
 
 

Prezada Aline Mesquita, 

 

Após a publicação da Ata de encerramento dos trabalhos referente ao Contrato Fehidro             

095/2019, projeto “4o Encontro de Educação Ambiental na UGRHI-4: Implantando o           

Programa de Educação Ambiental da Bacia do Pardo", você nos solicitou a revisão de seus               

documentos e suas respectivas pontuações na tabela 2 - critérios de análise de currículo. 

 

O pedido se ateve a revisão dos seguintes documentos enviados por você: doc. 3              

(declaração do empregador - FloraVida); doc 4 (atestado de matrícula em curso de             

especialização); doc. 6 (certificado de estágio - Instituto FloraVida); e doc. 7 (certificado de              

participação em projeto de extensão universitária); objetivando a correção das pontuações           

referente aos itens iii (Experiência em elaboração de políticas públicas, planos, programas,            

projetos e publicações de livros na área de educação ambiental); iv (Ter experiência em              

moderação de processos participativos em colegiados); e viii (disponibilidade para viajar) da            

tabela 2. 

 

Na ata mencionada, sua pontuação nos itens supracitados, constou da seguinte forma:  

(iii) Experiência em elaboração de políticas públicas,       
planos, programas, projetos e publicações de livros na        
área de educação ambiental; 

Dois ou mais documentos    
comprobatórios 5  

Um documento comprobatório 3 3 

Nenhum documentos  
comprobatórios Eliminatório   

(iv) Ter experiência em moderação de processos       
participativos em colegiados; 

Dois ou mais documentos    
comprobatórios 5  

Um documento comprobatório 3 3 

Nenhum documentos  
comprobatórios Eliminatório   

(viii) Disponibilidade para viajar; 
Ter disponibilidade 5  

Não ter disponibilidade Eliminatório  

(Item iii: 3 pontos (um documento comprobatório); Item iv: 3 pontos (um documento             

comprobatório); Item viii: sem pontuação) 

 

Feita a revisão solicitada, informamos que: 
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Quanto ao item iii: Considerando os documentos 03 (declaração do empregador FloraVida)            

e 6 (certificado de estágio - Instituto FloraVida), será feita a correção, passando a constar               

05 pontos na tabela. 

 

Quanto ao item iv: Mantemos nosso posicionamento ao considerar apenas o documento 3             

(declaração do empregador FloraVida). 

 

Conforme você mesma apontou no e-mail solicitando a revisão, "O que declarei como             

experiência no eixo iv foi, além da declaração (doc 03), a experiência de extensão descrita               

no currículo em que houveram processos de mediação de processos participativos (como o             

diagnóstico participativo e as reuniões do coletivo) envolvendo representantes de          

colegiados (doc 07) e o curso de especialização (doc 04) em que um dos eixos é o de                  

políticas públicas, no qual temos contato com diversas ferramentas participativas, bem           

como de incidência da educação ambiental em políticas públicas".  

 

Desta forma, considerando que suas experiência em moderação de processos não se            

refere a atividades desenvolvidas em colegiados, mantemos a pontuação anterior: 03           

pontos na tabela. 

 

Quanto ao item viii: Considerando a informação no currículo, faremos a alteração, passando             

a constar 05 pontos na tabela. 

 

Abaixo, apresentamos a tabela com as devidas correções, considerando os critérios           

apontados acima, na qual sua pontuação está representada por "E2": 

 

Fator Requisitos  Pontos E1 E2 

(i) Graduação em nível superior 
Bacharel e Licenciatura 5 5 5 

Sem Graduação Eliminatório    

(ii) Experiência de atuação em projetos no       
Terceiro Setor em uma ou mais das temáticas:        
educação ambiental, planejamento e    
metodologias participativas, recursos hídricos; 

Possuir experiência de atuação 5 5 5 
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Não possui experiência de    
atuação Eliminatório   

(iii) Experiência em elaboração de políticas      
públicas, planos, programas, projetos e     
publicações de livros na área de educação       
ambiental; 

Dois ou mais documentos    
comprobatórios 5 5 5 

Um documento comprobatório 3   

Nenhum documentos  
comprobatórios Eliminatório    

(iv) Ter experiência em moderação de      
processos participativos em colegiados; 

Dois ou mais documentos    
comprobatórios 5 5  

Um documento comprobatório 3  3 

Nenhum documentos  
comprobatórios Eliminatório    

(v) Domínio em digitação, internet, pacote      
Office/Libre Office; 
 

Um documento comprobatório 5 5 5 

Nenhum documento  
comprobatório Eliminatório   

(vi) Disponibilidade para trabalho em fins de       
semana; 

Ter disponibilidade 5 5 5 

Não ter disponibilidade Eliminatório   

(vii) Disponibilidade para contratação    
imediata; 

Ter disponibilidade 5 5 5 

Não ter disponibilidade Eliminatório   

(viii) Disponibilidade para viajar; 

Ter disponibilidade 5 5 5 

Não ter disponibilidade Eliminatório   

(ix) Residir na Bacia Hidrográfica do Pardo. 
Residir 5 5 5 

Não residir Eliminatório   

TOTAL MÁXIMO 45 45 43 
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Assim, feitas as correções devidas, notamos que não houve prejuízo no resultado final dos              

trabalhos, vez que a E1 permaneceu com pontuação superior. 

 

Agradecemos sua participação no processo de seleção e suas observações na necessária            

revisão da ata. 

 

São Carlos, 16 de março de 2020. 

 

 

 

 
 

FunBEA – Fundo Brasileiro de Educação Ambiental 
Maria Henriqueta Andrade Raymundo 

Presidente 
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