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EDITAL DE SELEÇÃO DE PESSOAL N° 002/2021 

ERRATA 

Assunto: Errata  

Referência: Edital de seleção de pessoal n° 002/2021 - contratação de 

profissionais por prazo determinado em atendimento às 

demandas do Comitê Guandu. 

ONDE SE LÊ NO EDITAL 

ANEXO I – Critérios de Pontuação para Análise Curricular 

Técnico em Recursos Hídricos - Saneamento Básico 

Qualificação 

exigida 

Ensino Médio Técnico em Edificações.  

Experiência comprovada de 01 (um) ano em pelo menos 

uma destas áreas de atividade: projetista de construção civil, 

orçamentista de construção civil, acompanhamento, 

gerenciamento ou fiscalização de obras e elaboração de 

projetos. 

Habilidades e 

Competências 

Domínio da língua portuguesa (oral e escrita), bem como 

conhecimentos suficientes para uso do pacote Office ou 

equivalente (Excel, Word, PowerPoint, Outlook, etc.), 

internet/web. Conhecimento e habilidade em técnicas de 

geoprocessamento, com foco em manipulação da 

ferramenta QGis para produção de mapas temáticos. 

Conhecimento e habilidade em ferramentas do ambiente 

Autodesk, com foco na manipulação e elaboração de 

desenhos técnicos no AutoCAD e formatação de peças 

gráficas. Conhecimento e habilidade em acompanhamento 

de projetos de construção civil, elaboração de orçamentos e 

cronogramas físico-financeiros e de documentos técnicos 

para subsidiar a avaliação de visitas técnicas ou serviços 

prestados por terceiros. Perfil de proatividade e 

comprometimento, comunicação clara e concisa, com foco 

em soluções e visão estratégica. 

Atribuições do 

cargo 

Dar suporte e apoio técnico especializado às atividades dos 

especialistas em recursos hídricos na elaboração de 

documentos técnicos e na estruturação do escopo de 
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contratação de serviços;  

Acompanhar instrumentos contratuais e apoiar a 

fiscalização de empresas contratadas para execução das 

ações previstas da Agenda de Saneamento, Gestão de 

Recursos Hídricos e Balanço Quali-Quantitativo do PERH 

Guandu; 

Apoiar tecnicamente o Comitê Guandu-RJ em suas diversas 

instâncias em atividades voltadas aos recursos hídricos e ao 

saneamento;  

Elaborar relatórios técnicos de vistoria e fiscalização, 

documentos para apoio gerencial, notas técnicas, termos de 

referência e apresentações; 

Avaliar produtos referentes às atividades das Agendas de 

Infraestrutura Verde e Agropecuária e atestar Notas Fiscais; 

Participar e conduzir, quando demandado, de reuniões com 

equipe da AGEVAP, do Comitê Guandu-RJ, do INEA, dos 

municípios da RH-II e outros entes do Sistema de Recursos 

Hídricos;  

Elaborar atas de reuniões, plano de trabalho e relatórios das 

rotinas de atividades desempenhadas; 

Conduzir a execução técnica dos trabalhos de sua 

especialidade; Realizar levantamentos de campo; Prestar 

assistência técnica no estudo e desenvolvimento de projetos 

e pesquisas tecnológicas; Orientar a execução dos serviços 

de instalações, manutenções e restaurações de sistemas de 

esgotamento sanitário e abastecimento de água; Dar 

assistência técnica na compra, venda e utilização de 

produtos especializados; Responsabilizar-se pela 

elaboração e execução de projetos compatíveis com a 

formação profissional; Desenvolver estudos preliminares e 

de concepção para projetos de edificações; Avaliar a 

execução e a adequada gestão de canteiros de obras; 

Elaborar e desenvolver projetos dentro dos limites 

determinados pelos conselhos regionais; Organizar e 

conduzir processo de licenciamento de obras; Desenhar, 

interpretar e adequar projetos civis, aplicando as normas 

técnicas e regulamentos de construção e de instalações 

vigentes; Avaliar projetos para locação de obra; Elaborar 

especificações e planilhas de quantitativos e custos; 

Elaborar e acompanhar cronogramas; Fiscalizar as etapas 
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de execução de obras da agenda Saneamento; Fiscalizar a 

qualidade de serviços e materiais de construção; Elaborar 

relatórios e outros textos técnicos além de planilhas e 

gráficos; Orientar a utilização de equipamentos na área de 

construção civil; Auxiliar o gerenciamento e fiscalizar a 

implantação, manutenção e restauração de infraestruturas. 

