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RETIFICAÇÃO 

ATO CONVOCATÓRIO Nº 008/2021 - PROCESSO DE SELEÇÃO E RECRUTAMENTO 
CONTRATO DE GESTÃO Nº 028/ANA/2020. 

 
A Comissão de Seleção e Julgamento da Agência Peixe Vivo no uso de suas atribuições legais retifica/informa: 
 
O endereço eletrônico para qual deve ser direcionado os e-mails é o selecaopessoal_008_2021@agenciapeixevivo.org.br, conforme 
item 2.4 do Ato Convocatório, consideram-se erros meramente materiais quaisquer informações divergentes à essa. 
 
O anexo que consta o cronograma do processo de seleção e recrutamento de pessoal deve ser considerado como ANEXO VII, 
conforme descreve item 1.5 do Ato Convocatório e exemplo a seguir: 
1.5 - O Cronograma estimado para a realização deste Processo de Seleção e Recrutamento é o constante do ANEXO VII, que poderá 
ser alterado no interesse da eficácia das realizações, a critério da Agência Peixe Vivo. 
 
Os custos das contratações, incluindo impostos e benefícios serão pagos com recursos do Contrato de Gestão ANA 028/2020, 

conforme enquadramentos seguintes: 

 
 Finalidade: 2 - Agenda Setorial 

Programa: 2.3 Proteção e conservação dos recursos hídricos  
Ação: 2.3.3 - Estudos, planos, projetos ou intervenções destinadas à conservação de solo para controle da erosão e proteção dos recursos hídricos 
Subação: Pessoal da área finalística - gestão da demanda (abastecimento de água - Eixo II) 
Código e nome da Subação: 2.3.3.1 - Pessoal da área finalística - gestão da demanda (requalificação ambiental - Eixo V)  
AÇÃO CORRESPONDENTE NO PAP: Estudos, planos, projetos ou intervenções destinadas à conservação de solo para controle da erosão e proteção 
dos recursos hídricos 
Eixo PRH-SF: V - Biodiversidade e Requalificação Ambiental 
CÓDIGO DA AÇÃO NO PRH-SF: V.1.a - Proteção de áreas naturais com importância para a bacia hidrográfica 
 
Profissional que poderá ser contratado por este enquadramento:  
- Coordenador Técnico B (área de Projetos): 01 (uma) vaga imediata e formação de cadastro de reserva para a cidade de Belo Horizonte/MG. 
- Coordenador Técnico C (área de Projetos): 02 (duas) vagas imediatas para Belo Horizonte e formação de cadastro de reserva para as cidades de 
Belo Horizonte/MG e Maceió/AL. 
Finalidade: 1 - Gestão de recursos hídricos  / 2- Agenda setorial 
Programa: 1.4 - Sistema de informações sobre recursos hídricos / 2.3 - Proteção e conservação dos recursos hídricos 
Ação: 1.4.3 - Operação e manutenção de serviços básicos de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) / 2.3.3 - Estudos, planos, projetos ou 
intervenções destinadas à conservação de solo para controle da erosão e proteção dos recursos hídricos 
Subação: 1.4.3.2 - Contratação de serviços para operação e manutenção do SIGA SF / 2.3.3.1 - Pessoal da área finalística - gestão da demanda 
(requalificação ambiental - Eixo V) 
AÇÃO CORRESPONDENTE NO PAP: Operação e manutenção de serviços básicos de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) / Estudos, planos, 
projetos ou intervenções destinadas à conservação de solo para controle da erosão e proteção dos recursos hídricos 
Eixo PRH-SF: I - Governança e Mobilização Social / V - Biodiversidade e Requalificação Ambiental 
CÓDIGO DA AÇÃO NO PRH-SF: I.1.a - Implementação dos instrumentos de gestão de recursos hídricos da bacia  / V.1.a - Proteção de áreas naturais 
com importância para a bacia hidrográfica 

 
 Finalidade: 1 – Gestão de Recursos Hídricos 

Programa: 11 - Comunicação, mobilização social, educação e capacitação técnica 
Ação: I.3.a - Programa de Educação Ambiental na BHSF 
           I.4.a - Programa de formação e capacitação dos usuários 
            I.5.a - Programa de comunicação da BHSF 
Subação: Pessoal da área finalística - gestão da demanda (governança e mobilização social - Eixo I) 
AÇÃO CORRESPONDENTE NO PAP: Implementação do Programa de comunicação, mobilização social, educação e capacitação técnica, visando ao 
fortalecimento do comitê, por meio de ações vinculadas ao plano da bacia.  
Eixo PRH-SF: I - Governança e Mobilização Social 
CÓDIGO DA AÇÃO NO PRH-SF: 1.11.1; 1.11.2; 1.11.3; 1.11.4 – Gestão de Recursos Hídricos 
 
Profissional que poderá ser contratado por este enquadramento:  
- Analista (área de Integração): formação de cadastro de reserva para a cidade de Belo Horizonte/MG. 
 

Belo Horizonte, 09 de abril de 2021. 
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