
10 
 

 

 

CARGO  CÓD. N° DE 
VAGAS 

CADASTRO 
RESERVA 

CIDADE(2) 
NÍVEL 

ESCOLARIDADE/ 
HABILITAÇÃO 

SALÁRIO 
(R$)(1) 

TAXA 
INSCRIÇÃO 

(R$) 

DISCIPLINAS DA PROVA 
OBJETIVA 

N° DE 
QUESTÕES 

PESO 
PONTOS 

PROVA DE 
TÍTULOS 

PONTOS POR 
EXPERIÊNCIA 

PROFISSIONAL 

ASSISTENTE 
ADMINISTRATIVO 

01 2 - Barreiras/BA 

ENSINO MÉDIO 
COMPLETO 1.500,00 45,00 

Específica: conhecimentos 
gerais sobre a Política 
Nacional de recursos 

hídricos, sobre a AGB Peixe 
Vivo e o Comitê da Bacia 
Hidrográfica do Rio São 

Francisco. 

20 3 

 - -  

02 2 - Penedo/AL Português 10 2 

03 2 - Petrolina/PE Noções de Informática 10 2 

ANALISTA 
AMBIENTAL  

04 2 - Barreiras/BA 

ENSINO 
SUPERIOR 

COMPLETO EM 
QUALQUER 

ÁREA DE 
ATUAÇÃO 

2.000,00 100,00 

 
Específica: conhecimentos 

gerais sobre a Política 
Nacional de recursos 

hídricos, sobre a AGB Peixe 
Vivo e o Comitê da Bacia 
Hidrográfica do Rio São 

Francisco. 

20 3 

10 10 05 3 - Penedo/AL 

06 2 - Petrolina/PE Português 20 2 

COORDENADOR 
REGIONAL 

07 1 1 Barreiras/BA 
ENSINO 

SUPERIOR 
COMPLETO, 

GRADUADO EM 
ÁREA 

RELACIONADA 
AO MEIO 

AMBIENTE E/OU 
RECURSOS 
HÍDRICOS  

 

4.800,00 100,00 

Específica: conhecimentos 
gerais sobre a Política 
Nacional de recursos 

hídricos, sobre a AGB Peixe 
Vivo e o Comitê da Bacia 
Hidrográfica do Rio São 

Francisco. 

20 3 

50 50 08 1 1 Penedo/AL 

09 1 1 Petrolina/PE Português 20 2 

TOTAIS - 19                   

(1) Mais beneficio de Vale Alimentação equivalente a R$ 400,00 mensais – base junho/2012 
(2) Ao realizar sua inscrição o candidato deverá optar pela cidade onde realizará sua prova: Belo Horizonte/MG, Barreiras/BA, Penedo/AL ou Petrolina/PE. 
 

ANEXO I – DOS CARGOS E SUAS ESPECIFICAÇÕES 
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ANEXO II - DESCRIÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS  
 

CARGO: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO - 40 horas semanais. 

Executar atividades administrativas direcionadas aos Comitês de Bacia e Diretoria da AGBPV, seguindo para tanto 
sempre orientações do superior imediato. 
Fazer aberturas de chamados técnicos sempre que necessário; Atuar na organização da logística de viagens dos 
membros dos Comitês e de funcionários da AGB; Executar atividades administrativas sempre que necessário, de 
acordo com as demandas levantadas pela Diretoria da AGBPV; Executar diversas rotinas administrativas diárias; 
Fazer atualizações do site CBH; Monitorar envios e recebimentos via correio; Atender ligações telefônicas e anotar 
recados; Fazer serviços externos diversos sempre que necessário; Atender solicitações diversas dos funcionários e 
Direção do AGB; Executar atividades correlatas. 

CARGO: ANALISTA AMBIENTAL – 40 horas semanais. 

