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PPRROOGGRRAAMMAA  DDAASS  NNAAÇÇÕÕEESS  UUNNIIDDAASS  PPAARRAA  OO  DDEESSEENNVVOOLLVVIIMMEENNTTOO  ––  PPNNUUDD  
  

AAVVIISSOO  DDEE  CCHHAAMMAADDAA  PPÚÚBBLLIICCAA  NNºº  000011//22000066  ––  PPRROOJJEETTOO  BBRRAA--9999//003300  
  

SELEÇÃO PÚBLICA DE CANDIDATOS AO CURSO DE GESTÃO INTEGRADA DAS ÁGUAS E RESÍDUOS NA 
CIDADE 

 
Projeto de Cooperação Técnica Internacional BRA-99/030 (Programa de Modernização do Setor 
Saneamento – PMSS, vinculado à Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental do Ministério das 
Cidades) torna público e convida os interessados a se apresentarem como candidatos a 45 (quarenta e 
cinco) vagas no Curso de Gestão Integrada das Águas e Resíduos na Cidade, que será realizado 
em parceria com a Escola Internacional da Água para o Desenvolvimento – HYDROAID, sediada em 
Turim, na Itália, em conformidade com as condições estabelecidas na CHAMADA PÚBLICA No. 
001/2006 – PROJETO BRA-99/030, que se encontra disponibilizada no endereço eletrônico 
www.cidades.gov.br e www.snis.gov.br. O curso será realizado em Brasília-DF, em tempo integral, 
durante um período de 15 (quinze) semanas, com carga horária total de 420 horas, com início em 05 
de junho e término em 15 de setembro de 2006. As inscrições serão encerradas em 28 de abril de 
2006. Os demais prazos e os documentos necessários à inscrição devem ser consultados na referida 
chamada. 
 

Brasília, 27 de março de 2006 
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CCHHAAMMAADDAA  PPÚÚBBLLIICCAA  NNºº  000011//22000066  ––  PPRROOJJEETTOO  BBRRAA//9999//003300  
  
  
  

SSEELLEEÇÇÃÃOO  PPÚÚBBLLIICCAA  DDEE  CCAANNDDIIDDAATTOOSS  AAOO  
  

Curso de Gestão Integrada das Águas e dos Resíduos na Cidade 
 
 
 
Projeto de Cooperação Técnica Internacional BRA-99/030 (Programa de Modernização do 
Setor Saneamento – PMSS, vinculado à Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental do 
Ministério das Cidades) torna público e convida os interessados a se apresentarem como 
candidatos a 45 (quarenta e cinco) vagas no Curso de Gestão Integrada das Águas e dos 
Resíduos na Cidade, que será realizado em parceria com a Escola Internacional da Água 
para o Desenvolvimento – HYDROAID, sediada em Turim, na Itália, em conformidade com 
as condições estabelecidas nesta Chamada Pública. 
 
 
1. DESCRIÇÃO DO CURSO 
 
1.1. Da temática 
 
O Curso desenvolve os fundamentos para a construção de uma visão integrada e 
sustentável da gestão das águas e dos resíduos na cidade. Apresenta os desafios 
associados à recuperação da qualidade dos cursos d’água que cruzam as cidades. Busca a 
compreensão dos problemas e processos envolvidos no manejo integrado das águas 
pluviais e na gestão dos serviços públicos de abastecimento de água,  esgotamento 
sanitário e resíduos sólidos. Relaciona a prática profissional aos conceitos e fundamentos 
apresentados no decorrer do curso, por meio de visitas técnicas realizadas em empresas e 
entidades públicas que atuam na área de saneamento ambiental.  
 
