
 

 
Aos Representantes Diplomaticos das Instituiçoes competentes.  
Paises Africanos de lingua Portuguesa  

 
 
 

Turim, 5 de Junho de 2008  
 
 
Objeto: Comunicado para Seleção de Candidatos ao Curso de Especialização 
Gestão Integrada em Saneamento UnB  
 
Prezados Senhores,  
 
Aqui em anexo estamos enviando o comunicado para seleçao de candidados ao dois 
Cursos de Especializaçao “Gestao integrada em Saneamento” cujo decorrer è previsto 
em Brasilia, DF, no periodo  do 15 de setembro atè 5 de dezembro do 2008.  
O Curso està sendo oferecido desde o ano de 2005 pelo Projeto de Cooperaçao Brasil-
Italia em Saneamento Ambiental que realiza uma cooperaçao tecnica 
interinstitucional entre o Ministerio das Cidades do Governo Federal do Brasil e a 
Hydroaid – Escola Internacional da Agua pelo Desenvolvimento de Turim, Italia.  
O Curso, que em sua versão de 2007 recebeu o formato de especialização, è 
concebido para desenvolver fundamentos para a construção de uma visão integrada e 
sustentável da gestão das águas e dos resíduos na cidade buscando a compreensão dos 
problemas e processos envolvidos no manejo das águas pluviais e na gestão dos 
serviços públicos de abastecimento de água, de esgotamento sanitário e de resíduos 
sólidos. Operacionalmente, o Curso alia a prática profissional aos conceitos e 
fundamentos de gestão aplicada ao campo do saneamento.  
O Curso està previsto com duraçao de 24 semanas ou 6 meses, sendo 12 semanas de 
aulas presenciais e 12 semanas para elaboraçao de uma monografia ou trabalho final.  
Estam sendo disponibilizadas 30 vagas para um publico alvo composto por 
profissionais do Brasil (20 vagas), dos demais Paises da America Latina (5 vagas) e da 
Africa de lingua portuguesa (5 vagas) 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.  
Poderão se candidatar profissionais que atendam aos seguintes requisitos básicos:  
- graduação em curso de nível superior reconhecido e com no mínimo (4) quatro 
anos de duração;  

 



 

- Atuação como profissional de nível superior na área de saneamento ou correlata, 
em um período igual ou superior a (3) três anos, idealmente exercendo a função de 
gestor.  
O Curso será ministrado em português, sendo que as aulas e as outras atividades 
proferidas em italiano contarão com tradução simultânea para o português.  
Tendo em vista a importancia do apoio dos reprèsentantes diplomaticos e tecnicos 
dos Paises interessados, na divulgação desta chamada publica, esperamos em uma 
manifestação positiva dos Senhores e nos colocamos a disposição para qualquer 
esclarecimento for necessario.  
Atenciosamente,  
 
Rossella Monti, PhD 

 
Direttore  
HYDROAID 
 
 

 