Outras ações relacionadas às Agendas Recursos Hídricos, 

Balanço Quali-Quantitativo e Saneamento, previstas no 

PERH Guandu, conforme demanda. 

 

LEIA-SE: 

ANEXO I – Critérios de Pontuação para Análise Curricular 

Técnico em Recursos Hídricos - Saneamento Básico 

Qualificação 

exigida 

Ensino Médio Técnico em Edificações ou Técnico em 

Saneamento Básico.  

Experiência comprovada de 01 (um) ano em pelo menos 

uma destas áreas de atividade: projetista de construção civil, 

orçamentista de construção civil, acompanhamento, 

gerenciamento ou fiscalização de obras e elaboração de 

projetos (construção civil em geral ou saneamento básico). 

Habilidades e 

Competências 

Domínio da língua portuguesa (oral e escrita), bem como 

conhecimentos suficientes para uso do pacote Office ou 

equivalente (Excel, Word, PowerPoint, Outlook, etc.), 

internet/web. Conhecimento e habilidade em técnicas de 

geoprocessamento, com foco em manipulação da 

ferramenta QGis para produção de mapas temáticos. 

Conhecimento e habilidade em ferramentas do ambiente 

Autodesk, com foco na manipulação e elaboração de 

desenhos técnicos no AutoCAD e formatação de peças 

gráficas. Conhecimento e habilidade em acompanhamento 

de projetos de construção civil, elaboração de orçamentos e 

cronogramas físico-financeiros e de documentos técnicos 

para subsidiar a avaliação de visitas técnicas ou serviços 

prestados por terceiros. Perfil de proatividade e 

comprometimento, comunicação clara e concisa, com foco 

em soluções e visão estratégica. 

Atribuições do 

cargo 

Dar suporte e apoio técnico especializado às atividades dos 

especialistas em recursos hídricos na elaboração de 

documentos técnicos e na estruturação do escopo de 
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contratação de serviços;  

Acompanhar instrumentos contratuais e apoiar a 

fiscalização de empresas contratadas para execução das 

ações previstas da Agenda de Saneamento, Gestão de 

Recursos Hídricos e Balanço Quali-Quantitativo do PERH 

Guandu; 

Apoiar tecnicamente o Comitê Guandu-RJ em suas diversas 

instâncias em atividades voltadas aos recursos hídricos e ao 

saneamento;  

Elaborar relatórios técnicos de vistoria e fiscalização, 

documentos para apoio gerencial, notas técnicas, termos de 

referência e apresentações; 

Avaliar produtos referentes às atividades das Agendas de 

Infraestrutura Verde e Agropecuária e atestar Notas Fiscais; 

Participar e conduzir, quando demandado, de reuniões com 

equipe da AGEVAP, do Comitê Guandu-RJ, do INEA, dos 

municípios da RH-II e outros entes do Sistema de Recursos 

Hídricos;  

Elaborar atas de reuniões, plano de trabalho e relatórios das 

rotinas de atividades desempenhadas; 

Conduzir a execução técnica dos trabalhos de sua 

especialidade; Realizar levantamentos de campo; Prestar 

assistência técnica no estudo e desenvolvimento de projetos 

e pesquisas tecnológicas; Orientar a execução dos serviços 

de instalações, manutenções e restaurações de sistemas de 

esgotamento sanitário e abastecimento de água; Dar 

assistência técnica na compra, venda e utilização de 

produtos especializados; Responsabilizar-se pela 

elaboração e execução de projetos compatíveis com a 

formação profissional; Desenvolver estudos preliminares e 

de concepção para projetos de edificações; Avaliar a 

execução e a adequada gestão de canteiros de obras; 

Elaborar e desenvolver projetos dentro dos limites 

determinados pelos conselhos regionais; Organizar e 

conduzir processo de licenciamento de obras; Desenhar, 

interpretar e adequar projetos civis, aplicando as normas 

técnicas e regulamentos de construção e de instalações 

vigentes; Avaliar projetos para locação de obra; Elaborar 

especificações e planilhas de quantitativos e custos; 

Elaborar e acompanhar cronogramas; Fiscalizar as etapas 
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de execução de obras da agenda Saneamento; Fiscalizar a 

qualidade de serviços e materiais de construção; Elaborar 

relatórios e outros textos técnicos além de planilhas e 

gráficos; Orientar a utilização de equipamentos na área de 

construção civil; Auxiliar o gerenciamento e fiscalizar a 

implantação, manutenção e restauração de infraestruturas. 

Outras ações relacionadas às Agendas Recursos Hídricos, 

Balanço Quali-Quantitativo e Saneamento, previstas no 

PERH Guandu, conforme demanda. 
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