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Contratação de consultoria individual para auxiliar o 
Comitê Executivo da ANA no 8º Fórum Mundial da 
Água na consolidação de relatório de controle de 
gastos e na organização documental desses gastos. 
Edital 06/2017. Avaliação de candidatos. Resultado.

1. O processo em referência visa à prestação de serviços técnicos de consultoria de pessoa 
física no âmbito do projeto BRA 15/001 “Recursos Hídricos, Mudanças Climáticas e ODS: temas 
emergentes da agenda internacional da água” para contratação de especialista para auxiliar o Comitê 
Executivo da ANA no 8º Fórum Mundial da Água na consolidação de relatório de controle de gastos e na 
organização documental desses gastos.

2. O projeto é esforço de cooperação técnica firmada entre a Agência e o Programa das 
Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), com intuito de auxiliar a Agência Nacional de Águas na 
preparação e participação no processo nacional e internacional da Agenda de Desenvolvimento 
Pós-2015 e, em particular, no desenvolvimento do Objetivo de Desenvolvimento Sustentável relativo à 
água –ODS6; bem assim apoiar temas internacionais relativos à água e dar suporte à ANA na condução 
de diálogos multissetoriais, tanto para o planejamento e preparação do Fórum, como na própria 
realização do evento.

3. O Fórum Mundial da Água (FMA) é o maior evento do planeta sobre o tema água e vem 
se consolidando como uma das mais importantes instâncias de debate internacional sobre recursos 
hídricos. Organizado a cada três anos pelo Conselho Mundial da Água, o Fórum é um evento para troca 
de experiências e boas práticas entre todos os setores da sociedade civil, políticos, especialistas, 
usuários, acadêmicos, iniciativa privada, entre outros, a fim de aumentar a importância da água na 
agenda política, aprofundar as discussões sobre os problemas relacionados à água, formular soluções 
concretas e gerar compromisso políticos em torno dos temas abordados. A oitava edição será realizada 
pela primeira vez no Hemisfério Sul, em Brasília, em março de 2018, e espera receber aproximadamente 
40 mil participantes.

4. A fim de subsidiar a prestação de contas desse grande evento, o apoio consistirá no 
desenvolvimento de atividades inerentes ao processo de controle e registro de gastos do evento, como o 
levantamento de todas as informações de gastos já realizados, a gestão documental e acompanhamento 
dos gastos vigentes, além da consolidação de informações para apoiar a prestação de contas e 
elaboração do relatório após o 8º FMA. As atividades serão desenvolvidas no escritório do Comitê 
Executivo da ANA para o 8º FMA, em Brasília – DF, conforme o Edital nº 06/2017.

5. O processo administrativo seguiu o fluxo previsto na Portaria ANA nº 132/2016. Para 
avaliação das propostas em relação aos requisitos e critérios definidos em Edital, foi constituído o Grupo 
Auxiliar de Julgamento – GAJ por meio da Portaria ANA nº 189, de 19 de julho de 2017.

6. O Aviso de Seleção de consultoria individual (Edital nº 06/2017) foi publicado em 07 de 
julho de 2017 no Diário Oficial da União, Seção 3, página 120, bem como no endereço eletrônico do 
PNUD. O prazo para envio de currículos encerrou-se em 21 de julho de 2017.

7. Em resposta ao Edital, foram recebidos 4 (quatro) currículos, dos quais, após a primeira 
avaliação, somente dois atendiam aos requisitos mínimos definidos, a constar: formação em área 
relacionada à administração, economia, contabilidade ou áreas afins; fluência (leitura, escrita e oral) nas 
línguas inglesa e portuguesa; e experiência profissional mínima de 10 (dez) anos em serviços 
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relacionados à gestão financeira de projetos.  ( Nota Técnica nº 13/2017/CE 8º FÓRUM – Documento nº 
00000.049119/2017-37).

8. V isando   ampliar o número de interessados em auxiliar o controle de gastos do 8º FMA e, 
assim, primar pela qualidade dos serviços a serem prestados, o edital fo i  republicado em 7 de agosto de 
2017 no Diário Oficial da União, Seção 3, página 119, bem como no endereço eletrônico do PNUD. O 
prazo para envio de currículos encerrou-se dia 17 de agosto de 2017.

9. Na republicação, houve alguns ajustes nos critérios de avaliação de forma a deixá-los 
mais adequados ao perfil de profissional necessário e incluiu-se uma etapa de entrevista, considerada 
importante para a análise e definição da adequação do profissional às atividades a serem desenvolvidas. 
Ressalta-se que as atividades e os produtos previstos permaneceram os mesmos, bem como o prazo de 
execução e o valor total dos serviços.

