistema

• Gerenciamento de fornecedores

• Melhor custo-benefício para sua empresa
com a redução de taxas etc

• Suporte no país anfitrião

• Processo totalmente auditável e
acompanhado por relatórios

• Administração de folha de
pagamento e benefícios

• Processamento de folha de pagamentos
para expatriatos/multinacional
• Folha de pagamentos dividida (parte
em moeda local, parte no país de
origem do expatriado)
• Pagamentos múltiplos por mês
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• Recolocação internacional e
gerenciamento de mudança

• Gerenciamento de despesas

Serviços de Recursos
Humanos

Oferecemos Consultoria de Serviços
em RH, mas não limitado a:
• Gerenciamento de fornecedores-chave;

O nosso serviço de Recursos Humanos e de
Consultoria de Serviços tem como princípio
cuidar das suas atividades não principais,
deixando-o focar em seu negócio, oferecendo
um completo serviço de RH. Esta divisão
permite aos clientes gerenciar melhor os seus
trabalhadores, enquanto nós encontramos
as melhores pessoas para todos os tipos de
funções, em todos os setores industriais e em
todos os níveis. Podemos fornecer um vasto
leque de serviços e contribuir ativamente
para que os nossos clientes obtenham
sucesso em seus negócios ao compartilhar
a responsabilidade geral e resultados com a
nossa equipe profissional e dedicada.
Na PG Global adotamos uma abordagem
profissional para o seu negócio, eliminando
atividades desnecessárias, para que obtenha
controle total de seu negócio e reduza custos.

• Avaliações de trabalho;
• Pesquisas de benefícios;
• Entrevistas demissionais/ notas de saída;
• Criação de templates de Descrição de
Atividades por posição;
• Recrutamento por projeto;
• Serviços não relacionados;
• Metodologia de recrutamento baseada em
Competências e Experiência;
• Processos simplificados e patronizados;
• Gestão dos expatriados residentes globalmente;
• Cursos de treinamento/ coordenação;
• Coordenação e organização de substituição
de tripulações;
• Criação de registros pessoais;
• Emissão e Renovação de vistos de permissão
de trabalho;
• Emissão de vistos de residência para expatriados;
• Renovação de passaportes.
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Serviços de Vôo e Viagens
Somos agora Líderes de Mercado dentro
dessa área baseando-se em nossos excelentes
contatos e parceria com empresas aéreas
globais. Dessa forma, podemos salvar em todo
o mundo aproximadamente 70% em tarifas
marinhas em comparação com outras empresas
do mesmo campo de negócios.
Nos orgulhamos do fato que que somos
extremamente pró-ativos ao invés de apenas
reagir às demandas da indústria. Nossos
times dinâmicos e especializados em vôos
trabalham contra o relógio para sempre
oferecer as melhores tarifas, rotas e políticas de
cancelamento e reembolso disponíveis. Quando

há a necessidade de cancelamento em curto
prazo, de 9 em 10 vezes nós podemos fazê-lo
sem a cobrança de taxas adicionais.
Temos também o prazer de anunciar que agora
incluímos em todos os vôos e serviços de
viagens, SEGURO GRATUITO em todos os
destinos no mundo.
A PG Global também possui a opção de segurar
vôos, acompanhando assim o cronograma de
mudança de tripulação dia-a-dia, ajudando a
alcançar os melhores preços e caminhos em
qualquer lugar no mundo.

Oferecemos Serviços de Vôos e Viagens, mas não limitado a:
• Política de Cancelamento e Reembolso
aplicável a todos os vôos. Com isso, todos os
võos podem ser cancelados mesmo em curto
prazo e todos os custos são reembolsáveis ou
possibilitam alteração sem taxas adicionais.
• Tarifas com desconto para trabalhadores em
mar/ tarifas marinhas em praticamente todas
as empresas de vôo.
• Suporte para aplicações de visto.
• Serviço 24h operacional e de logística, além
de emergências.
• Seguro GRARUITO para todos os passageiros.
• Parceria com alianças globais de empresas de vôo.
• Pagamento em até 60 dias.
• Renovação de passaportes.
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• Suporte para aquisição de permissão
de trabalho.
• Programas de recompensa a por vôos/
milhas aéreas.
• Emissão de vistos de residência para
expatriados.
• Aplicação e aconselhamento em cursos de
treinamento.
• Orientação de acomodação e locais, assim
como reservas de Hotéis e outros tipos de
acomodação para pernoites.
• Serviços de transporte, tais quais: aluguel
de carros, bilhetes de trem, balsa, cruzeiros
e barcos, jatos privativos, ônibus privativos
e helicópteros.

Qualidade Garantida
A PG Global sabe a importância de estabelecer e manter padrões. Chamamo-lhes de Qualidade Garantida
(QG), os padrões que utilizamos como parte do processo ético de atendimento aos nossos clientes.

Conformidade:

Processo de Pré-Seleção:

Legislação local, tributação, vistos e autorizações
de trabalho. A PG Global pesquisa e busca garantir
que todos os nossos consultores trabalhem sob as
normas legais e os direitos no trabalho.

Estamos constantemente atualizando e fazendo
uma análise cuidadosa do nosso banco de
dados de candidatos. Isso envolve entrevistas,
busca de referências e acreditações na indústria
cuidadosamente verificadas. Temos construído
parcerias estratégicas com empresas líderes
confirmadas ao longo dos anos para dar aos
nossos clientes o apoio profissional e a nossa
garantida de qualidade em todos os momentos.

Saúde e Segurança
A saúde e segurança de todos os nossos
funcionários, contratados e colaboradores
independentes é fundamental para nós.
Os nossos objetivos são reduzir o risco,
a prevenção de lesões e perda de danos.
Identificar os perigos de saúde e segurança
e gerenciá-los para que os riscos sejam
efetivamente controlados.

Trabalhar com padrões de segurança que
satisfaçam os nossos requisitos legais e reflitam
boas práticas de trabalho na indústria. Rever
e desenvolver estas normas continuamente e
revisá-las.
Nosso compromisso é assegurar que nossos
consultores e funcionários são treinados para
entender e cumprir as suas responsabilidades,
continuamente revendo nossa política para nos
assegurar de sua eficácia no local de trabalho.
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Contate-nos
PG Global - Escritório Central
Valletta Buildings, Quarto andar
South Street, Valletta
Malta VLT 1103
Tel:		
+356 2142 4634
Fax:
+356 2142 4635
e-mail: info@pg-global.com

www.pg-global.com

Atualmente a PG Global possui mais de
8 escritórios em 7 países ao redor do
mundo, oferecendo um atendimento 24h,
7 dias por semana, 365 dias ao ano.
ANGOLA
BRASIL
NORUEGA
ESCÓCIA

SINGAPURA
REINO UNIDO
EUA