Prestar assessoramento à Diretoria Executiva, apoiando nas atividades dos Comitês Associados, acompanhamento 
dos contratos de gestão e demais convênios. 
Organizar semanalmente todas as reuniões da Diretoria; Fazer o encaminhamento das diversas demandas; Participar 
e apoiar nas reuniões dos Diretores da AGB e Comitês Associados; Divulgar os eventos diversos que são 
patrocinados pelo Peixe Vivo; Apoiar a organização de eventos da AGB e Comitês; Fazer visitas em campo e sempre 
que necessário; Elaborar relatórios técnicos; Participar de reuniões internas sempre que convocado; Fomentar a 
gestão das bacias hidrográficas; Atuar nos trâmites administrativos; Fazer contato com os fornecedores aos Comitês 
de Bacia Hidrográfica; Participar de Seminários, Curso e Reuniões voltadas para a área ambiental e administrativas; 
Elaborar relatórios financeiros e relatórios de atividades dos convênios com os Comitês de Bacia Hidrográfica e 
Contratos de Gestão; Fazer a montagem de processos de compras; Realizar trabalhos de campo; Mapear e 
georeferenciar dados para confecção de mapas diversos; Criar planilhas e processar dados tabulares; Fazer 
diagnóstico inicial dos controles adotados pela AGB Peixe Vivo; Fazer revisão dos procedimentos usualmente 
adotados pela AGB Peixe Vivo no controle administrativo financeiro dos contratos e convênios firmados; Verificar 
todos os procedimentos adotados para salvaguardar a execução do Contrato de Gestão e Convênios; Observar não 
conformidades e avaliar a necessidade da introdução de novos procedimentos e controles administrativos e 
financeiros; Propor a construção de planilhas eletrônicas, que possibilitem o controle gerencial do Contrato de Gestão 
e Convênios; Cumprir metas estabelecidas; Fazer cronogramas e entrega dos serviços e/ou produtos; Propor 
controles administrativos de fluxo de caixa; Elaborar relatórios de acompanhamento, plano de projeto, inventários dos 
bens, check list das despesas; Implementar tabelas, quadros, gráficos, ilustrações que irão compor os Relatórios e as 
Prestações de Contas Anuais; Acompanhar trabalhos de auditoria; Atender às recomendações quanto aos controles 
internos e procedimentos; Readequar, quando necessário, procedimentos e controles implantados, tendo em vista as 
recomendações dos técnicos auditores da Agência Nacional de Água, para a perfeita execução dos termos do 
contrato de Gestão e Convênios; Elaborar resposta aos questionamentos relativos os processos de seleção e 
documentos correlatos; Executar atividades correlatas. 

CARGO: COORDENADOR REGIONAL - 40 horas semanais. 

Coordenar o planejamento e desenvolvimento de ações de implementação de projetos e instrumentos de gestão de 
recursos hídricos.  
Coordenar o planejamento e desenvolvimento das ações previstas para a implementação de projetos e instrumentos 
de gestão de recursos hídricos na sua região de atuação; Acompanhar o desenvolvimento das atividades 
administrativas da AGB - PEIXE VIVO e do Comitê da Bacia Hidrográfica, na sua região de atuação; Instruir e dar 
suporte aos profissionais do Comitê da Bacia Hidrográfica no desempenho de suas funções; Acompanhar e participar 
de reuniões visando ampliar o relacionamento entre a AGB - PEIXE VIVO e os membros dos Comitês da Bacia 
Hidrográfica inseridos na sua região de atuação; Acompanhar e participar de reuniões visando ampliar o 
relacionamento entre a AGB - PEIXE VIVO e órgãos/entidades que desenvolvam atividades relacionadas ao meio 
ambiente e recursos hídricos sua área de atuação; Acompanhar a execução do cronograma de execução físico e 
financeiro dos Contratos de Gestão, Convênios e projetos e elaborar relatórios e pareceres técnicos das atividades 
desenvolvidas, sempre que solicitado pela Diretoria Executiva da AGB Peixe Vivo;  Relacionar com a AGB Peixe Vivo, 
membros dos Comitês da Bacia Hidrográfica e outros atores para tratar de assuntos relativos ao Contrato de Gestão 
ou outros instrumentos congêneres. Coordenar projetos de natureza sócio-ambiental, onde o foco principal seja a 
gestão de recursos hídricos. Organizar reuniões e coordenação de órgãos colegiados. Elaborar relatórios técnicos e 
pareceres relativos às atividades e necessidades de um Comitê de Bacia Hidrográfica. Executar atividades correlatas.  
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ANEXO III - DOS PROGRAMAS DAS DISCIPLINAS DAS PROVAS OBJETIVAS 
 

