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EDITAL SASB Nº 01/2020 – ABERTURA DE VAGAS PARA ESTÁGIO NO SISTEMA
DE APOIO AO SANEAMENTO BÁSICO
O INSTITUTO DE PESQUISAS HIDRÁULICAS – IPH DA UNIVERSIDADE FEDERAL
DO RIO GRANDE DO SUL-UFRGS, em cumprimento às determinações da Decisão no
210/2017 do Conselho Universitário, torna pública a abertura do processo seletivo de
estagiários para preenchimento das vagas existentes no Sistema de Apoio ao
Saneamento Básico (SASB) do Instituto de Pesquisas Hidráulicas no âmbito de
projetos envolvendo a capacitação revisão e assessoramento de municípios na
elaboração de planos de gestão na área do saneamento básico.
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DO OBJETIVO

1.1 O presente edital é destinado à seleção de estagiário (pessoa física, estudante de
graduação e pós-graduação e pessoa física com experiência em saneamento
básico).
a) O candidato (graduação e pós-graduação) deve estar regularmente matriculado no
primeiro semestre de 2020 na Universidade Federal do Rio Grande do Sul
(UFRGS) em um dos seguintes cursos: graduação em Engenharia Ambiental,
Engenharia Civil ou Engenharia Hídrica; e pós-graduação em Recursos Hídricos e
Saneamento Ambiental ou áreas a fins.
b) O Estudante de graduação deve estar cursando o 6º ao 8º semestre do curso.
c) O Estudante (graduação e pós-graduação) e a pessoa física devem ter
disponibilidade de tempo para desenvolver as atividades do SASB.
d) O profissional (pessoa física) deve apresentar cópia do diploma de graduação ou
certificado equivalente (atestado emitido pela coordenação do curso indicando que
o candidato aguarda apenas a colação de grau).
1.2 O Estagiário terá como atribuição:
Graduandos:
a) Capacitação e assessoramento para a elaboração dos Planos de gestão;
b) Organização de oficinas de capacitação dos servidores públicos municipais e
integrantes da equipe;
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c) Elaboração de relatórios.
Pós-graduandos e profissionais:
a) Elaboração de Planilhas Orçamentárias;
b) Elaboração de manuais e relatórios;
c) Organização de eventos e de oficinas de capacitação dos servidores públicos
municipais e integrantes da equipe;
d) Assessoramento presencial e a distância aos municípios para a elaboração de
planos de gestão na área do saneamento básico.
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DAS VAGAS

2.1 O presente processo seletivo resultará no preenchimento das seguintes vagas:
a) Estagiário (graduando, pós-graduando e pessoa física): total de cinco (5) vagas.
b) Os demais classificados farão a composição de uma lista de cadastro reserva e
poderão ser chamados para ocupar eventuais vagas que ficarem disponíveis serão
validas até dezembro de 2020 se, e somente se, não for realizado outro processo
seletivo. Neste caso, novo edital de seleção será lançado.

3

DA BOLSA

3.1 A bolsa de estágio para graduando será de R$ 800,00 (oitocentos reais).
3.2 A bolsa de estágio para estudante de pós-graduação e pessoa física será de até
R$ 2.000,00 (dois mil reais).
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DA DURAÇÃO E CARGA HORÁRIA DAS ATIVIDADES

4.1 O contrato inicial será de 03 (três) meses, podendo ainda haver renovação do
contrato, se houver interesse por parte da coordenação do projeto em
até,12,meses..
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desempenhar

satisfatoriamente suas atividades ou se o mesmo solicitar o cancelamento.
4.3 O contratado deverá cumprir a carga horária de 20 horas semanais no Instituto de
Pesquisas Hidráulicas,.incluídas as viagens, cujas diárias serão pagas pelo
projrto.
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DAS INSCRIÇÕES