1.2. Dos objetivos 
 
Os principais objetivos do Curso são: 

• aprofundar a capacidade de análise e compreensão dos processos naturais de 
formação e transformação dos cursos d´água e das modificações introduzidas no 
ambiente pelo processo de uso e ocupação do território,  em especial na área 
urbana;  

• apresentar os desafios relacionados à melhoria das condições de saúde pública, 
saneamento ambiental e especificamente da  recuperação dos cursos d´água, na 
ótica da sustentabilidade; 

• familiarizar os alunos com o uso, em situações reais, de variados instrumentos para 
a formulação de planos, programas e projetos dirigidos à melhoria das condições de 
saneamento ambiental; 

• analisar as perspectivas de atuação regional e multi-setorial no planejamento,  
implementação e gestão de sistemas;  

• analisar a interação entre os sistemas públicos de abastecimento de água, de 
esgotamento sanitário, de águas pluviais e de manejo dos resíduos sólidos urbanos, 
diante dos desafios da gestão e da recuperação dos corpos d´água; 

• aprimorar a capacidade de gestão, com uma visão integrada, dos sistemas de 
saneamento, em especial dos sistemas públicos de abastecimento de água, de 
esgotamento sanitário, de águas pluviais e de manejo dos resíduos sólidos urbanos. 
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1.3. Do suporte administrativo para execução 
 
Haverá uma Comissão Coordenadora composta por três profissionais especialistas no tema 
do Curso, designados pelo PMSS, de comum acordo com a HYDROAID, que terá a 
incumbência de selecionar os candidatos ao curso, de deliberar sobre eventuais problemas 
e casos omissos, e de proceder as avaliações de aproveitamento dos alunos. 
 
Para os aspectos de execução do curso, haverá um coordenador didático-pedagógico pelo 
PMSS e um pela HYDROAID. O Curso contará também com a coordenação executiva pelo 
PMSS. 
 
1.4. Da estrutura 
 
O curso é estruturado para a participação dos alunos em tempo integral, durante um período 
de 15 semanas, com carga horária em disciplinas e atividades didáticas presenciais de 420 
horas. A carga horária será ministrada por professores de Universidades e Instituições 
italianas e brasileiras. Haverá tradução simultânea para o português. 
 
Nas seis primeiras semanas de curso serão desenvolvidas disciplinas e outras atividades de 
caráter obrigatório, das quais todos alunos matriculados participarão. A sétima semana será 
livre de atividades didáticas, podendo os alunos se ausentar de Brasília, caso julguem 
conveniente. As cinco semanas seguintes intercalam disciplinas e atividades obrigatórias e 
optativas. As disciplinas optativas têm a finalidade de encaminhar cada aluno à áreas de 
ênfase que mais sejam adequadas à sua atuação na instituição de origem e à elaboração da 
monografia. Na 13ª semana está programada uma viagem de estudos com realização de 
visitas técnicas e com foco na troca de experiências com instituições que atuem diretamente 
em gestão na área de saneamento ambiental e de recursos hídricos. As duas últimas 
semanas serão completadas com disciplinas obrigatórias, apresentação de trabalhos finais e 
avaliação e encerramento do curso.  
 
 
2. ANTECEDENTES 
 
O Governo Brasileiro construiu, ao longo dos três últimos anos, uma Cooperação Técnica 
com a Itália, na área de Capacitação em Saneamento Ambiental. Como atividade da 
Cooperação, no ano de 2004, a Comissão Italiana ofereceu 4 vagas para especialistas 
brasileiros participarem, em Turim, do Curso Regular da HYDROAID, conhecida como 
Escola Internacional da Água para o Desenvolvimento. Trata-se de uma reconhecida 
associação privada, sem fins lucrativos, composta por autoridades italianas regionais e 
locais, bancos, o Instituto Politécnico e a Universidade de Turim, sendo co-financiada pelo 
Ministério das Relações Exteriores da Itália. A HYDROAID tem por objetivo capacitar e 
treinar grupos de especialistas em gestão integrada dos recursos hídricos e dos serviços de 
saneamento ambiental oriundos de países emergentes ou em desenvolvimento. 
 
No ano de 2005 foi realizada a 1ª edição no Brasil do curso Gestão Integrada das Águas e 
dos Resíduos na Cidade. As atividades didáticas do Curso e a estadia dos 38 participantes 
ocorreram nas dependências da ENAP, em Brasília. 
 