III.01 – PROVA DE PORTUGUÊS 
Cargos de Nível Médio e Superior – TODOS: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, ANALISTA AMBIENTAL E 
COORDENADOR REGIONAL 
1. Compreensão e interpretação de textos, e Tipologia textual; 2. Conhecimentos linguísticos gerais e específicos:  
3. Fonética (3.1-Letra/fonema; 3.2-divisão silábica, 3.3-sílaba tônica; 3.4-Encontros Vocálicos, consonantais e 
dígrafos) 4. Morfologia (4.1-Estrutura e Formação de Palavras; 4.2-Classes de Palavras); 5. Sintaxe: (5.1- Frase, 
oração e período. 5.2-Sintaxe do período simples - Termos Essenciais, Integrantes e Acessórios -  5.3-Sintaxe do 
Período Composto - Orações coordenadas e subordinadas; 5.4- Regência verbal e nominal; 5.5-Crase; 5.5- 
Concordância verbal e nominal;  6. Pontuação (6.1-Ortografia oficial; 6.2- Acentuação gráfica; 6.3-Vozes verbais; 6.4-
Significação das Palavras; 6.5-Emprego de Porque/porquê/por que/por quê, mal/mau, há/a, senão/se não/ afim/a fim, 
onde/aonde);  7. Estilística: 7.1-Sentido Denotativo e Conotativo; 7.2-Figuras de linguagem - Metáfora, Metonímia, 
Pleonasmo, Hipérbole, Eufemismo, Antítese, Elipse, Zeugma, Gradação, personificação e  Ironia;  
SUGESTÕES BIBLIOGRÁFICAS: 
Gramáticos: 
CUNHA, Celso - “Gramática Completa para Concursos e Vestibulares” 
NICOLA, José de - “Gramática – palavra – frase – texto” 
TERRA, Ernani – “Curso Prático de Gramática” 
CEREJA, Willian; “Gramática Reflexiva” 
SACCONI - Luiz Antônio “Nossa Gramática Completa” 

 

III.02 – PROVA DE NOÇÕES DE INFORMÁTICA (NI) 

Cargos: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO  
1. Sistema Operacional Microsoft Windows 7: Configurações básicas do Sistema Operacional (painel de controle). 
Organização de pastas e arquivos. Operações de manipulação de pastas e arquivos (copiar, mover, excluir e 
renomear). 2. Editor de textos Microsoft Word 2007: Criação, edição, formatação e impressão. Criação e manipulação 
de tabelas. Inserção e formatação de gráficos e figuras. Geração de mala direta. 3. Planilha Eletrônica Microsoft Excel 
2007: Criação, edição, formatação e impressão. Utilização de fórmulas. Geração de gráficos. Classificação e 
organização de dados. 4. Internet: Navegação e busca de documentos. 
SUGESTÕES BIBLIOGRÁFICAS: 
Manuais impressos ou eletrônicos dos Sistemas de Informática. 

 

III.03 – PROVAS ESPECÍFICAS - Políticas Estadual e Federal sobre recursos hídricos . 
CARGOS: TODOS: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, ANALISTA AMBIENTAL E COORDENADOR REGIONAL 
LEGISLAÇÃO  
Constituição da República Federativa do Brasil de 05 de outubro de 1988 (Título I, Título III art. 20 a 26 e 30 e Título 
VIII – art. 225).  
Lei Federal nº 9.433, de 8 de janeiro de 1997 que institui a Política Nacional de Recursos Hídricos, cria o Sistema 
Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos.  
Lei nº 9.984, de 17 de julho de 2000 que dispõe sobre a criação da Agência Nacional de Águas - ANA, entidade 
federal de implementação da Política Nacional de Recursos Hídricos e de coordenação do Sistema Nacional de 
Gerenciamento de Recursos Hídricos.  
Lei Federal nº 10.881, de 09 de junho de 2004, que dispõe sobre os contratos de gestão entre a Agência Nacional de 
Águas e entidades delegatárias das funções de Agência de Águas relativas à gestão de recursos hídricos de domínio 
da União.  
6ª Alteração do Estatuto Social da AGB Peixe Vivo, de 28 de abril de 2010: Website da AGB Peixe Vivo: 
www.agbpeixevivo.org.br.  
Contrato de Gestão nº 014/2010 firmado entre Agência Nacional de Águas - ANA e a Associação Executiva de Apoio 
à Gestão de Bacias Hidrográficas Peixe Vivo – AGB Peixe Vivo; Website da AGB Peixe Vivo: 
www.agbpeixevivo.org.br.  
Regimento Interno do CBH São Francisco: Website da AGB Peixe Vivo:  
http://cbhsaofrancisco.org.br/ 
Regimento Interno do CBH São Francisco: Website da AGB Peixe Vivo: www.cbhsaofrancisco.gov.br.  
Website da AGB Peixe Vivo: www.agbpeixevivo.org.br.  
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ANEXO IV – DAS PROVAS DE TÍTULOS E EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL  
 

ANEXO IV.01 - PONTUAÇÃO POR TITULOS  
CARGO: ANALISTA AMBIENTAL  

Especificação do Título Comprovação Critérios Pontuação 

Mestrado em temas 
relacionados às atribuições do 
cargo a que concorre. 

