
1  

 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

INSTITUTO FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO 
CAMPUS IBATIBA 

Av. 07 de novembro, 40, centro – 29395-000 – Ibatiba – ES 
28 3543-5500 

 
 

EDITAL Nº 09/2020  

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO DE CADASTRO RESERVA PARA PROJETO 

APROVADO NO EDITAL PRPPG 01/2020 PIBIC/PIVIC  

 

O Diretor de Pesquisa, Pós Graduação e Extensão do Instituto Federal de Educação, Ciência e 
Tecnologia do Espírito Santo - Ifes – Campus Ibatiba, no uso de suas atribuições legais e de 
acordo com as disposições da legislação pertinente, faz saber, pelo presente Edital de processo 
seletivo simplificado para composição de CADASTRO RESERVA, para possível ocupação de 
vagas para: 
 

1) Aluno de graduação do curso de Engenharia Ambiental do Ifes - Campus Ibatiba, para atuar 

como BOLSISTA no projeto “Custos e preços de serviços municipais de limpeza urbana e manejo 

de resíduos sólidos”, aprovado no EDITAL PRPPG 01/2020 Pibic/Pivic.  

 

2) Aluno de graduação do curso de Engenharia Ambiental do Ifes - Campus Ibatiba, para atuar 

como VOLUNTÁRIO no projeto “Custos e preços de serviços municipais de limpeza urbana e 

manejo de resíduos sólidos” aprovado no EDITAL PRPPG 01/2020 Pibic/Pivic.  
 

1. APRESENTAÇÃO 

1.1 O presente processo seletivo visa cadastrar estudantes para participarem como bolsista e 

voluntário, no projeto aprovado no EDITAL PRPPG 01/2020. O projeto contratado tem seu início 

programado para o mês de agosto de 2020 com duração de 12 meses. 

1.2 Os candidatos poderão inscrever-se para o seguinte projeto: Custos e preços de serviços 

municipais de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, coordenado pela professora Maria 

Claudia Lima Couto. 

 

2. DOS OBJETIVOS 

2.1. Selecionar, para compor cadastro reserva, estudantes de graduação do curso de Engenharia 
Ambiental do Ifes - Campus Ibatiba. 

 

3. DAS VAGAS E ELEGIBILIDADE 

 

3.1 O projeto “Custos e preços de serviços municipais de limpeza urbana e manejo de resíduos 

sólidos” teve quatro planos de trabalho aprovados no edital PRPPG 01/2020, sendo um deles 

com expectativa de receber bolsa com duração exata de 12 (doze) meses ou vigência limitada 

por prazos das agências de fomento. 

3.2. O valor e período de pagamento da bolsa estão sujeitos a alterações sem prévia comunicação 

aos bolsistas ou orientadores, de acordo com disposições ou condições financeiras e 

administrativas da agência financiadora, inclusive podendo sofrer atraso sujeito à aprovação do 

Orçamento Geral da União. 

3.3. O período previsto para execução dos planos de trabalho é de 01/08/2020 a 31/07/2021. 

3.4. Os candidatos ocuparão das vagas para desenvolver os planos de trabalho, de acordo a 

ordem de classificação, conforme descrição da Tabela 1: 
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Tabela 1. Critérios de avaliação  

 

Plano de 

trabalho 
Atribuições Vagas 

Carga 

Horária 

Semanal 

Categoria 

PT00009749 Realizar pesquisa bibliográfica e documental 

para especificação dos serviços de varrição e 

limpeza de áreas pública; coletar de dados e 

informações necessários para compor a Matriz 

de Referência dos tipos de serviços, incluído os 

insumos, os índices ou coeficientes de aplicação 

dos insumos, e os custos unitários dos insumos. 

Desenvolvimento de Planilha Eletrônica de 

composição de custos, que contemple os 

cálculos necessários para cada um dos serviços 

integrantes da Matriz de Referência. Realização 

e apresentação de relatório final na conclusão da 

pesquisa. 

01 20h 
BOLSISTA 

(R$ 400,00) 

PT00009750 Realizar pesquisa bibliográfica e documental 

para especificação dos serviços de Coleta de 

resíduos sólidos; coletar de dados e 

informações necessários para compor a Matriz 

de Referência dos tipos de serviços, incluído os 

insumos, os índices ou coeficientes de aplicação 

dos insumos, e os custos unitários dos insumos. 

Desenvolvimento de Planilha Eletrônica de 

composição de custos, que contemple os 

cálculos necessários para cada um dos serviços 

integrantes da Matriz de Referência. 

