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PROCESSO SELETIVO 

 

Edital de Seleção de Pessoal CILSJ Nº 01/2021 

 

O Consórcio Intermunicipal para Gestão Ambiental das Bacias Hidrográficas da Região dos Lagos, 

Rio São João e Zona Costeira – CILSJ, torna público a retificação do Edital de Seleção de Pessoal 

CILSJ nº 01/2021. 

 

ERRATA II 

Onde se lê: 

 

1.4. Os cargos, as vagas, o local de trabalho, salário inicial, carga horária semanal, requisitos 

mínimos exigidos são os estabelecidos nas tabelas abaixo: 

 

1.4.1 – Analista Técnico 

 

ANALISTA TÉCNICO  

ESCOLARIDADE 

 

Diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de graduação de 

nível superior, expedido por instituição de ensino superior reconhecida 

pelo Ministério da Educação, em Engenharia (Ambiental, Recursos 

Hídricos, Sanitarista, Agronômica ou Florestal), Biologia, Geologia, 

Gestão Ambiental ou Geografia. 

 

REQUISITOS 

MÍNIMOS: 

CAPACITAÇÃO 

TÉCNICA PARA O 

CARGO 

- Experiência mínima comprovada de 01 (um) ano em Gestão de Recursos 

Hídricos, com conhecimento da legislação nacional e estadual, do 

SINGREH e SEGRH, e dos instrumentos Gestão de Recursos Hídricos e 

gerenciamento de projetos públicos e / ou privados que envolvam recursos 

hídricos. 

- Conhecimentos de informática - Pacote Office, SIG  e Internet Explorer 

ATRIBUIÇÕES 

 Auxiliar o CILSJ em todas as atividades técnicas relacionadas aos 

programas de trabalho do Comitê Lagos São João; 

 Providenciar junto a Diretoria Colegiada e Coordenadores de Câmaras 

Técnicas do CBHLSJ a pauta das reuniões; 

 Prestar assistência, baseada em informações técnicas, durante as 

reuniões da plenária, câmaras técnicas, subcomitês e grupos de trabalho, 

incluindo eventualmente o registro fotográfico da mesma; 

  Participar de atividades, eventos e demais ações relacionadas à gestão 

da água na bacia; 

 Elaborar relatórios técnicos sobre a gestão dos recursos hídricos e 

sinopses das reuniões técnicas e eventos do Comitê; 

 Realizar acompanhamento técnico da execução dos contratos de serviço, 

segundo cronograma físico-financeiro; 

http://www.cilsj.org.br/
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 Acompanhar o levantamento, validação e consistência de dados de 

campo, realizada pelos prestadores de serviço; 

 Enviar a Coordenação de Projetos e a Secretaria Executiva do CILSJ 

documentos pertinentes à gestão, sempre que solicitado; 

 Manter a Coordenação de Projetos e, sempre que necessário, a 

Secretaria Executiva do CILSJ, constantemente informadas sobre o 

andamento das atividades;  

 Contribuir na elaboração do Relatório de Execução do Contrato de 

Gestão; 

 Elaborar o conteúdo técnico da Revista do Cenário Ambiental da Bacia; 

 Acompanhar a implementação dos instrumentos de gestão da água na 

bacia; 

 Zelar por equipamentos, veículos, móveis sob sua responsabilidade ou 

uso; 

 Possuir Carteira Nacional de Habilitação – Categoria B 

 Atender ao público, esclarecer dúvidas e prestar informações, sempre 

que necessário; 

 Outras atividades administrativas e técnicas correlatas. 

 

Nº DE VAGAS 05 (cinco) vagas para cadastro de reserva 

REMUNERAÇÃO 

INICIAL BRUTA 
R$ 4.732,96 

CARGA HORÁRIA 40 horas semanais 

BENEFÍCIOS Auxílio Transporte, Auxílio Alimentação e Plano de Saúde. 

LOCAL DE TRABALHO: Sede do CILSJ em SÃO PEDRO DA ALDEIA/RJ, com atuação em 

todos os municípios da área de abrangência da Região Hidrográfica VI - Resolução do Conselho 

Estadual de Recursos Hídricos nº 102/2013, ou onde o CILSJ estabelecer sede.  

  

(...) 

 

 

 

Leia-se: 

 

 

(...)  

 

1.4. Os cargos, as vagas, o local de trabalho, salário inicial, carga horária semanal, requisitos 

mínimos exigidos são os estabelecidos nas tabelas abaixo: 

 

1.4.1 – Analista Técnico 

 

http://www.cilsj.org.br/


 

 
 

Consórcio Intermunicipal para Gestão Ambiental das  

Bacias da Região dos Lagos, Rio São João e Zona Costeira 

 

 

Consórcio Intermunicipal Lagos São João – CILSJ  
Rod. Amaral Peixoto (RJ 106), Km 106 , Horto Escola Artesanal, Balneário,  

São Pedro da Aldeia, RJ, CEP 28940-000 
Telefone +55 (22) 2627-8539 - (22) 98841-2358  

 www.cilsj.org.br 

Página 3 de 5 

ANALISTA TÉCNICO  

ESCOLARIDADE 

 

Diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de graduação de 

nível superior, expedido por instituição de ensino superior reconhecida 

pelo Ministério da Educação, em Engenharia (Ambiental, Recursos 

Hídricos, Sanitarista, Agronômica ou Florestal), Biologia, Geologia, 

Gestão Ambiental, Geografia ou Administração. 

