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AS ATIVIDADES DOS CATADORES DURANTE A PANDEMIA DO COVID-19 

 
Seleção de bolsistas-pesquisadores 

 

RESUMO DO PROJETO 

Neste quadro de pandemia da COVID-19 diversas atividades econômicas estão sendo 
interrompidas como estratégia de diminuição de contato social. O perfil dos catadores (faixa de 
idade, renda familiar, doenças crônicas...) os coloca como um dos principais grupos de risco, o que 
exige medidas de isolamento social para diminuir a taxa de disseminação e a aceleração de casos 
graves. O fato de trabalharem com materiais recicláveis manuseados por diversas pessoas tornam 
os catadores ainda mais suscetíveis de contaminação. Diversas medidas estão sendo adotadas 
para tentar controlar o risco de contaminação pelo vírus que pode estar presente nos materiais: 
interrupção parcial do processo; quarentena dos materiais por 72 horas antes de serem triados; 
uso de EPIs e procedimentos de higienização dos catadores quando continuam a trabalhar, etc. 

Ao lado dessas medidas de natureza operacional, diversas outras ações emergenciais estão sendo 
propostas e implementadas para assegurar condições mínimas de subsistência dos catadores 
nesse período de interrupção da coleta seletiva ou de redução da atividade e de seus ganhos. 
Nenhuma delas, no entanto, abarca todos os indivíduos, seja devido ao alto grau de informalidade 
do setor, seja por especificidades pessoais ou familiares que excluem alguns dos critérios adotados 
nos programas oficiais. 

Este projeto tem dois objetivos a serem desenvolvidos de forma coordenada: 1) propor e 
acompanhar ações emergenciais para assegurar a segurança alimentar e dar assistência específica 
aos catadores organizados e informais, a fim de facilitar o cumprimento das medidas de 
afastamento social e higiene pessoal e coletiva; 2) propor sistemas e processos de trabalho para 
retomada da coleta seletiva e das atividades nos galpões e nas ruas em condições sanitárias 
adequadas para os catadores informais e organizados em cooperativas. 

 

BOLSAS OFERECIDAS 

Devido ao caráter emergencial do projeto, a duração das bolsas é de 6 meses, sendo oferecidas as 
seguintes modalidades: 

Modalidade Qt Valor 

Pós-doutorado 1 4100,00 

Doutorado 1 2200,00 

Mestrado 2 1500,00 

Graduação 3 400,00 

 



CRITÉRIOS DE SELEÇÃO 

A seleção será baseada em  

1. Análise do CV e do Histórico escolar (para graduação) (20%);  

2. Experiência comprovada em projetos de extensão com catadores, coleta seletiva e grupos 
sociais vulneráveis (50%); 

3. Entrevista (40%); 

4. Para as bolsas de graduação são exigências complementares estar cursando engenharia de 
produção, engenharia mecânica, ciências sócio-ambientais, engenharia sanitária 
arquitetura ou design. 

Observação: candidatos aprovados (pontuação superior a 60%), mas não classificados para as 
bolsas poderão atuar como pesquisadores voluntários, podendo se candidatar futuramente a 
outras bolsas que forem alocados ao projeto.  

 

PROCEDIMENTOS DE INSCRIÇÃO 

Período de inscrição: até 28 de maio. 

Interessado(a)s devem se inscrever e enviar a documentação abaixo no link 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfRbmPvWzEq-OpPQq_UZ2h3-
czm7_a2NgKBbEPf89ODvhsJfA/viewform  

1. CV (modelo LATTES)  

2. Histórico Escolar, apenas para graduação (pode ser retirado da internet) 

3. Carta de Motivação (entre outras coisas, informar disponibilidade de horas semanais para 
se dedicar ao projeto) 

4. Plano de trabalho (máximo de 3 páginas) relacionado ao tema do projeto. 

5. Comprovante de matrícula em curso de graduação ou pós-graduação, exceto para 
candidatos a bolsas de pós-doutorado 

As entrevistas serão realizadas a distância, entre os dias 1, 2 e 3 de junho, em horário e endereço 
virtual a ser informado por email ou telefone.  

Os quatro arquivos devem ser identificados com o primeiro nome do candidato da seguinte forma:  

Nome candidato_CV;  

Nome candidato_Historico;  

Nome candidato_Motivacao;  

Nome candidato_Plano de Trabalho.  
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