01 

 

Mínima de 

10h 

VOLUNTÁRIO 

PT00009752 Realizar pesquisa bibliográfica e documental 

para especificação dos serviços de remoção e 

transporte de resíduos sólidos; coletar de 

dados e informações necessários para compor a 

Matriz de Referência dos tipos de serviços, 

incluído os insumos, os índices ou coeficientes 

de aplicação dos insumos, e os custos unitários 

dos insumos. 

Desenvolvimento de Planilha Eletrônica de 

composição de custos, que contemple os 

cálculos necessários para cada um dos serviços 

integrantes da Matriz de Referência 

 

 

01 

Mínima de 

10h 

 

 

VOLUNTÁRIO 

PT00009753 Realizar pesquisa bibliográfica e documental 

para especificação dos serviços de destinação 

final de resíduos sólidos; coletar de dados e 

informações necessários para compor a Matriz 

de Referência dos tipos de serviços, incluído os 

insumos, os índices ou coeficientes de aplicação 

dos insumos, e os custos unitários dos insumos. 

Desenvolvimento de Planilha Eletrônica de 

composição de custos, que contemple os 

cálculos necessários para cada um dos serviços 

integrantes da Matriz de Referência. 

 

01 

Mínima de 

10h 

 

VOLUNTÁRIO 

 

4. DAS INSCRIÇÕES 

4.1 A inscrição do(a) candidato(a) no presente processo seletivo simplificado implica, por sua 
parte, total conhecimento do teor deste Edital, bem como a aceitação do que nele está contido. 
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4.2 As inscrições serão realizadas no período de 10/07/2020 à 20/07/2020, pelo e-mail da 
Diretoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Extensão (DPPGE), do Ifes – Campus Ibatiba – 
dpe.ib@ifes.edu.br. 

4.3 Não será cobrada taxa de inscrição. 

4.4 Para efetivar a inscrição neste processo seletivo simplificado é necessário ao candidato 
enviar: 

4.4.1 Formulário de Inscrição devidamente preenchido, conforme Anexo I (Obrigatório). 

4.4.2 Coeficiente de Rendimento Escolar (Obrigatório) 

4.4.3 Cópia dos certificados de participação em eventos e cursos, apresentação de 

trabalhos em eventos, estágio, monitoria, conforme Tabela 1 (Facultativo, para fins de 

somatório de pontuação). 

 4.5 O candidato que não apresentar a documentação obrigatória completa ou deixar de apresentá-
la no ato da inscrição não será considerado participante do processo seletivo. 

 4.6 Não haverá, sob qualquer pretexto, inscrição provisória, condicional ou com documentação    
incompleta, nem por meio de correspondência postal, fax-símile ou via Internet; 

4.7 Será eliminado do processo seletivo, sem prejuízo das sanções penais cabíveis, o candidato 
que, em qualquer tempo: 

   4.7.1 Cometer falsidade ideológica com prova documental. 

  4.7.2 Utilizar-se de procedimentos ilícitos, devidamente comprovados por meio 

eletrônico, estatístico, visual ou grafológico. 

 

5. DA ESTRUTURA DO PROCESSO SELETIVO 

5.1 Este processo seletivo simplificado será constituído das seguintes etapas:  

  5.1.1 Primeira etapa: Análise de documentação comprobatória (eliminatória e 
classificatória); 

5.1.2 Segunda etapa: Teste teórico em forma de redação a ser orientada pela professora 
coordenadora do projeto – Redação (eliminatória e classificatória); 

5.1.3 Terceira etapa: Entrevista online com a coordenadora do projeto (eliminatória e 
classificatória). 

5.2 Na primeira etapa, cada candidato será avaliado dentro de uma pontuação total de 100 pontos, 

pela análise da comprovação da participação em atividades de ensino, pesquisa ou extensão, 

conforme Tabela 2. 

 

Tabela 2. Critérios de avaliação de documentos  

Atividade  Pontuação Pontuação Máxima 

Organização de eventos (por evento) 4 20 

Participação em eventos (por evento) 2 10 

Apresentação de trabalhos (por trabalho) 3 15 

Participação em projetos de ensino, pesquisa ou extensão (por 

semestre) 

3 30 

Monitoria (por semestre) 2 10 

Estágio (100 horas) 3 15 

Total  100 

 

5.3 Na segunda etapa, os candidatos serão pontuados na Redação com no máximo 100 pontos. 

           5.3.1 Esta etapa é obrigatória, serão eliminados do processo seletivo os estudantes que não   
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           enviarem no prazo agendado seu texto. 