Na fase atual da Cooperação Brasil-Itália, está sendo promovida a 2ª edição do curso, 
objeto desta Chamada Pública, que contará novamente com o apoio da HYDROAID para a 
sua implementação. 
 
 



 

 4

3. OBJETIVOS DA CHAMADA PÚBLICA E PÚBLICO ALVO 
 
A presente Chamada Pública tem por objetivo selecionar 45 (quarenta e cinco) profissionais, 
sendo 25 (vinte e cinco) do Brasil e 20 (vinte) provenientes dos países da África de língua 
portuguesa, para participação no Curso. Na eventualidade de não utilização de todas as 
vagas ofertadas para profissionais de países da África de língua portuguesa, as vagas 
disponíveis serão destinadas para profissionais do Brasil. 
 
O público alvo da presente Chamada Pública é composto por profissionais que atuem nas 
áreas de saneamento, de recursos hídricos e afins, com potencial de intervenção e tomada 
de decisão na gestão pública do setor e que possam servir como multiplicadores dos 
pressupostos discutidos no curso. 
 
 
4. IDIOMA E DATA DE REALIZAÇÃO DO CURSO 
 
O Curso será ministrado em português, sendo que as aulas e as outras atividades proferidas 
em italiano contarão com tradução simultânea para o português. O Curso será realizado na 
cidade de Brasília, no período de 5 de junho a 15 de setembro de 2006. O curso terá 
atividades em horário integral, diariamente, com exceção de sábados, domingos e feriados, 
preferencialmente das 08:30 às 12:30, e das 15:00 às 17:00.   
 
 
5. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO DO CURSO  
 
As atividades previstas na programação e as respectivas cargas horárias são como segue. 
Ressalta-se que, a critério da Comissão Coordenadora do Curso, poderão ser feitas 
alterações nessa programação, sem prévio aviso aos candidatos. 
 
 

DISCIPLINA / ATIVIDADE DIDÁTICA CARGA 
HORÁRIA (H) 

Semana 1 (30 horas):  
Apresentação do curso e da cidade de Brasília 06 
Gestão integrada das águas e dos resíduos e o planejamento territorial e 
urbano 

18 

Trabalho de Apresentação dos alunos (ver descrição do Produto 1, item 7 
desta Chamada Pública) 

06 

Semana 2 (30 horas):  
Política e normalização dos serviços de saneamento ambiental no Brasil  06 
Política e normalização dos serviços de saneamento ambiental na Itália 06 
Debate- análise comparativa Brasil-Itália 06 
Fontes de Financiamento e Captação de Recursos 06 
Trabalho de Apresentação dos alunos – continuidade (ver descrição do 
Produto 1, item 7 desta Chamada Pública) 

06 

Semana 3 (30 horas):  
Aspectos legais da gestão das águas e dos resíduos 24 
Trabalho de Apresentação dos alunos – continuidade (ver descrição do 
Produto 1, item 7 desta Chamada Pública) 

06 

Semana 4 (30 horas):  
Ciclo hidrológico e recursos hídricos 06 
Gestão das águas pluviais urbanas (eventos meteorológicos críticos/ 
planejamento e normalização no Brasil/ inundações ribeirinhas) 

24 
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Semana 5 (30 horas):  
Introdução ao sistema de abastecimento de água, manejo de águas 
pluviais e tratamento de esgoto 

18 

Elementos de gestão financeira e política tarifária 12 
Semana 6 (30 horas):  
Formulação de planos de saneamento ambiental 24 
PRIMEIRA AVALIAÇÃO 06 
Semana 7 (SEMANA LIVRE)  
Semana 8 (30 horas):  
Águas poluídas do território urbano. Sistemas separador e unificado de 
esgotamento sanitário. Materiais e novas tecnologias para redes 

