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EDITAL DE CHAMAMENTO Nº 004/2020 

 

ERRATA Nº 01 – 27/03/2020  

 

Considerando que a classificação da situação mundial do novo coronavírus como 

pandemia significa o risco potencial de a doença infecciosa atingir a população 

mundial de forma simultânea, não se limitando a locais que já tenham sido 

identificados como de transmissão interna; 

Considerando a Lei Federal no 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre 

medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância 

internacional decorrente do novo coronavírus; 

Considerando o Decreto Estadual no 46.970, de 13 de março de 2020, do estado do 

Rio de Janeiro, que dispõe sobre medidas temporárias de prevenção ao contágio e 

de enfrentamento da propagação decorrente do novo coronavírus (COVID-19), do 

regime de trabalho de servidor público e contratado, e dá outras providências; 

O Comitê Médio Paraíba do Sul e a Associação Pró-Gestão das Águas na Bacia 

Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul - AGEVAP informam que frente as medidas 

tomadas nas diversas esferas que impactam direta e indiretamente as atividades 

previstas no Edital e conforme definição da diretoria do CBH-MPS foram determinadas 

alterações de alguns itens do Edital de Chamamento n° 004/2020. 

 

Tais como, fica prorrogado o prazo para inscrições até 20/07/2020. 

Sendo assim: 
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9. CALENDÁRIO 

  

9.1 As datas e os prazos deste Edital de Chamamento são apresentados na 

Tabela 2. 

Tabela 2. Cronograma 

Etapas Datas 

Publicação do Edital 10/02/2020 

Período de inscrições 17/02 a 06/04/2020 

Divulgação dos inscritos 13/04/2020 

Divulgação dos habilitados 17/04/2020 

Data limite para interposição de recursos 20 a 22/04/2020 

Publicação do resultado dos recursos 30/04/2020 

Publicação da hierarquização 22/05/2020 

Período para interposição de recursos 25 a 27/05/2020 

Publicação do resultado dos recursos e Resultado Final 03/06/2020 

Convocação para assinatura do instrumento contratual* Junho/2020 

* as instituições selecionadas serão convocadas em datas de 

comum acordo entre as partes. 

9.2 O calendário poderá ser alterado por decisão do Comitê ou da AGEVAP a 

qualquer tempo, devendo a retificação ser divulgada amplamente. 

 

 

 

ONDE SE LÊ 
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9. CALENDÁRIO 

  

9.1 As datas e os prazos deste Edital de Chamamento são apresentados na 

Tabela 2. 

Tabela 2. Cronograma 

Etapas Datas 

Publicação do Edital 10/02/2020 

Período de inscrições 17/02 a 20/07/2020 

Divulgação dos inscritos 27/07/2020 

Divulgação dos habilitados 31/07/2020 

Data limite para interposição de recursos 31/07 a 05/08/2020 

Publicação do resultado dos recursos 11/08/2020 

Publicação da hierarquização 28/08/2020 

Período para interposição de recursos 28/08 a 02/09/2020 

Publicação do resultado dos recursos e Resultado Final 09/09/2020 

Convocação para assinatura do instrumento contratual* Setembro/2020 

* as instituições selecionadas serão convocadas em datas de 

comum acordo entre as partes. 

9.2 O calendário poderá ser alterado por decisão do Comitê ou da AGEVAP a 

qualquer tempo, devendo a retificação ser divulgada amplamente. 

 

 

 

LEIA-SE 
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IMPORTANTE 

Para as inscrições já enviadas, estas deverão ser atualizadas respeitando o 

novo cronograma do Edital e reenviadas até a nova data de fim de inscrições 

(20/07/2020).  

As documentações gerais poderão ser mantidas, caso necessário poderá 

realizar a atualização da documentação prevista no item 5.7. Documentação 

comprobatória para fins de pontuação. 


