
Parecer Técnico nº 1/2017/GGES
Documento nº 00000.011976/2017-64
Referência: 02501.000046/2017

Projeto BRA/15/001 - Consultoria individual para 
auxiliar na coordenação dos moderadores do 
processo de consulta online do 8º Fórum Mundial da 
Água e analisar e consolidar as contribuições, em 
especial, sob  a ótica do interesse brasileiro (Edital nº 
02/2017) - Resultado

1. O processo em referência visa a contratação de consultoria individual (pessoa física) 
para auxiliar na coordenação dos moderadores do processo de consulta online do 8º Fórum Mundial da 
Água e analisar e consolidar as contribuições, em especial, sob a ótica do interesse brasileiro. O serviço 
poderá ocorrer fora de Brasília, mas o consultor selecionado deverá comparecer em Brasília, na Gerência 
Geral de Estratégia da Agência Nacional de Águas –ANA, para a reuniões eventuais (Edital nº 02/2017)

2. A proposta ocorre no âmbito do Projeto BRA 15/001 “Recursos Hídricos, Mudanças 
Climáticas e ODS: temas emergentes da agenda internacional da água”, firmado entre a Agência    
Nacional de Águas (ANA) e o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD).

3. O processo administrativo segue 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 38/2017.

4. O Aviso de Seleção de cons ultoria individual (Edital nº 02/2017 )  foi publicado em 2  de   
fevereiro de 2017  no Diário Ofici al da União, Seção 3, página 94 , bem como no endereço eletrônico do    
PNUD e da ANA. O prazo para envio de currículos encerrou-se em 22 de fevereiro de 2017.

5. Em respos ta ao Edital, foram recebidos 33  ( trinta e três ) currículos, conforme tabela 
abaixo. O Grupo Auxiliar de Julgamento –GAJ procedeu à análise de atendimento aos requisitos   mínimos 
e, para os classificados, a atribuição de notas.

Proponentes – currículos recebidos
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6. O Grupo Auxiliar de Julgamento – GAJ procedeu à análise de requisitos mínimos exigidos 
à contratação, quais sejam,  p ós-graduação latu sensu em áreas r elacionadas a recursos hídricos ;  e   
Experiência mínima de mo deração em pelo menos 5 eventos .   Após análise dos currículos, o GAJ 
concluiu que 0 4  ( quatro ) candidatos comprovaram o   atendimento aos requisitos mínimos definidos no 
Edital, sendo os demais candidatos desclassificados:

Proponentes – currículos que atenderam aos requisitos mínimos
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7. A avaliação e pontuação das qualificações e experiências desejáveis apresentadas nos 
currículos , que segue em anexo,  foi conduzida segundo os critérios especificados no Edital . Após essa 
avaliação, o GAJ concluiu que dentre os quatro candidatos classificados, o primeiro colocado no certame 
foi o candidato Angelo José Rodrigues Lima, podendo ser adotadas as providências para sua 
contratação.

8. A título de registro, o servidor Rodrigo Dalle Molle Pimenta, membro do GAJ nos termos 
da Portaria nº 38/2017, participou das atividades inerentes de avaliação do grupo, mas não assinará este 
documento em razão de férias.

É o parecer técnico.

Brasília,  3 de março de 2017.

(assinado eletronicamente)
ALEXANDRE RESENDE TOFETI
Especialista em Recursos Hídricos

Coordenador Geral do Projeto BRA/15/001

(assinado eletronicamente)
MARCELO PIRES DA COSTA

Especialista em Recursos Hídricos
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Anexo I – Notas médias do Grupo Auxiliar de Julgamento (GAJ) aos candidatos habilitados (candidatos 
que cumpriram os requisitos mínimos)