24 

Informações em saneamento - (SNIS, PNSB, PNAD e CENSO) 06 
Semana 9 (30 horas):  
Introdução ao sistema de manejo de resíduos sólidos.  24 
Visita Técnica: Instalações de disposição final de resíduos sólidos - 
Brasília-DF 

06 

Semana 10   (30 horas):  
Disciplina optativa A: Tratamento e potabilização da água 24 
Disciplina optativa B: Sistemas condominiais de esgoto  24 
Disciplina optativa C: Valorização dos resíduos sólidos como matéria e 
energia; resíduos de construção e demolição 

24 

Palestra: Instrumentos de gestão de recursos hídricos – enquadramento, 
outorga e cobrança 

03 

Palestra: Gestão de áreas de risco 03 
Semana 11 (30 horas):  
Disciplina optativa D: Saneamento em pequenas comunidades 12 
Disciplina optativa E: Manejo, conservação e monitoramento das águas 
subterrâneas e superficiais  

12 

Disciplina optativa F: Uso múltiplo, conservação de água e gestão de 
demanda  

12 

Palestra: Sensoriamento remoto e geoprocessamento aplicado 3 
Palestra: Metodologia e técnica de planejamento e projeto 3 
Seminário- Comunicação ambiental 6 
Visita Técnica: Estação de Tratamento de Água (ETA) 6 
Semana 12 (30 horas):  
Disciplina optativa G: Distribuição de água potável 24 
Disciplina optativa H: Disposição final de resíduos e recuperação 
ambiental de áreas degradadas 

24 

Visita Técnica: Estação de Tratamento de Efluentes (ETE) 06 
Semana 13 (30 horas):  
Viagem de Estudos 30 
Semana 14 (30 horas):  
Gestão integrada e sustentável de resíduos sólidos 18 
Erosão e controle de materiais sólidos nos sistemas de drenagem / 
manutenção dos sistemas de drenagem 

12 

Semana 15 (30 horas):  
Apresentação da monografia (ver descrição do Produto 2, item 7 desta 
Chamada Pública) 

24 

SEGUNDA AVALIAÇÃO  4 
Avaliação final do curso 2 
 
Haverá, ainda, uma cerimônia de abertura e outra de encerramento do Curso. 
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Cada aluno comporá um conjunto harmônico entre um tema de monografia e três disciplinas 
optativas. O aluno deverá sugerir no formulário do Anexo I as três disciplinas optativas 
desejadas, indicando a ordem de sua preferência em cada uma das três semanas do 
programa. A seleção final das disciplinas optativas de cada aluno será por decisão da 
Comissão Coordenadora do Curso, que, para tal, considerará a disponibilidade e 
distribuição de vagas, a classificação do aluno no processo de seleção, e a harmonia 
curricular pretendida.  
 
 
6. RECURSOS FINANCIÁVEIS 
 
O Curso será custeado pela Cooperação Brasil-Itália, sendo gratuito para os candidatos 
selecionados. Além disso, os candidatos selecionados para o Curso receberão 
gratuitamente:  

• material didático preparado para as disciplinas do curso (apostilas); 
• hospedagem em quartos compartilhados por dois alunos; 
• café da manhã e uma refeição por dia; 
• passagem aérea (ida e volta) entre a cidade de origem (ou capital mais próxima que 

disponha de aeroporto) e Brasília; 
• transporte para as visitas planejadas no curso; e 
• seguro-saúde. 

 
Não serão cobertas pela Cooperação Brasil-Itália, sob nenhuma hipótese, outras despesas 
tais como diárias, ajudas de custo, taxas de transporte aéreo e/ou alfandegárias, aluguel de 
equipamentos, médico-hospitalares não cobertas pelo seguro-saúde, consumo em hotéis e 
restaurantes, ou gastos de qualquer natureza, senão aquelas definidas no parágrafo 
anterior. 
 
 
7. CONTRAPARTIDA DOS CANDIDATOS/ALUNOS – PRODUTOS 

ESPERADOS 
 
São esperados de cada candidato/aluno do curso dois produtos, que são descritos a seguir. 
 
