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TERMO DE REFERÊNCIA PARA SELEÇÃO DE PESQUISADOR 

REF.: mestre, há no mínimo 2 (dois) anos e experiência com especificação de 

caminhões para transporte urbano de carga, convencionais e/ou elétricos, testes de 

desempenho, tratamento de dados e avaliação de TCO (custo total de propriedade). 

APRESENTAÇÃO 

O presente Termo de Referência (TdR) visa a seleção de profissional para atuar como 

pesquisador no Laboratório de Transporte de Carga (LTC), junto ao projeto Avaliação do 

Ciclo de Vida (ACV) de caminhões com motores Elétrico a Bateria e Ciclo Diesel Euro 

VI produzidos pela indústria brasileira (CNPq Processo: 405538/2022-7). 

O LTC está vinculado ao Programa de Engenharia de Transportes (PET), que compõem 

um dos 13 programas da COPPE/UFRJ. Dentre os cursos de pós-graduação em 

engenharia de transporte do Brasil, o PET foi o curso mais bem avaliado pela CAPES 

(Nota 6). 

O LTC, criado em 2009, tem como missão desenvolver pesquisa na área de transporte 

sustentável e apoiar/complementar a formação de recursos humanos, promovendo seu 

aperfeiçoamento contínuo, com enfoque na sustentabilidade da logística e da mobilidade 

de pessoas e cargas. 

 

SOBRE O PROJETO 

projeto Avaliação do Ciclo de Vida de caminhões com motores Elétrico a Bateria e Ciclo 

Diesel Euro VI produzidos pela indústria brasileira (CNPq Processo: 405538/2022-7) 

encontra-se no escopo da chamada CNPq/MCTI/FNDCT Nº 15/2022, tem como objetivo 

aplicar a metodologia de Avaliação do Ciclo de Vida (ACV) completa1, por meio da 

abordagem do berço ao portão e do poço à roda, considerando a realidade brasileira para 

a produção e operação de caminhões elétricos a bateria plug-in e caminhão do ciclo Diesel 

Euro VI desenvolvidos e produzido no Brasil. 

 
1
  Escopo, Inventário do Ciclo de Vida (ICV), Avaliação de Impacto de Ciclo de Vida (AICV) e 

Interpretação 
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OBJETIVO DO TERMO DE REFERÊNCIA  

Selecionar um profissional com título de mestre, na área de execução do projeto, há no 

mínimo 2 (dois) anos, e com comprovada experiência em atividades de pesquisa, 

desenvolvimento ou inovação. para colaborar com a equipe do LTC no projeto 

supracitado, com foco especificação de caminhões (semi-leves e leves) para transporte 

urbano de carga, convencionais e/ou elétricos, entendimento das rotinas de operação do 

transporte urbano de carga (TUC), especificação e acompanhamento de testes de campo 

de desempenho operacional, tratamento de dados e avaliação de TCO (custo total de 

propriedade), bem como dar suporte em outras atividades relacionadas ao tema. Nessa 

linha, o pesquisador deverá atuar ativamente nas seguintes atividades: 

1. Especificação das características físicas de caminhões para TUC; 

2. Especificação das características operacionais para o TUC; 

3. Avaliação de desempenho operacional (parâmetros, indicadores, medidas, 

aplicação); 

4. Condução de revisões da literatura; 

5. Suporte aos pesquisadores de pós-doutorado em outras atividades relacionadas ao 

tema. 

 

PERFIL DESEJADO E HABILIDADES REQUERIDAS 

O candidato deve ter boa capacidade analítica e de síntese para, por meio dos resultados 

de revisões da literatura e análise de dados primários e secundários, auxiliar na 

formulação de relatórios técnicos e artigos científicos relacionados ao projeto.  

Formação e habilidades requeridas: 

1. Graduação e Mestrado em Engenharia Civil, Produção ou de Transporte; 

2. Conhecimento a respeito do mercado de veículos urbanos de carga e modelos de 

operação do TUC; 

3. Domínio do pacote MS Office (Nível avançado em Excel e intermediário em Word e 

Powerpoint); 

4. Conhecimento em inglês (Nível avançado em leitura e intermediário em fala e 

escrita). 
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É desejável, porém, não obrigatório, que o candidato esteja matriculado em curso de 

doutorado em Engenharia Civil (com ênfase em transporte), de Transporte, de Produção 

ou Planejamento Energético; 

Serão considerados como diferenciais do candidato publicações de estudos relacionados 

com veículos elétricos e sua utilização no TUC. Além disso, serão conceituadas a 

participação em eventos e/ou cursos/treinamentos sobre Mobilidade Elétrica e 

Sustentabilidade em Logística. 

 

BENEFÍCIOS 

O profissional selecionado terá a oportunidade de participar de projeto inovador e inédito 

no Brasil com potencial de aprimoramento do conhecimento sobre o tema e a 

oportunidade de interação com profissionais de alto nível, mestres e doutores, 

reconhecidos como referência na área de atuação do projeto. 

Entende-se que sua atuação junto a equipe do projeto possibilitará a participação em pelo 

menos uma publicação de artigo em periódico indexado (JCR). 

O profissional selecionado será indicado para uma bolsa de pesquisa de longa duração na 

modalidade Fixação e Capacitação de Recursos Humanos - Fundos Setoriais (SET) – 

nível E no valor de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos) reais por 12 meses. 

 

SOBRE O PROCESSO SELETIVO  

A seleção se dará em duas etapas: 

1) Classificação documental; 

2) Entrevista com os candidatos classificados. 

Caso tenha interesse em participar da seleção, envie um e-mail para 

ltc@pet.coppe.ufrj.br até o dia 20/02/2023, com arquivos do histórico escolar (HE) da 

graduação e do mestrado, informando especificamente o coeficiente de rendimento (CR) 

e a base de avaliação, mini currículo (até 2 páginas) contendo: 

1) Nome completo, endereço eletrônico (e-mail), número de celular com acesso a 

WhatsApp; 
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2) Destaque das habilidades requeridas e conter o link do Currículo Lattes atualizado 

(para janeiro de 2023); 

3) Disponibilidade de horário semanal para participação presencial no LTC (Av. 

Horário de Macedo, 2030, Centro de Tecnologia, Bloco H, salas H117 e 119, 

Cidade Universitária, Ilha do Fundão, Rio de Janeiro, RJ). 

Os candidatos classificados serão convidados a participar de uma entrevista presencial no 

LTC com a equipe do projeto na semana de 27/02/2023 a 03/03/2023. 

Os resultados serão publicados no website do LTC (www.ltc.coppe.ufrj.br) e enviado por 

e-mail para os candidatos ao término do processo seletivo. 

 

Márcio D’Agosto 

Coordenador do LTC/PET/COPPE/UFRJ 

Coordenador do Projeto Avaliação do Ciclo de Vida (ACV) de caminhões com motores Elétrico a Bateria 

e Ciclo Diesel Euro VI produzidos pela indústria brasileira (CNPq Processo: 405538/2022-7) 

http://www.ltc.coppe.ufrj.br/

