
Todos os resíduos devem ser devidamente 
ENSACADOS e depositados no interior dos 
contentores de 240L (azul  marinho), loca-
lizados em frente ao prédio  da Direção do 
CTC, conforme orientação da  COMCAP.

O descarte dos resíduos das áreas no   âm-
bito  do   CTC   deve    ser realizado pe-
los  colaboradores da limpeza, contratados 
para este fim. Somente eles têm  instruções 
adequadas para o descarte. Outros setores 
do CTC que desejarem descartar resíduos 
deverão obter instruções junto ao fiscal da 
contratada.

Quando  for   aderido  procedimento para  
outras coletas  (como  seletiva de papel,   
plástico,   vidros  e  metais)   os colabora-
dores da limpeza deverão ser INSTRUÍDOS 
E ORIENTADOS sobre os procedimentos de 
coleta e separação seletiva do material.
Os resíduos comuns deverão ser acondicio-
nados respeitando sua CAPACIDADE LIMI-
TE, evitando que  fiquem   acima do  nível 
da tampa e  que quebrem devido ao exces-
so de peso.

Para nossos 
colaboradores da limpeza:



•   Utilizar uniforme;

•   Lavar as mãos constantemente;

•   Separar previamente todo o material necessário; 

•   Todas as dúvidas sobre as condições de trabalho, o manuseio de 
produtos de limpeza e o ambiente de trabalho devem  ser encami-
nhadas para fiscalização da empresa contratada;  

•   A fiscalização da empresa contratada deve capacitar todo novo co-
laborador da limpeza, oportunizando:  conhecimento prévio do am-
biente,   dos equipamentos  e mobiliários, horários,  tipo de material 
de limpeza a ser aplicado, entre outros requisitos;

•    Remover o lixo do recinto de acordo com os  procedimentos esta-
belecidos pela administração do CTC e da UFSC;

•    Recomenda-se utilizar os contentores com rodas para transportar 
resíduos até o local adequado;

•    Recomenda-se que seja realizada a limpeza semanal nos conten-
tores, de modo a evitar ocorrência de mau cheiro, vetores ou outros 
problemas sanitários;

•   Todos os objetos encontrados durante o período de trabalho deve-
rão ser entregues na Portaria do Centro Tecnológico, conforme des-
crito no Procedimento “achados e perdidos” do CTC; 

•   Seguir estritamente o horário definido no contrato 
firmado.

•   Não utilizar jóias;

•   Não comer ou fumar durante a limpeza.