7.1. Produto 1 - Apresentação dos principais desafios no saneamento (Trabalho de 
Apresentação) 
Os candidatos se comprometem a elaborar um Trabalho de Apresentação relatando o 
diagnóstico dos principais desafios relacionados à melhoria do saneamento ambiental e 
gestão integrada das águas e dos resíduos em sua cidade de origem, antes do início do 
programa, tendo em vista a apresentação e o compartilhamento de experiências com os 
demais integrantes do curso. O Trabalho de Apresentação deverá ser enviado em meio 
digital à Comissão Coordenadora do Curso junto com os documentos exigidos para a 
inscrição. O candidato pode optar por apresentar o tema para uma localidade que não seja 
sua cidade de origem caso julgue mais conveniente. 
 
O Trabalho de Apresentação deverá conter no máximo três páginas. Nas três primeiras 
semanas do Curso, cada aluno apresentará o seu Trabalho de Apresentação para os 
demais, conforme previsto no conteúdo programático (item 5 desta Chamada Pública). 
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7.2. Produto 2 – Monografia  
 
Quando da inscrição no Curso, o candidato apresentará uma proposta de monografia, 
contendo no máximo três páginas, que se constituirá em um documento de intenção que 
servirá de base para o desenvolvimento da monografia. Preferencialmente as monografias 
deverão estar associadas à temas abordados pelos alunos nos seus respectivos Trabalhos 
de Apresentação. 
 
No decorrer do curso, os alunos deverão desenvolver a monografia e, ao final do curso, 
fazer uma apresentação oral do trabalho para os demais participantes e convidados 
externos, além de uma Comissão Examinadora ad hoc. Após o encerramento das atividades 
presenciais do curso, o aluno terá um prazo máximo de 12 semanas para revisar e entregar 
a versão final escrita da monografia (o prazo final é fixado no item 8 da presente Chamada 
Pública). Tanto a apresentação oral como escrita da monografia serão componentes da 
avaliação do rendimento dos alunos. O formato geral da monografia e das apresentações 
será fornecido durante o curso pela Comissão Coordenadora do Curso. 
 
As monografias serão individuais e realizadas exclusivamente pelo aluno. Para auxiliar no 
desenvolvimento dos trabalhos envolvidos, a Comissão Coordenadora do Curso designará 
um professor orientador para cada aluno. 
 
As Comissões Examinadoras das monografias serão compostas por três membros, sendo 
dois professores do curso e um convidado externo, e designadas pela Comissão 
Coordenadora do Curso. 
 
As monografias serão disponibilizadas ao PMSS e à HYDROAID, que poderão publicar e 
utilizar o material em outras atividades.  
 
 
8. CRITÉRIO DE ELEGIBILIDADE DOS CANDIDATOS 
 
Poderão se candidatar profissionais que atendam aos seguintes requisitos básicos: 
8.1. Nível de escolaridade: graduação em curso de nível superior com no mínimo 4 
(quatro) anos de duração; e  
8.2. Atuação profissional: como profissional de nível superior na área de saneamento 
ambiental ou afins, em um período igual ou superior a 5 anos. 
 
 
9. PRAZOS 
 
Os prazos de que trata a presente Chamada Pública são os seguintes: 
 
Inscrição e Envio dos Documentos  Até 28/04/2006 
Divulgação dos Candidatos Selecionados 05/05/2006 
Início do Curso 05/06/2006 
Término do Curso (parte presencial) 15/09/2006 
Envio das Monografias (na forma final) 08/12/2006 
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10. PROCEDIMENTOS PARA INSCRIÇÃO 
 
O candidato interessado em se inscrever deve enviar os documentos a seguir discriminados 
para o endereço eletrônico curso@cidades.pmss.gov.br e também via correio, em postagem 
de entrega rápida (no caso do Brasil, via Sedex), para o endereço postal: Setor Comercial 
Norte - Quadra 1 - Bloco "F" - Ed. América Office Tower -  8º andar - sala 801 - CEP 70711-
905 - Brasília/DF. Deve ser citado sempre o nome do curso no endereçamento.  
 
