Relatório da 1ª Reunião da Comissão de Julgamento para Seleção da Entidade
Delegatária
Data: 29.05.18
Local: Federação das Indústrias do Estado de Goiás, Goiânia – GO.
Membros Participantes: Elaine Lopes Noronha Farinelli, João Climaco Soares de
Mendonça, Leonardo Sampaio Costa e Maurício Marques Scalon.
Demais Participantes: Nádia Mariany Guimarães (Secretaria Executiva do CBH
Paranaíba).
Assuntos Tratados:
1. Abertura da 1ª Reunião da Comissão de Julgamento para Seleção da Entidade
Delegatária. As 9h28 o senhor Leonardo Sampaio Costa (Secretário do CBH Paranaíba)
deu início a 1ª Reunião da Comissão de Julgamento para Seleção da Entidade Delegatária,
registrando quórum regimental com a presença de 4 (quatro) membros, conforme disposto
no Edital Conjunto nº 001/2018.
2. Definição da Coordenadoria da Comissão de Julgamento. A Comissão de Julgamento
definiu como Coordenador o senhor Leonardo Sampaio Costa (Secretário do CBH
Paranaíba).
3. Abertura das Propostas e Análise da documentação de Habilitação para Seleção da
Entidade Delegatária. O senhor Leonardo Sampaio Costa (Coordenador da Comissão
de Julgamento) esclareceu que houve inscrição apenas da entidade Associação
Multissetorial de Usuários de Recursos Hídricos de Bacias Hidrográficas – ABHA Gestão
de Águas, porém, que devido a greve que se estende pelo país, a documentação que foi
encaminhada via correios, não chegou a tempo. Disse que a entidade entrou em contato
com a Secretaria Executiva informando que o documento foi postado no dia 22 de maio,
porém, que não há previsão de chegada. Esclareceu que solicitou a entidade que o
encaminhasse a documentação a fim de ser analisado nesta Reunião. Disse que pode
ocorrer de alguma outra entidade ter se inscrito e a documentação também não ter chegado
a tempo, porém, esclareceu que não houve manifesto de nenhuma entidade. Disse que
posteriormente, caso alguma entidade comprove que se inscreveu dentro do prazo, ela
poderá entrar com recurso, respeitando o prazo contido no Edital. Falou que antes de iniciar
a análise, é preciso definir a data e a cidade que será realizada a sabatina do Diretor Geral,
respeitando o prazo de 03 a 05 de julho, conforme calendário de atividades disposto no
Edital. Disse que habitualmente as sabatinas são gravadas em áudio e vídeo. A Comissão de
Julgamento definiu que a sabatina será realizada no dia 04 de julho, em Goiânia- GO e que
será utilizado o recurso de áudio e vídeo. A senhora Elaine Farinelli (Usuários) sugeriu
criar um roteiro para a sabatina. O senhor Leonardo Sampaio Costa (Coordenador da
Comissão de Julgamento) esclareceu que no item 2.4 Sabatina, contido no Edital, dispõe
de um roteiro. Sendo o primeiro bloco de atividades, os candidatos terão até 20 minutos

para apresentar oralmente sua estratégia de atuação e currículo. Posteriormente, cada
julgador terá direito a três perguntas, respeitando o tempo de 3 minutos para cada pergunta,
sendo que o candidato terá o prazo de até 5 minutos para responder cada pergunta. E por
último a Comissão terá 30 minutos para avaliar os candidatos, seguindo a pontuação de 0 a
25 pontos. A senhora Elaine Farinelli (Usuários) disse que pode acontecer que nem haja
perguntas, caso o julgador esteja satisfeito com a apresentação do candidato. O senhor
Maurício Marques Scalon (Sociedade Civil) sugeriu que cada um busque as deficiências
apontadas pelo Comitê, a fim de subsidiar na formulação das perguntas. A Comissão de
Julgamento passou para análise da documentação da ABHA, referente ao item. 5.
Habilitação e Avaliação da Qualificação da Entidade Proponente e da Equipe Técnica.
Após análise e verificação que toda documentação exigida foi apresentada a Comissão
julgou a entidade habilitada. A Comissão de Julgamento passou para a segunda etapa,
avaliação de mérito, conforme resultado preliminar disponível abaixo:
Qualificação Técnica da Entidade Proponente
Descrição
Participação
em
Projetos
elaborados/executados ou em
execução em temas afetos a
recursos hídricos ou gestão
ambiental relacionada à gestão de
recursos hídricos, com duração
mínima de 6 meses