5.1 A inscrição do candidato implicará aceitação total e incondicional das disposições,
normas e instruções constantes deste Edital.
5.2 As inscrições deverão serão realizadas exclusivamente pelo envio de um e-mail
para o endereço setor-projetos-iph@ufrgs.br assunto ESTÁGIO (EDITAL SASB
Nº 01/2020 nome completo do innscrito), sendo o período de inscrições de 08
de abril a 17 de abril (até às 12h).
5.3 Documentos para inscrição:
a) Ficha de inscrição preenchida; (Anexo 1)
b) Para graduando o histórico escolar do curso autenticado contendo as disciplinas
cursadas e seus respectivos conceitos, e para pós-graduando e profissional
(pessoa física) o currículo Lattes apenas com experiências na área do saneamento
básico, bem como planos municipais de saneamento básico ou planos municipais de
gerenciamento de resíduos sólidos;
c) Redação de até 15 linhas sobre o tema “Causas da falta de saneamento básico”.
Observação: a documentação deve ser enviada em um único arquivo em formato PDF
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DOS CRITÉRIOS DE SELEÇÃO

6.1 Os candidatos graduandos serão classificados pelos critérios de seleção
baseados nos seguintes quesitos:
 N1 – média da nota da redação. (Três avaliadores) (Notas, 10,. 9,0; 8,0; 7,0 e
6,0)
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 N2 – média da nota do histórico escolar para graduando, resultante da média
nas notas atribuídas aos conceitos. (Conceito A= 10,0; Conceito B = 8,5;
conceito C = 7,5; Conceito D = 5,0 e Conceito FF = 0).
6.2 N2 - média da nota do currículo lattes para o pós-graduando e /ou pessoal física
com graduação. No currículo lattes deverão constar nome, curso de graduação e
atividades desempenhadas da área do saneamento básico, (Publicações, anais –
10 pontos cada um; participação em planos de saneamento – 10 pontos cada
um.; projetos na área do saneamento e resíduos sólidos.- 10 pontos;
caracterização e levantamento de custos na área do saneamento básico – 10
pontos.)
6.3 O critério de seleção é dado pela Nota Final obtida como a média aritmética das
notas dadas em cada quesitos dos candidatos, isto é:

6.4 Caso houver empate entre os candidatos, a comissão de seleção irá realizar uma
análise do currículo do pós-graduando e do profissional; e do histórico escolar
para o graduando.
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DA DIVULGAÇÃO DO RESULTADO

O resultado será divulgado através de e-mail enviado para todos os candidatos até 15
dias úteis após a o dia 17/04/2020.
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CRONOGRAMA DO PROCESSO SELETIVO

Data

Atividade

08/04/2020

Lançamento do Edital no site do SASB,
IPH, e-mails para divulgação nas
COMGRAD da Eng. Ambiental, Eng.
Hídrica, Eng. Civil e Pós Graduação,
página do IPH.

08/04/2020

Início do período de inscrições
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17/04/2020

Último dia do período de inscrições(às13:00 horas)

01/05/2020

Resultado do processo seletivo

08/05/2020

Data limite para apresentação de recursos
via e-mail setor-projetos-iph@ufrgs.br

12/05/2020

Resultado Final

ASSINATURA DO CONTRATO

APÓS O FATO DE AS AUTORIDADES
OFICIAIS
DE
SAÚDE
PÚBLICA
LIBERAREM ATIVIDADES LABORAIS.

Informações adicionais:
Telefone:
E-mail: setor-projetos-iph@ufrgs.br
Porto Alegre, 08 de abril de 2020
Comissão de seleção do SASB
COORDENADOR DO SASB – PROF. DIETER WARTCHOW
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FICHA DE INSCRIÇÃO

Nome Completo:______________________________________________________________
Data de Nascimento:___/___/___RG: ___________________ CPF: _____________________
Endereço residencial: __________________________________________________________
Cidade: _____________________________________ Estado: _________ Cep:____________
Telefone para contato: __________________________ E-mail: _________________________

Tens disponibilidade de viajar para realizar atividades do estágio? _______________________

DECLARAÇÃO
Declaro, sob as penas previstas em lei, que as informações prestadas neste formulário são
completas e verdadeiras, e que me comprometo a comunicar à equipe SASB, por escrito,
quaisquer alterações posteriores a presente data.
Porto Alegre, ............/............./.............

_______________________________________
Assinatura do candidato