As inscrições somente serão aceitas se enviadas dentro do prazo, considerando-se para 
isso a data de envio do e-mail e a data de postagem da correspondência. Para ambas, a 
data limite de envio é 28 de abril de 2006. 
 
Os candidatos dos países da África de língua portuguesa poderão articular-se com as suas 
respectivas embaixadas no Brasil, as quais poderão apresentar as suas inscrições 
diretamente no endereço citado, até a mesma data limite de 28 de abril de 2006; ou com a 
Embaixada Brasileira em seus países de origem, até a data limite de 20 de abril de 2006. 
 
Os documentos que integram a Inscrição do Candidato são: 

• Termo de Requerimento (Anexo I); 
• Termo de Compromisso (Anexo II); 
• Para os candidatos brasileiros, cópia dos documentos de identidade e  CPF; 
• Para os candidatos estrangeiros, cópia do documento de identificação civil; 
• Curriculum Vitae resumido; 
• Trabalho de Apresentação (com no máximo três páginas); e 
• Proposta da monografia a ser desenvolvida contendo título e um breve escopo (com 

no máximo três páginas). 
 
Qualquer documentação adicional enviada que não corresponda aos itens acima descritos, 
será desconsiderada. 
 
Esclarecimentos adicionais podem ser obtidos pelo endereço eletrônico  
curso@cidades.pmss.gov.br ou pelo telefone (+55 0XX 61) 3327-5006 ou (+55 0XX 61) 
3326-1621, falar com o Sr. Carlos Melo ou Sra. Maria de Fátima e Sousa. 
 
Apenas serão homologadas as candidaturas que atenderem aos critérios de elegibilidade 
para o público-alvo e apresentarem todos os documentos exigidos nos Anexos I e II, 
devidamente assinados pelo candidato e pelo dirigente da instituição a qual integra. 
 
 
11. PROCEDIMENTOS PARA SELEÇÃO DOS CANDIDATOS 
 
Os candidatos considerados elegíveis (com candidaturas homologadas) serão selecionados 
por meio de avaliação qualitativa baseada na adequação das suas propostas de Monografia, 
dos seus Trabalhos de Apresentação e dos seus Curriculum Vitae ao conteúdo 
programático do curso. 
 
Para avaliação dos candidatos, será considerado se as propostas de Monografia e os 
Trabalhos de Apresentação têm relação temática com os objetivos do Curso. No Curriculum 
Vitae, além da sua adequação ao conteúdo programático, serão considerados a qualidade 
dos trabalhos executados e a experiência profissional do candidato. 
 
Serão atribuídos pontos para avaliar a adequação dos candidatos a cada um dos itens antes 
descritos. A classificação dos candidatos será realizada mediante a ordem decrescente do 
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total de pontos obtidos pelos candidatos. A pontuação será feita segundo os seguintes 
critérios: 
1º – adequação do Trabalho de Apresentação ao conteúdo programático do curso (máximo 
de 20 pontos); 
2º – adequação da proposta de Monografia ao conteúdo programático do curso (máximo de 
20 pontos); 
3º – vinculação atual do candidato à área de gestão de serviços públicos e de formulação de 
planos, programas e projetos em instituições públicas dos níveis federal, estadual e 
municipal (máximo de 30 pontos); 
4º – adequação do Curriculum Vitae ao campo da gestão de serviços públicos e da 
formulação de planos, programas e projetos (máximo de 10 pontos); 
5º – experiência profissional (máximo de 10 pontos); e 
6º - formação acadêmica na área de saneamento ambiental e áreas correlatas (máximo de 
10 pontos). 
 
Em caso de haver empate, aplicar-se-á o critério da maior pontuação, na ordem dos 
critérios, do primeiro ao último. 
 