5.3.2 Os critérios de avaliação são os da Tabela 3. 

Tabela 3: Critério de avaliação da redação 

Critério Peso 

Coesão e coerência 60% 

Conexão com o tema indicado 40% 

 

 

5.4 Na terceira etapa, os candidatos serão pontuados na entrevista com no máximo 100 pontos. 

5.4.1 Esta etapa é obrigatória, serão eliminados do processo seletivo os estudantes que não 

participarem no dia e horário agendados para a entrevista (Entrevista online).  

5.3.2 Os critérios de avaliação do entrevistado são os da Tabela 4: 

Tabela 4: Critério de avaliação da entrevista 

Critério Classificação Peso 

Compreensão sobre a proposta do projeto Prioritário 40% 

Já ter concluído a disciplina de Resíduos sólidos Prioritário 20% 

Disponibilidade de tempo Prioritário 20% 

Habilidade com uso do Excel Desejável 10% 

 

 

6. DO RESULTADO FINAL 

6.1 A Classificação final dos candidatos será obtida pela média ponderada da Primeira etapa 
(Peso 3); Segunda etapa (Peso 3) e Terceira Etapa (Peso 4).  

6.2 Em caso de empate entre dois ou mais candidatos, terá preferência, para efeito de desempate, 
o candidato que: 
I - Obtiver melhor pontuação na Entrevista (Terceira Etapa) 

II - Obtiver maior pontuação na Redação (Segunda Etapa) 

III - Tiver maior idade 

6.3 A ordem de classificação definirá o plano de trabalho a ser desenvolvido conforme descrito na 

Tabela 1. 

6.4 A previsão de divulgação do resultado final deverá ser até o dia 25/07/2020, no site 
http://ibatiba.ifes.edu.br. 

 

7. DA CARGA HORÁRIA SEMANAL E DA REMUNERAÇÃO 

7.1 A carga horária semanal exigida e a remuneração estão especificadas na tabela do item 3.4, 

com duração da bolsa de 12 meses; 

7.2 A atuação do candidato enquanto bolsista não configura em nenhuma hipótese vínculo 

empregatício; 

7.3 A contratação dos selecionados para Cadastro Reserva está vinculada à contratação do 

projeto pelo EDITAL PRPPG 01/2020 Pibic/Pivic, que se não ocorrer, não obriga a Instituição 

ou o coordenador do projeto proceder a contratação do estudante; 

7.4 Não será permitido o pagamento com recursos orçamentários deste projeto para quaisquer 

tipos de remuneração além do valor da bolsa, a título de auxílio, tais como os destinados a 

alimentação, transporte ou manutenção de dependente. 

7.5 O Ifes campus Ibatiba se isenta de arcar com recursos próprios quaisquer bolsas que não 

forem repassadas pela agência financiadora (CNPq ou Fapes) ou PRPPG. 
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8. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

8.1 A falsidade de afirmativas e/ou de documentos, ainda que verificada posteriormente à 
realização do processo seletivo, implicará na eliminação sumária do candidato, sendo declarados 
nula de pleno direito a inscrição e todos os atos dela decorrentes, sem prejuízos de eventuais 
sanções de caráter judicial; 

8.2 A contratação do candidato obedecerá, rigorosamente, a ordem de classificação final; 

8.3 Havendo desistência do candidato selecionado para a efetivação da contratação serão 
observadas as prerrogativas do presente Edital e as especificidades do EDITAL PRPPG 01/2020 
Pibic/Pivic sendo convocado o candidato subsequente, quando possível. 

8.4 O presente Edital terá validade de 12 (doze) meses após a publicação da homologação do 
resultado final, podendo ser prorrogado por igual período; 

8.5 Os casos omissos serão resolvidos pela comissão organizadora do processo seletivo. 

 

10. DO CRONOGRAMA 

 

Evento Datas 

Lançamento do edital 10/07/2020 

Período de Inscrição (conforme item 4.2 deste Edital) 10/07/2020  a 20/07/2020 

Orientação para a Redação 20/07/2020 

Entrega da Redação 22/07/2020 

Entrevista 22/07/2020 a  23/07/2020 

Divulgação do resultado preliminar 25/07/2020 

Recursos 26 e 27/07/2020 

Divulgação da Classificação Final e Homologação 28/07/2020 

Início previsto de execução das bolsas 01/08/2020 

 

 

 

Ibatiba, 10 de julho de 2020. 
 

