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Calendário 

Eventos – Maio/19

-19/05 - Prova de Seleção
para Analista e Estagiário

-20/05 - Reunião do Fórum
Fluminense de Comitês de
Bacias Hidrográficas

-21/05 – Oficina do Contrato
de Gestão

-29/05 – Reunião do
Conselho Estadual de
Recursos Hídricos

- 31/05 – Plenária Ordinária
do CBH Macaé



tê, cujo principal objetivo é priorizar programas, ações e metas
para otimizar a aplicação de recursos em projetos que visam o
aperfeiçoamento da gestão de recursos hídricos, permitindo a
visão de curto, médio e longo prazo pretendida pelo Plano de
Bacia do CBH Macaé.

Para o próximo biênio, o plano prevê que a gestão do comitê
invista grande parte dos R$ 15 milhões disponíveis em projetos
de saneamento, monitoramento, educação ambiental,
ordenamento do turismo, entre outros, que após a aprovação
do PPA no CERHI, foram aprovados no GT FUNDRHI.

O desembolso para financiar os 13 projetos elencados pelo
comitê está previsto para setembro. Enquanto isso, o
Consórcio Intermunicipal Lagos São João (CILSJ), entidade
delegatária do comitê, está preparando os processos para
execução dos projetos.
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Plano Plurianual de Investimentos do CBH Macaé é 
aprovado durante reunião do CERHI

Durante reunião do Conselho Estadual de Recursos Hídricos
(CERHI) foi aprovado o Plano Plurianual de Investimentos (PPA)
para a gestão do biênio 2019-2021 do Comitê de Bacia Hidrográfica
dos rios Macaé e das Ostras (CBH Macaé).

O PPA foi elaborado e aprovado pela plenária do CBH Macaé. O
documento é uma ferramenta de planejamento financeiro do comi-
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Texto adaptado de: Assessoria CILSJ

Notícias 



No próximo dia 19 de maio será realizada na Universidade Federal
do Rio de Janeiro – Campus Macaé a prova de seleção de novos
profissionais para as funções de Analista Técnico e Estagiário do
Comitê de Bacia Hidrográfica dos rios Macaé e Ostras.

O processo de seleção, promovido pelo Consórcio Intermunicipal
Lagos São João (CILSJ), considerou o disposto na Resolução INEA N°
82, de novembro de 2013, nos termos do artigo 9º da Lei Estadual
Nº 5.639 de 06 de janeiro de 2010, e fez cumprir o disposto no
Contrato de Gestão INEA 01/2012, que trata sobre a contratação
de pessoal da Unidade Descentralizada, tornando público o edital
de processo seletivo simplificado.

As inscrições foram abertas desde o dia 30 de março até o dia 9 de
maio através do portal do CILSJ. No total, o processo seletivo dará
provimento a seis vagas para ambos os cargos, sendo cinco delas
para cadastro reserva. Demais informações podem ser conferidas
no edital publicado nos sites do CILSJ (www.cilsj.com.br), CBH
Macaé (www.cbhmacae.eco.br) e INEA (www.inea.rj.gov.br).
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Prova para seleção de pessoal do CBH Macaé acontece 
dia 19 de maio na UFRJ – Campus Macaé
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Inscrições para mestrado gratuito em gestão e regulação 
de recursos hídricos serão homologadas no fim de maio

As inscrições para o Mestrado
Profissional em Rede Nacional em
Gestão e Regulação de Recursos
Hídricos (ProfÁgua) serão
homologadas no dia 24 de maio, e o
resultado após os recursos deverá ser
divulgado em 3 de junho. O resultado
final após os recursos da prova de

conhecimentos específicos, de títulos e
das propostas de projetos de pesquisa
está previsto para 15 de julho, com a
realização das matrículas entre os dias
22 e 26 do mesmo mês.

Fomentado pela Agência Nacional de
Águas (ANA), o ProfÁgua é coordenado
pela Universidade Estadual Paulista
Júlio de Mesquita Filho (UNESP) e tem
como objetivo proporcionar uma
formação teórica e prática aos
profissionais e pesquisadores da área
de recursos hídricos, aprimorando suas
competências pessoais e profissionais.

