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EDITAL DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE Nº 007/2018 
 

COMUNICADO 01 – 01/10/2018 
 

O Comitê Médio Paraíba do Sul e a AGEVAP publicam o COMUNICADO 01 referente ao Edital de 
manifestação de interesse na realização de parceria para projeto experimental de melhoria de uso 
do solo em propriedades rurais, saneamento rural, proteção de nascentes e matas ciliares nº 
007/2018. 
 
Por decisão do Comitê Médio Paraíba do Sul e AGEVAP será alterado os prazos e datas deste Edital, 
sendo assim: 
 

ONDE SE LÊ 

 
4.5 No caso de envio dos documentos via Correios será considerada a data de 

postagem, e as entregas feitas pessoalmente só poderão ocorrer até às 16h00 

do dia 01 de outubro de 2018. Não serão aceitos documentos enviados por e-

mail. 

 

LEIA-SE 

 

4.5 No caso de envio dos documentos via Correios será considerada a data de 

postagem, e as entregas feitas pessoalmente só poderão ocorrer até às 16h00 

do dia 08 de outubro de 2018. Não serão aceitos documentos enviados por e-

mail. 

 

ONDE SE LÊ 

 

8.   DOS PRAZOS DE INSCRIÇÃO 

 

8.1  Os municípios interessados deverão enviar suas inscrições até o dia 01 de 

outubro de 2018. 
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8.2  As etapas do processo de chamamento deste Edital e seus prazos estão 

apresentados no quadro abaixo. 

ETAPA DATA 

Divulgação do Edital de Seleção 06/08/2018 

Encerramento das inscrições 01/10/2018 

Divulgação das microbacias habilitadas 08/10/2018 

Período de recurso quanto a habilitação 09 a 11/10/2018 

Divulgação do resultado do recurso quanto a 
habilitação 

18/10/2018 

Divulgação da hierarquização das microbacias 01/11/2018 

Período de recurso da hierarquização 05 a 07/11/2018 

Divulgação do resultado do recurso quanto a 
hierarquização 

14/11/2018 

Divulgação do resultado final 29/11/2018 

 

 

LEIA-SE 

 

8.   DOS PRAZOS DE INSCRIÇÃO 

 

8.1  Os municípios interessados deverão enviar suas inscrições até o dia 08 de 

outubro de 2018. 

 

8.2  As etapas do processo de chamamento deste Edital e seus prazos estão 

apresentados no quadro abaixo. 
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ETAPA DATA 

Divulgação do Edital de Seleção 06/08/2018 

Encerramento das inscrições 08/10/2018 

Divulgação das microbacias habilitadas 15/10/2018 

Período de recurso quanto a habilitação 16 a 18/10/2018 

Divulgação do resultado do recurso quanto a 
habilitação 

23/10/2018 

Divulgação da hierarquização das microbacias 01/11/2018 

Período de recurso da hierarquização 05 a 07/11/2018 

Divulgação do resultado do recurso quanto a 
hierarquização 

14/11/2018 

Divulgação do resultado final 29/11/2018 

 