O processo de seleção será realizado pela Comissão Coordenadora do Curso, que se 
encarregará da divulgação do resultado do processo de seleção. O resultado da avaliação 
será divulgado até o dia 05 de maio de 2006 no seguinte sítio da Internet: www.snis.gov.br. 
 
 
12. AVALIAÇÃO DO RENDIMENTO DOS ALUNOS 
 
Somente será considerado aprovado no curso, gozando da prerrogativa de emissão de 
certificado, aquele aluno que cumprir todas as condições a seguir: 
1º - for aprovado em todas as disciplinas e atividades didáticas obrigatórias previstas no 
Curso; 
2º - tiver a média aritmética simples das duas avaliações previstas no curso maior ou igual a 
50% (cinquenta porcento) do total de pontos distribuídos; 
3º - tiver cursado for aprovado em três disciplinas optativas do Curso; e 
4º - tiver a sua monografia aprovada pela Comissão Examinadora ad hoc.   
 
A aprovação em cada disciplina ou atividade didática obrigatória ou optativa é condicionada 
ao aluno apresentar freqüência igual ou superior a 75% (setenta e cinco porcento) e realizar 
todos os exercícios propostos na disciplina ou atividade. 
 
A entrega do Certificado do Curso também estará condicionada a aprovação da Monografia 
 
 
13. DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
O PMSS resguarda-se ao direito de alterar os termos dispostos nesta Chamada Pública a 
qualquer tempo, quando se fizer necessário, sem aviso prévio. 
  
Os candidatos selecionados a participar do curso estão cientes de que qualquer 
inconformidade e/ou informação inverídica prestada em sua documentação, mesmo que 
verificada posteriormente ao processo seletivo, e o não cumprimento dos termos dispostos 
na presente Chamada Pública, estarão sujeitos a penalidades a serem aplicadas pela 
Comissão Coordenadora do Curso.  
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ANEXO I 
 

TERMO DE REQUERIMENTO 
 
 
Nome Completo: _________________________________________________________ 
 
Disciplinas optativas pretendidas pelo candidato: 
(aponha um número ao lado de cada disciplina optativa escolhida que indique a sua 
prioridade de escolha na semana; assinalar a prioridade de 1 a 3 nas semanas 10 e 11, e de 
1 a 2, na semana 12) 
 
Semana 10: 
_____ A - Tratamento e potabilização da água 
______ B – Sistemas condominiais de esgoto 
______ C – Valorização dos resíduos sólidos como matéria e energia e resíduos de construção e 

demolição 
 
Semana 11: 
______ D – saneamento em pequenas comunidades 
______ E – manejo, conservação e monitoramento das águas subterrâneas e superficiais 
______ F– uso múltiplo, conservação de água e gestão de demanda 
 
Semana 12: 
______ G – distribuição de água potável 
______ H - disposição final de resíduos e recuperação ambiental de áreas degradadas 
 
 
 
Para brasileiros: RG: _______________________ CPF: ________________________ 
   (anexar cópia dos documentos) 
 
Para estrangeiros: documento de identificação civil: ______________________________ 
   (anexar cópia do documento) 
 
Data de Nascimento: ________ / _________/ _______ 
 
Local de Nascimento: ____________________________ 
 
País: _________________________ 
 
Nacionalidade: __________________________ 
 
Endereço Residencial: ____________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________ 
 
Telefone: _________________ Fax: _________________ E-mail: __________________ 
 
 
Endereço Profissional: ____________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________ 
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Telefone: _________________ Fax: _________________ E-mail: __________________ 
 
 
Nome da Instituição em que atua: ____________________________________________ 
 
Atual Cargo na Instituição: ______________________________________ 
 
Início das atividades na Instituição (mês e ano): _______________________ 
 
Descrição das Atividades que a Instituição desenvolve: 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 
 
Descrição das Atividades desenvolvidas pelo candidato na Instituição: 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 
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Curso de Graduação: 
 
Curso: ___________________________ Data da graduação (mês / ano): _____________ 
 
Instituição: ______________________________________ 
 
Curso de Pós-Graduação: 
 