O programa tem 24 meses de duração,
é presencial e possui atividades na
modalidade de educação à distância
(EaD), com o intuito de qualificar o pú-
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blico-alvo para lidar com os desafios mais
complexos da gestão e da regulação das
águas no país. Nesse sentido, os trabalhos
de conclusão deverão ter um caráter de
conhecimento aplicado, podendo ser
entregues em diversos formatos: manuais
operativos, relatórios técnicos, aplicativos,
patentes, artigos, sistemas ou mesmo
dissertações.

A ANA já investiu pouco mais de R$ 6,5
milhões para o funcionamento do curso nos
seus primeiros anos de existência, através
da descentralização de recursos para a
Coordenação de Aperfeiçoamento de
Pessoal de Nível Superior (CAPES), que
avaliou o mestrado com a nota quatro, a
maior para novos cursos.

Texto adaptado de: Ascom ANA
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Entre os dias 24 e 28 de novembro
acontecerá o XXIII Simpósio Brasileiro
de Recursos Hídricos, principal evento
na área e que acontece anualmente
para compartilhar e debater diversos
temas relevantes acerca da gestão de
recursos hídricos em nosso país,
através de profissionais, acadêmicos e
membros da sociedade em geral.

Em 2019, a cidade escolhida para receber
o evento foi Foz do Iguaçu, município que
é reconhecido como importante centro
turístico, com suas majestosas cataratas
e sua imponente barragem/usina
hidrelétrica. O local escolhido para sediar
o simpósio foi o Bourbon Cataratas
Convention, Spa & Resort, que deve
receber centenas de pessoas. As
inscrições já estão abertas no site.

O tema central do XXIII Simpósio
Brasileiro de Recursos Hídricos (XXIII
SBRH) será: “Água Conecta”. Muito
abrangente, o tema busca demonstrar
que a água conecta não só as atividades ,
mas também pessoais dos participantes
em diversos aspectos do dia a dia.
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Para este ano, o formato tradicional do
simpósio será ampliado para poder
incorporar outros eventos em paralelo,
com discussões de alto nível, conectando
água com temas como energia,
agronegócio, indústria, saneamento,
saúde, turismo, entre outros que ainda
poderão ser propostos até a realização
do evento.
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Foz do Iguaçu receberá XXIII Simpósio Brasileiro de 
Recursos Hídricos



A licitação sob a modalidade Coleta de Preço Tipo 2 para a
contratação dos serviços de pessoa jurídica para monitoramento de
parâmetros limnológicos e da ictiofauna (traíra) da Lagoa de
Imboassica e do Rio Imboassica, realizada às 15h na sede do CILSJ,
na Rodovia Amaral Peixoto, Km 106, Horto Escola Artesanal, no
bairro Balneário, em São Pedro da Aldeia, foi concluída.

A licitação sob a modalidade Pedido de Cotação, tipo Menor Preço,
tratou da contratação de serviços técnicos para a avaliação da
qualidade da água superficial e subterrânea em área circunscrita ao
entorno do antigo pátio ferroviário existente na REBIO União, e
recebeu as propostas por e-mail até as 20hs. O prazo para a
divulgação da classificação da empresa vencedora será feita no dia
17 de maio.

Já a contratação dos serviços de pessoa jurídica para elaboração do
Plano Municipal de Saneamento Básico do município de Macaé,
marcada para às 16h, foi suspensa devido à interposição de recurso
de uma das concorrentes, e terá sua continuidade marcada
posteriormente, após análise do setor jurídico do CILSJ.
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CILSJ realiza processos licitatórios no último dia 15 de 
maio
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Informes 

No último dia 15 de maio, o Consórcio Intermunicipal Lagos
São João (CILSJ), entidade delegatária do Comitê de Bacia
Hidrográfica dos rios Macaé e das Ostras, estava com data
marcada para a realização de três licitações – sendo duas
delas presenciais e outra através do envio de propostas por
email.
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Comitê na Rede Virtual
Para mais informações, curta nossa página 

no Facebook e acesse nosso site! 

http://cbhmacae.eco.br/site/

www.facebook.com/cbhmacae

[Informativo CILSJ/CBH Macaé 03/2019] [10/05/2019] 

http://cbhmacae.eco.br/site/
https://www.facebook.com/cbhmacae/?fref=ts