Diploma de grau de Mestre ou 
Certificado de Conclusão ou Ata 
da dissertação e ata da defesa 
da tese, acompanhadas da 
declaração do coordenador do 
curso atestando a aprovação. 

o Cursos realizados em 
faculdade oficial ou 

devidamente reconhecida. 
 

o Pontos cumulativos, 
limitados a 10 (dez), 

podendo ser de igual ou 
diferentes níveis de 

formação. 
 

6 (seis)  

Especialização Lato-Sensu, 
com mínimo de 360 horas, em 
temas relacionados às 
atribuições do cargo a que 
concorre. 

 
Certidão ou declaração de 
conclusão do Curso de 
Especialização, com indicação da 
carga horária. 
 

4 (quatro) 
 

 

ANEXO IV.02 - PONTUAÇÃO POR TITULOS  
CARGO: COORDENADOR REGIONAL 

Especificação do Título Comprovação Critérios Pontuação 

Mestrado em temas 
relacionados às atribuições do 
cargo a que concorre. 

Diploma de grau de Mestre ou 
Certificado de Conclusão ou Ata 
da dissertação e ata da defesa 
da tese, acompanhadas da 
declaração do coordenador do 
curso atestando a aprovação. 

o Cursos realizados em 
faculdade oficial ou 

devidamente reconhecida. 
 

o Pontos cumulativos, 
limitados a 50(cinquenta), 
podendo ser de iguais ou 

diferentes níveis de 
formação. 

 

30 (trinta)  

Especialização Lato-Sensu, 
com mínimo de 360 horas, em 
temas relacionados às 
atribuições do cargo a que 
concorre. 

 
Certidão ou declaração de 
conclusão do Curso de 
Especialização, com indicação da 
carga horária. 
 

20 (vinte) 
 

 

ANEXO IV.03 - PONTUAÇÃO POR EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL 
CARGOS: Todos os de nível superior 

ANALISTA AMBIENTAL E COORDENADOR REGIONAL 
Analista Ambiental  
Experiência comprovada em cargo de nível superior em organizações 
privadas ou públicas. 

2 (dois) pontos por ano de trabalho 
comprovado, limitado a 10 (dez) pontos. 

Coordenador Regional 
Experiência comprovada como analista, gerente, diretor ou funções 
equivalentes em cargo de nível superior, em organizações privadas 
ou públicas na área de meio ambiente e/ou recursos hídricos. 

10 (dez) pontos por ano de trabalho 
comprovado, limitado a 50 (cinquenta) 

pontos. 

Observações:  
1. A comprovação deverá ocorrer através de carteira de trabalho, se da iniciativa privada ou Contrato Administrativo, 

acompanhado de certidão de contagem de tempo, se do setor público. Em caso de servidor efetivo no serviço 
público, será aceita apenas a certidão de contagem de tempo.  
1.1    Os profissionais autônomos poderão comprovar sua experiência profissional nas condições abaixo: 

1.1.1 Desde que a contratante seja pessoa jurídica; 
1.1.2 Apresentação do contrato de prestação de serviços e Recibos de Pagamento a Autônomo – RPA, 

referentes ao período a ser comprovado;  
2. Outras formas de comprovação de experiência deverão ser previa e formalmente consultadas à empresa 

organizadora do Processo de Seleção e Recrutamento em, até 5 (cinco) dias  antes da realização das provas.  
Consultas através de fax, email ou correspondência, de acordo com os endereços indicados no Ato Convocatório. 

3. Será arredondado para cima (01 ano) o período comprovado igual ou superior a 183 (cento e oitenta e três) dias. 
4. As experiências informadas poderão ser confirmadas junto às Instituições contratantes, constantes da 

documentação.  
5. A atuação da empresa contratante na área de recursos hídricos ou meio ambiente deverá ser comprovada pelo 

candidato mediante envio de folder, declaração, contrato social ou outro documento pertinente. 
6. Não serão aceitos tempo de estágios como Títulos ou Experiência Profissional. 
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ANEXO V – MODELO DE REQUERIMENTO DE RECURSO 
 

AGB PEIXE VIVO 
Ato Convocatório nº 015/2012 - Processo de Seleção e Recrutamento 

REQUERIMENTO 
ASSUNTO:  

 

Nome completo: Inscrição n.º: 

Cargo:  

O abaixo assinado requer  
 
e apresenta suas justificativas: 
 

Data: 

Ass. do candidato: 
 

ANEXO VI – MODELO DE REQUERIMENTO PARA ISENÇÃO DE TAXA DE 
INSCRIÇÃO  

  

AGB PEIXE VIVO 
Ato Convocatório nº 015/2012 - Processo de Seleção e Recrutamento 

REQUERIMENTO DE ISENÇÃO DE TAXA DE INSCRIÇÃO 

NOME (Igual ao documento de Identidade) 
 

ENDEREÇO (AV., RUA ...) 

