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EDITAL AGEVAP Nº 003/2017 

ERRATA 01 

Publicado em: 13/06/2017 

 

Objeto: Selecionar municípios e Comitês Afluentes interessados em indicar representantes, através de 

inscrição, para capacitação na elaboração de projetos de Educação Ambiental. 

 

A AGEVAP publica a ERRATA 01 referente ao Edital AGEVAP Nº 003/2017. 

 

ONDE SE LÊ 

 

3. PARTICIPAÇÃO 

  

 

 

 

Podem se inscrever neste Edital de Chamamento Público os municípios inseridos na 

Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul que tenham interesse na capacitação de seus 

gestores e na criação do Projeto de Educação Ambiental descrito no Programa de 

Educação Ambiental do CEIVAP.  

 

Os Comitês Afluentes podem indicar membros para participação na referida capacitação 

que apoiarão os gestores municipais na elaboração dos projetos. 
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Podem se inscrever neste Edital de Chamamento Público os municípios inseridos na 

Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul que tenham interesse na capacitação de seus 

gestores e na criação do Projeto de Educação Ambiental descrito no Programa de 

Educação Ambiental do CEIVAP.  

 

Os Comitês Afluentes podem indicar membros para a participação na referida 

capacitação, os membros poderão apoiar os gestores municipais na elaboração dos 

projetos e/ou elaborar projeto para sua região hidrográfica. Os projetos elaborados 
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pelos membros dos Comitês Afluentes não poderão ser contemplados com recursos 

para implantação, provenientes do CEIVAP. 

  

ONDE SE LÊ 

 

6. HIERARQUIZAÇÃO  

  

 Para o segundo curso de Projetos em Educação Ambiental com Foco em Recursos 

Hídricos serão disponibilizadas 35 (tinta e cinco) vagas, sendo que cada vaga possui 

até 2 (dois) inscritos. 

 

Serão destinadas 4 (quatro) vagas para municípios de cada uma das 7 (sete) regiões 

hidrográficas, totalizando 28 (vinte e oito) municípios. Além de 1 (uma) vaga para cada 

Comitê Afluente, totalizando 7 (sete) vagas. 

 

Os municípios que submeteram projetos para hierarquização da AGEVAP, no primeiro 

curso de Projetos em Educação Ambiental com Foco em Recursos Hídricos, não 

poderão se inscrever neste novo Edital. 

 

Caso algumas das regiões hidrográficas não tenha 4 (quatro) municípios interessados, 

haverá uma lista de espera dos interessados de outras regiões. 

 

Caso existam mais de 4 (quatro) municípios inscritos na região hidrográfica, a AGEVAP 

realizará a hierarquização.  
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Serão destinadas 4 (quatro) vagas para municípios de cada uma das 7 (sete) regiões 

hidrográficas, totalizando 28 (vinte e oito) municípios. Além de 1 (uma) vaga para 

cada Comitê Afluente, totalizando 7 (sete) vagas. 

 

Os municípios que submeteram projetos para hierarquização da AGEVAP, no 

primeiro curso de Projetos em Educação Ambiental com Foco em Recursos Hídricos, 

e não tiveram seus projetos implementados, poderão se inscrever, apenas para 

realizar os ajustes no projeto que foi elaborado durante o primeiro curso de 

capacitação. Após as devidas correções este projeto ficará num Banco de Projetos 

da AGEVAP, podendo ser hierarquizado posteriormente para receber recurso para 

a implementação.  

 

Estes municípios que realizarão apenas ajustes nos projetos não serão 

contabilizados no número de vagas, e não precisarão preencher o item 5, do Anexo 

I.  

 

Caso algumas das regiões hidrográficas não tenha 4 (quatro) municípios 

interessados, haverá uma lista de espera dos interessados de outras regiões. 

 

Caso existam mais de 4 (quatro) municípios inscritos na região hidrográfica, a 

AGEVAP realizará a hierarquização.  

 

ONDE SE LÊ 

 

 ETAPAS DATAS 

Divulgação do Edital 24/05/2017 

Prazo para inscrição 14/06/2017 

Divulgação dos municípios e Comitês Afluentes 
hierarquizados 

28/06/2017 

 
Período para interposição de recurso 29/06/2017 a 04/07/2017 
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Divulgação do resultado dos recursos e da 
hierarquização final 

07/07/2017 

 
Início do curso de capacitação 10/07/2017 

 
Término do curso de capacitação  Novembro/2017 

  

 Destaca-se que os municípios e os Comitês afluentes poderão se inscrever até 14 

de junho de 2017. 

 

 

LÊ-SE 

 

 

 

 ETAPAS DATAS 

Divulgação do Edital 24/05/2017 

Prazo para inscrição 23/06/2017 

Divulgação dos municípios e Comitês Afluentes 
hierarquizados 

05/07/2017 

 
Período para interposição de recurso 06/07/2017 a 11/07/2017 

 
Divulgação do resultado dos recursos e da 
hierarquização final 

14/07/2017 

 
Início do curso de capacitação 17/07/2017 

 
Término do curso de capacitação  Novembro/2017 

  

 Destaca-se que os municípios e os Comitês afluentes poderão se inscrever até 23 

de junho de 2017. 