Valor

Valor máximo Nota
Alcançada
2,50
pontos
por 20,00 pontos
20,00 pontos
projeto em temas
afetos a gestão de
recursos hídricos ou
gestão
ambiental
relacionada a gestão
de recursos hídricos;

Experiência na coordenação ou 0,5 ponto por contrato 10,00 pontos
administração de convênios e/ou
ou convênio.
Contratos, com duração mínima de
6 meses

10,00 pontos

Pontuação total máxima

30,00 pontos

30,00 pontos

Qualificação Técnica Adicional dos Dirigentes
Diretor Geral
Alínea

A

Título

Valor de cada Valor
título
máximo dos
títulos
Diploma, devidamente registrado, de 1,50 pontos
4,00 pontos
conclusão
de
doutorado
ou
certificado/declaração de conclusão
de doutorado, acompanhado do

Nota
Alcançada
0,00

B

C

D

histórico escolar, a recursos hídricos
ou gestão ambiental relacionada à
gestão de recursos hídricos
Diploma devidamente registrado, de
conclusão
de
mestrado
ou
certificado/declaração de conclusão
de mestrado, acompanhado do
histórico escolar, em temas afetos em
temas afetos a a recursos hídricos ou
gestão ambiental relacionada à gestão
de recursos hídricos
Certificado de conclusão de curso de
pós-graduação ou declaração de curso
acompanhado do histórico do curso,
em nível de especialização, com carga
horária mínima de 360 horas, em
temas afetos a recursos hídricos ou
gestão ambiental relacionada à gestão
de recursos hídricos
Experiência adicional a 3 (três) anos
em cargos de direção ou coordenação
de organizações

1,00 pontos

2,00 pontos

0,5 ponto

0,5 ponto

2,00 pontos
por ano
adicional
completo

Pontuação total máxima

16,00
pontos

2,00 pontos

20,00
pontos

4,5 pontos

Valor
máximo dos
títulos
1,50 pontos

Nota
Alcançada

Coordenador Administrativo Financeiro
Alínea

Título

A

Diploma, devidamente registrado, de 1,50 pontos
conclusão
de
doutorado
ou
certificado/declaração de conclusão
de doutorado, acompanhado do
histórico escolar, em temas afetos em
temas afetos a administração e gestão
Diploma devidamente registrado, de 1,00 pontos
conclusão
de
mestrado
ou
certificado/declaração de conclusão
de mestrado, acompanhado do
histórico escolar, em temas afetos em
temas afetos a administração e gestão
Certificado de conclusão de curso de 0,5 ponto

B

C

Valor de
cada título

0,00

0,00

1,00 ponto

pós-graduação ou declaração de curso
acompanhado do histórico do curso,
em nível de especialização, com
carga horária mínima de 360 horas,
em temas afetos em temas afetos a
administração e gestão
B
Experiência adicional a 2 (dois) anos 1,00 ponto
em atividades de gerenciamento por ano
administrativo ou financeiro
adicional
completo
Pontuação total máxima

6,00 pontos

6,00 pontos

7,5pontos

7,00 pontos

Coordenador Técnico
Alínea

Valor de cada Valor
título
máximo dos
títulos
Diploma, devidamente registrado, de 2,00 pontos
2,50 pontos
conclusão
de
doutorado
ou
certificado/declaração de conclusão
de doutorado, acompanhado do
histórico escolar, em temas afetos a
gestão de recursos hídricos ou gestão
ambiental relacionada a gestão de
recursos hídricos

Nota
Alcançada

B

Diploma devidamente registrado, de 1,50 pontos
conclusão
de
mestrado
ou
certificado/declaração de conclusão
de mestrado, acompanhado do
histórico escolar, em temas afetos a
gestão de recursos hídricos ou gestão
ambiental relacionada a gestão de
recursos hídricos

0,00

C

Certificado de conclusão de curso de 1,00 ponto
pós-graduação ou declaração de curso
acompanhado do histórico do curso,
em nível de especialização, com carga
horária mínima de 360 horas, em
temas afetos a gestão de recursos
hídricos
ou
gestão
ambiental
relacionada a gestão de recursos

1,00 ponto

A

Título

0,00

hídricos
D

Experiência adicional a 2 (dois) anos 1,0 ponto por
na coordenação da implementação de ano adicional
projetos e obras em temas afetos a completo
gestão de recursos hídricos ou gestão
ambiental relacionada a gestão de
recursos hídricos

Pontuação total máxima

5,00 pontos

2,00 pontos

7,5 pontos

3,00 pontos

Plano de Trabalho
A Comissão de Julgamento definiu por avaliar o Plano de Trabalho no dia 04 de julho, em
Goiânia - GO, após a realização da sabatina do Diretor Geral.