 
NÚMERO 
 
 

COMPLEMENTO (APTO., BL.) BAIRRO  

CIDADE 
 
 

CEP UF TELEFONE 

 

DOCUMENTO DE IDENTIDADE 
NÚMERO SÉRIE ORGÃO EMISSOR UF DATA DE EMISSÃO 

CPF DATA DE NASC. S E X O 
 
 
          MASC.             FEM. 

NACIONALIDADE 
 
 
     BRASILEIRA                             OUTROS 

 

CARGO PRETENDIDO:  

 
 

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO SOCIAL - NIS 

 
 

 
DECLARAÇÃO 

 
Declaro, para efeito de concessão de isenção de taxa de inscrição do Processo de Seleção e Recrutamento para 
provimento de vagas da AGB Peixe Vivo, sob as penas da lei, que estou impossibilitado de arcar com o pagamento 
dessa taxa, sem que comprometa o meu sustento, sendo que sou membro de família de baixa renda, nos termos do 
Decreto Federal nº 6.135/2007. 
 
 
Cidade de ________________________________, ______ de ________________ de 2012. 
 
x_______________________________________________________________________________________ 
ASSINATURA  
 
Impreterivelmente nos dias 04 a 07/08/12, enviar à Máxima Auditoria, Consultoria e Treinamentos Ltda., por meio dos correios, 
utilizando o serviço do SEDEX, para o endereço: Rua Francisco Proença, n.º 134, Bairro Santa Rosa, CEP 31.255-800, Belo 
Horizonte/MG. 
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ANEXO VII – CRONOGRAMA DE DATAS 
 

DATA HORÁRIO ATIVIDADE 

17.07.12 10h00 

Publicação do Ato Convocatório 
Divulgação no site www.maximaauditores.com.br , www.agbpeixevivo.org.br, 

www.ana.gov.br e jornais de grande circulação em Belo Horizonte/MG, Barreiras/BA, 
Petrolina/PE e Penedo/AL 

20.07.12 17h00 
Encerramento do prazo para impugnações de condições estabelecidas no Ato 

Convocatório 

04.08.12 8h00 Inicio das inscrições e abertura do prazo para requerimento de isenção de taxas. 

07.08.12 17h00 Encerramento do prazo para requerimento de isenção de taxa de inscrição 

13.08.12 17h00 Publicação da relação de isenções de taxas de inscrição 

19.08.12 23h59min ENCERRAMENTO DAS INSCRIÇÕES 

27.08.12 17h00 
- Publicação da relação de candidatos inscritos e estatística candidatos x vagas 

- Divulgação do local e horário das provas 

30.08.12 17h00 - Encerramento do prazo de Recurso sobre o deferimento  
e/ou indeferimento de inscrições. 

02.09.12 - REALIZAÇÃO DAS PROVAS 

03.09.12 9h00 Divulgação do gabarito das provas 

06.09.12 9h00 Encerramento do prazo para protocolo ou envio de recursos sobre as questões da prova 

17.09.12 17h00 - Publicação do resultado do julgamento dos recursos 
- DIVULGAÇÃO DO RESULTADO PROVISÓRIO 

20.09.12 17h00 Encerramento do prazo de recursos sobre o resultado provisório 

20.09.12 9h00 
Inicio do prazo para protocolo ou envio dos documentos relativos a títulos e experiências 

profissionais para os cargos previstos no anexo I do Ato Convocatório. 
SOMENTE CANDIDATOS APROVADOS NA PROVA ESCRITA. 

21.09.12 17h00 
Encerramento do prazo para protocolo/envio de documentos comprobatórios de 

experiências e títulos, conforme anexo IV Ato Convocatório 

01.10.12 17h00 
Publicação do resultado do julgamento dos documentos relativos aos títulos e 

experiências profissionais. 

04.10.12 17h00 Encerramento do prazo de recursos sobre o julgamento dos títulos e experiência 
profissional. 

09.10.12 17h00 PUBLICAÇÃO DO RESULTADO FINAL 

 