Curso: ___________________________ Data da graduação (mês / ano): _____________ 
 
Instituição: ______________________________________ 
 
 
Tempo de atuação na área de Saneamento Ambiental (número total de meses): ________ 
 
 
Detalhamento da atuação na área de Saneamento Ambiental: 
 
Nome da Empresa: _________________________________________________________ 
 
Atividade da empresa: _______________________________________________________ 
 
Atividade do funcionário na empresa: ___________________________________________ 
 
Período de atuação (mês/ ano de início e término): __________________ 
 
 
 
Nome da Empresa: ________________________________________________________ 
 
Atividade da empresa: ______________________________________________________ 
 
Atividade do funcionário na empresa: __________________________________________ 
 
Período de atuação (mês/ano de início e término): ___________________ 
 
 
 
Nome da Empresa: ________________________________________________________ 
 
Atividade da empresa: ______________________________________________________ 
 
Atividade do funcionário na empresa: __________________________________________ 
 
Período de atuação (mês/ano de início e término): ___________________ 
 
 
 
Nome da Empresa: ________________________________________________________ 
 
Atividade da empresa: _____________________________________________________ 
 
Atividade do funcionário na empresa: _________________________________________ 
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Período de atuação (mês/ano de início e término): ___________________ 
 
 
 
Nome da Empresa: _______________________________________________________ 
 
Atividade da empresa: _____________________________________________________ 
 
Atividade do funcionário na empresa: _________________________________________ 
 
Período de atuação (mês/ano de início e término): ___________________ 
 
(repetir o quadro acima, se necessário) 
 
 
Resumo do Trabalho de Apresentação (o Trabalho completo poderá ter no máximo três 
páginas e ser encaminhado em anexo) 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 
 
 
 
Resumo da proposta de Monografia (a proposta completa poderá ter no máximo três 
páginas e ser encaminhada em anexo) 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 
 
 
 
Análise da maneira pela qual o curso de aperfeiçoamento interage com as perspectivas 
profissionais do candidato 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 
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__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 
 
 
 
Análise da contribuição do curso para a Instituição a qual o candidato está vinculado 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 
 
 

Local e data: __________________, ________ de ________________ de 2006 
 
 
 

Assinatura: __________________________________________ 
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ANEXO II 
 

TERMO DE COMPROMISSO 
 
 

A ____________________________________________________________,.representada 
                                                 (Instituição/órgão) 
 
por seu dirigente ______________________________________________________ e pelo  
                                                         (cargo/função do dirigente) 
 
profissional Sr(a) ____________________________________________________, indicado 
                                                                    (nome do candidato) 
 

para pleitear uma vaga no Curso de Gestão Integrada das Águas e Resíduos na 
Cidade – 2ª Edição, registram sua concordância em relação aos requisitos do presente 

Termo de Compromisso; quais sejam:  

 

1. Dividir um apartamento duplo com outra pessoa no alojamento ou hotel reservado 
para os participantes do Curso; 

 
2. Estar presente no primeiro dia do Curso; 
 
3. Participar ativamente e assiduamente de todas as atividades do Curso; 
 
4. Realizar todos os exercícios práticos, testes e provas previstos no conteúdo 

gramático do Curso visando avaliar periodicamente o desempenho individual; 
 
5. Entregar e apresentar a monografia nos termos e prazos definidos pela Comissão 

Coordenadora do Curso; 
 

6. Responder aos formulários e/ou apresentar relatórios visando a avaliação de impacto 
da aprendizagem, a ser realizada em datas posteriores ao término do curso, nos 
termos a serem definidos pela Comissão Coordenadora do Curso. 

 
 

Local e data: __________________, ________ de ________________ de 2006 
 
 

Assinam este Termo de Compromisso 
 
 
 

_________________________________________________ 
(dirigente da Instituição) 

 
 
 

__________________________________________________ 
(profissional candidato à vaga) 

 