10. Em resposta à republicação do Edital nº 06/2017, foram recebidos 16 (dezesseis) 
currículos, a seguir discriminados:

Proponentes – Currículos recebidos

Nome do Candidato Nº Próton

1 Luis Fernandes da Silva 50226/2017

2 Fernando Martins Abdalla 50478/2017

3 João Carlos Gonçalves dos Santos 50940/2017
4 Lilian Santos Gomes 51007/2017

5 João Gabriel de Moraes Souza 51312/2017

6 Ricardo de Carvalho Oliveira 51500/2017

7 Isaque Daniel Rocha Eberhardt 51733/2017

8 Luiz Fernando Araújo Borges Lima 51759/2017

9 Iara Shizu Kuroda Abe 52420/2017
10 Juliana Vieira de Sousa 52918/2017

11 Liliane Ramos Parreiras 52955/2017
12 Ronaldo de Sousa Gualberto 53095/2017

13 Giselle Couto Falcão 53189/2017

14 Silmara Aparecida Pereira da Silva 53190/2017

15 Adriane Michels Brito 53192/2017

16 Maurin Almeida Falcão 53468/2017

11. O Grupo Auxiliar de Julgamento – GAJ procedeu à análise dos requisitos mínimos 
exigidos à contratação, quais sejam, formação em área relacionada à administração, economia, 
contabilidade ou áreas afins; inglês intermediário; e experiência profissional mínima de 10 (dez) anos em 
serviços relacionados à gestão financeira de projetos.

12. Dos 16 (dezesseis) candidatos,  somente  quatro  foram considerados habilitados por 
atenderem às exigências mínimas requeridas:

Proponentes – Currículos que atenderam aos requisitos mínimos

Nome do Candidato Nº Próton

1 João Carlos Gonçalves dos Santos 50940/2017
2 Lilian Santos Gomes 51007/2017

3 Adriane Michels Brito 53192/2017

4 Maurin Almeida Falcão 53468/2017
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13. A avaliação e consequente pontuação dos candidatos foram conduzidas segundo 
critérios especificados no Edital nº 06/2017:

Tabela de avaliação currículos Edital 6/2017 (republicação) - Contratação de consultoria individual

para auxiliar O Comitê Executivo da ANA no 8º Fórum Mundial da
Água na consolidação de relatório de controle de gastos e na organização documental desses

gastos.

Candidatos
João Carlos
Gonçalves
dos Santos

(50940/2017)

Lilian Santos
Gomes

(51007/2017)

Adriane
Michels Brito
(53192/2017)

Maurin
Almeida
Falcão

(53468/2017)

Requisitos
Mínimos

Nível superior em
área relacionada
a administração/

contabilidade/
economia ou
áreas afins

Sim Sim Sim Sim

Inglês
intermediário

Sim Sim Sim Sim

Experiência
mínima de 10

anos em gestão
financeira de

projetos

Sim Sim Sim Sim

Qualificação
Desejável

Experiência em
gestão financeira
de projetos até 10
anos (3 pontos)

0 3 3 0

Experiência em
gestão financeira

entre 11 e 15
anos (1 ponto por

ano)

0 3 0 0

Experiência em
gestão financeira

superior a 15
anos (10 pontos)

10 0 0 10

Experiência e/ou
conhecimentos
em orçamento

público (5 pontos)

5 5 0 5

Experiência com
organismos

internacionais (2
pontos)

0 2 0 0

Pós-graduação
na área de gestão

de
projetos/gestão

financeira (5
pontos)

5 5 5 5

TOTAL 20 18 8 20
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14. Feita essa análise, dentre os  quatro  candidatos habilitados/classificados, os três 
melhores classificados de acordo com os critérios de pontuação definidos no Termo de Referência foram 
convidados para a fase da entrevista.

Proponentes – Candidatos convidados para a fase da entrevista

Nome do Candidato Nº Próton

1 João Carlos Gonçalves dos Santos 50940/2017

2 Lilian Santos Gomes 51007/2017
3 Maurin Almeida Falcão 53468/2017

15. A entrevista foi realizada individualmente com cada candidato e foi conduzida pelos 
servidores designados para compor o GAJ desse processo seletivo. Na entrevista, foram avaliadas a 
segurança, desenvoltura e objetividade do candidato ao apresentar sua formação e experiência 
profissional.

16. Os candidatos foram pontuados conforme determinado no Termo de Referência:

Pontuação da Entrevista

Candidato
João Carlos Gonçalves

dos Santos
(50940/2017)

Lilian Santos Gomes
(51007/2017)

Maurin Almeida Falcão
(53468/2017)

Segurança 5 5 5
Desenvoltura 5 5 5
Objetividade 3 5 3

Total 13 15 13
Legenda: Regular – 1 ponto; Bom – 3 pontos; Ótimo: 5 pontos
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17.  Feita essa análise e pontuação, o GAJ concluiu que   o primeiro colocado no certame foi  a 
candidata Lílian Santos Gomes.

18. Assinam este parecer o s membros do GAJ ,  nos termos da Portaria nº 189/2017 ,  que 
participaram das at ividades inerentes de avaliação . A servidora Carolina Arantes, também membro do 
GAJ, participou da análise, mas não assina este documento por encontrar-se em férias.

É o parecer técnico.

Brasília,  11 de setembro de 2017.

(assinado eletronicamente)
Magaly Vasconcelos Arantes de Lima

Membro do Comitê Executivo do 8º Fórum Mundial da Água

(assinado eletronicamente)
Jorge Luis Sampaio de Faria

Membro do Comitê Executivo do 8º Fórum Mundial da Água

(assinado eletronicamente)
Rogério de Abreu Menescal

Membro do Comitê Executivo do 8º Fórum Mundial da Água


