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Contratação de consultoria individual para auxiliar a    
Comissão do Processo Temático do 8º Fórum    
Mundial da Água na execução de seus trabalhos e a    
ANA na participação na Comissão, por meio da    
elaboração de documentos  t écnicos e relatórios.    
Edital nº 04/2017. 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” (contratação de especialista para apoiar o 
desenvolvimento das   atividades da Comissão do Processo Temático na preparação do 8º Fórum Mundial 
da Água, a ser   realizado em 2018, em Brasília). 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 –ODS 6; 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.

2. O apoio consistirá, principalmente, na promoção de subsídios técnicos para qualificar a 
articulação   entre a ANA, o Conselho Mundial da Água e outras instituições nacionais e internacionais, 
além da   análise, elaboração e consolidação de documentos técnicos, relatórios e contribuições relativos 
ao   Processo Temático. O serviço poderá ocorrer fora de Brasília, mas o consultor selecionado deverá    
comparecer à Gerência Geral de Estratégia da Agência Nacional de Águas –ANA, para a reuniões    
eventuais (Edital nº 04/2017).

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 39, de 21 de fevereiro de 2017.

4. O Aviso de Seleção de consultoria individual (Edital nº 04/2017) foi publicado em 10 de 
fevereiro de   2017 no Diário Oficial da União, Seção 3, páginas 102/103, bem como nos endereços 
eletrônicos do   PNUD e da ANA. O prazo para envio de currículos encerrou-se em 23 de fevereiro de 
2017.

5. Em respos ta ao Edital, foram recebidos 28 (vinte e oito ) currículos, a seguir 
discriminados.

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, formação em área relacionada a recursos hídricos; fluência nas línguas    
inglesa e portuguesa, faladas e escritas; experiência mínima de 10 (dez) anos em serviços   relacionados 
à gestão de projetos, com ênfase em recursos hídricos.

7. Dos 28 (vinte e oito ) candidatos,  oito  foram considerados habilitados por atenderem às    
exigências mínimas requeridas:

Proponentes – currículos que atenderam aos requisitos mínimos
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8. A avaliação e consequente pontuação dos candidatos, que segue em anexo, foi 
conduzida segundo   critérios especificados no Edital nº 04/2017. Feita essa análise, o  GAJ concluiu que, 
dentre os oito   candid atos habilitados/classificados,  o primeiro colocado no certame foi o candidato    
Antônio José Andrade Rocha.

9. A título de registro, o servidor Rodrigo Dalle Molle Pimenta, membro do GAJ nos termos 
da Portaria   nº 39/2017, participou das atividades inerentes de avaliação do grupo, mas não assinará este    
documento em razão de férias.

É o parecer técnico.

Brasília,  6 de março de 2017.

(assinado eletronicamente)
ALEXANDRE RESENDE TOFETI
Especialista em Recursos Hídricos

Coordenador Geral do Projeto BRA/15/001

(assinado eletronicamente)
ANA PAULA FIOREZE

Especialista em Recursos Hídricos



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