 

 
 
 

Dihego de Oliveira Azevedo 
Diretor de Pesquisa, Pós-graduação e 

Extensão 
Ifes campus Ibatiba 

Portaria DOU 570/2019 
 

Maria Cláudia Lima Couto 
Coordenadora do Projeto 

Siape 3099251 
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
INSTITUTO FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO 

CAMPUS IBATIBA 
Av. 07 de novembro, 40, centro – 29395-000 – Ibatiba – ES 

28 3543-5500 
 

EDITAL Nº 09/2020  

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO DE CADASTRO RESERVA PARA PROJETO 

APROVADO NO EDITAL PRPPG 01/2020 PIBIC/PIVIC  
 
ANEXO I  
 

FICHA DE INSCRIÇÃO 

 

NOME DO CANDIDATO 

 

DOCUMENTO OFICIAL DE IDENTIDADE 

NÚMERO DATA DE EMISSÃO ÓRGÃO EMISSOR 

   

Curso /Período: 

 

CPF MATRICULA Data Nssc 
 

   

TELEFONE 
(Preferencialme

nte Celular) 

E-MAIL DATA DE 
NASCIMENTO 

   

Marque com um X o 
projeto escolhido 

Projeto Professor 

 
Custos e preços de serviços municipais de limpeza urbana 
e manejo de resíduos sólidos 

Maria Claudia Lima 
Couto 

 

 

 

Solicito à Diretoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Extensão do Ifes, a minha inscrição neste 

EDITAL Nº 09/2020, PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO DE CADASTRO RESERVA 

PARA PROJETO APROVADO NO EDITAL PRPPG 01/2020 PIBIC/PIVIC. 

 

 

_______________________________________________________ 

Declaro estar ciente e concordar plenamente com todos os termos do Edital 09/2020.  

Ibatiba - ES,______de_______________________de 2020. 
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
INSTITUTO FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO 

CAMPUS IBATIBA 
Av. 07 de novembro, 40, centro – 29395-000 – Ibatiba – ES 

28 3543-5500 
 

EDITAL Nº 09/2020  

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO DE CADASTRO RESERVA PARA PROJETO 

APROVADO NO EDITAL PRPPG 01/2020 PIBIC/PIVIC  
 

ANEXO II 

 

RESUMO DO PROJETO 

 

Custos e preços de serviços municipais de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos 

 

Coordenação: Maria Claudia Lima Couto 

 

O sistema de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos é uma das áreas mais relevantes dentro 

da administração pública municipal. Tanto pelo seu grau de responsabilidade pela qualidade 
ambiental e sanitária das áreas urbanas nas cidades como por representar entre 7% a 15% do 

orçamento dos Municípios. Entretanto, estabelecer um sistema de cobrança, com taxas e/ou tarifas 

adequadas pelos serviços que prestam, é uma das maiores dificuldades enfrentadas por grande 

parte dos municípios no Brasil, sendo que uma relevante parcela desta dificuldade está no 

desconhecimento, ou na falta de sistematização, em relação aos elementos que compõe os custos 

dos respectivos serviços. Diante este cenário, este projeto de pesquisa tem como objetivo 

principal desenvolver ferramentas de gestão para apuração de custos, e de preços quando 

contratados com empresas privadas, dos vários serviços municipais de limpeza urbana e de 

manejo dos resíduos sólidos urbanos, e de outros resíduos de relevância na gestão municipal. 

Como produto desta pesquisa pretende-se construir e consolidar uma Planilha Eletrônica de 

composição de custos (e de preços contratados) que contemple os cálculos necessários para cada 

um dos serviços integrantes de uma matriz de referência, também a ser construída no objeto, e que 

tenha flexibilidade e ajustes para atender diferentes municípios em função de suas respectivas 

características e dimensões (população urbana, densidade populacional, tipos e extensões de ruas 

pavimentadas, quantidade de resíduos sólidos gerados, etc.). Desta forma as prefeituras 

municipais poderão contar com uma ferramenta essencial ao cálculo dos custos dos serviços, que 

permitirá gerenciar adequadamente seus recursos humanos e materiais, conhecer e planejar os 

gastos, ser a base do estabelecimento de um sistema equilibrado de cobrança pelos serviços, 

planejar e executar processos licitatórios com base e segurança em critérios e informações claras, 

e também para fiscalizar, controlar e aperfeiçoar os serviços prestados à população. 