 

REQUISITOS 

MÍNIMOS: 

CAPACITAÇÃO 

TÉCNICA PARA O 

CARGO 

- Experiência mínima comprovada de 01 (um) ano em Gestão de Recursos 

Hídricos, com conhecimento da legislação nacional e estadual, do 

SINGREH e SEGRH, e dos instrumentos Gestão de Recursos Hídricos e 

gerenciamento de projetos públicos e / ou privados que envolvam recursos 

hídricos. 

- Conhecimentos de informática - Pacote Office, SIG  e Internet Explorer 

ATRIBUIÇÕES 

 Auxiliar o CILSJ em todas as atividades técnicas relacionadas aos 

programas de trabalho do Comitê Lagos São João; 

 Providenciar junto a Diretoria Colegiada e Coordenadores de Câmaras 

Técnicas do CBHLSJ a pauta das reuniões; 

 Prestar assistência, baseada em informações técnicas, durante as 

reuniões da plenária, câmaras técnicas, subcomitês e grupos de trabalho, 

incluindo eventualmente o registro fotográfico da mesma; 

  Participar de atividades, eventos e demais ações relacionadas à gestão 

da água na bacia; 

 Elaborar relatórios técnicos sobre a gestão dos recursos hídricos e 

sinopses das reuniões técnicas e eventos do Comitê; 

 Realizar acompanhamento técnico da execução dos contratos de serviço, 

segundo cronograma físico-financeiro; 

 Acompanhar o levantamento, validação e consistência de dados de 

campo, realizada pelos prestadores de serviço; 

 Enviar a Coordenação de Projetos e a Secretaria Executiva do CILSJ 

documentos pertinentes à gestão, sempre que solicitado; 

 Manter a Coordenação de Projetos e, sempre que necessário, a 

Secretaria Executiva do CILSJ, constantemente informadas sobre o 

andamento das atividades;  

 Contribuir na elaboração do Relatório de Execução do Contrato de 

Gestão; 

 Elaborar o conteúdo técnico da Revista do Cenário Ambiental da Bacia; 

 Acompanhar a implementação dos instrumentos de gestão da água na 

bacia; 

 Zelar por equipamentos, veículos, móveis sob sua responsabilidade ou 

uso; 

 Possuir Carteira Nacional de Habilitação – Categoria B 
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 Atender ao público, esclarecer dúvidas e prestar informações, sempre 

que necessário; 

 Outras atividades administrativas e técnicas correlatas. 

 

Nº DE VAGAS 05 (cinco) vagas para cadastro de reserva 

REMUNERAÇÃO 

INICIAL BRUTA 
R$ 4.732,96 

CARGA HORÁRIA 40 horas semanais 

BENEFÍCIOS Auxílio Transporte, Auxílio Alimentação e Plano de Saúde. 

LOCAL DE TRABALHO: Sede do CILSJ em SÃO PEDRO DA ALDEIA/RJ, com atuação em 

todos os municípios da área de abrangência da Região Hidrográfica VI - Resolução do Conselho 

Estadual de Recursos Hídricos nº 102/2013, ou onde o CILSJ estabelecer sede.  

 

(...) 

 

 

Onde se lê: 

 

(...) 

ANEXO IV 

 

CRONOGRAMA DO CANDIDATO 

 

DATAS PREVISTAS EVENTOS 

05/02/2021 à 28/03/2021 Período de inscrição via Internet ou na sede do CILSJ 

08/04/2021 
Data prevista para publicação da convocação para a realização das provas objetivas 

a ser divulgado na sede do CILSJ e através da internet pelos site www.cilsj.org.br 

11/04/2021 Data prevista para aplicação das provas objetivas - Etapa 1. 

13/04/2021 Divulgação dos Gabaritos 

13/04/2021 a 16/04/2021 
Período previsto para interposição de recursos referentes à aplicação das provas e 

gabaritos. 

27/04/2021* 
Data prevista para publicação dos resultados da Etapa1 a serem divulgados na sede 

do CILSJ e na internet pelo site www.cilsj.org.br 

27/04/2021 a 30/04/2021* Período previsto para interposição de recursos referentes resultados da Etapa1 

04/05/2021 a 06/05/2021* 

Data prevista para convocação para ENTREVISTA e ENTREGA DE TITULOS – 

ETAPA 2, a ser divulgada na sede do CILSJ e via internet através do 

site www.cilsj.org.br 

10/05/2021* Publicação do resultado final e homologação do Processo Seletivo Público 

http://www.cilsj.org.br/
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          * Data prevista podendo sofrer alterações. 

 

São Pedro da Aldeia, 31 de maio de 2021.  

 

 

Leia-se: 

 

 

 

ANEXO IV 

 

CRONOGRAMA DO CANDIDATO 

 

DATAS PREVISTAS EVENTOS 

05/02/2021 à 15/06/2021 Período de inscrição via Internet ou na sede do CILSJ 

17/06/2021 
Data prevista para publicação da convocação para a realização das provas objetivas 

a ser divulgado na sede do CILSJ e através da internet pelos site www.cilsj.org.br 

20/06/2021 Data prevista para aplicação das provas objetivas - Etapa 1. 

22/06/2021 Divulgação dos Gabaritos 

22/06/2021 a 24/06/2021 
Período previsto para interposição de recursos referentes à aplicação das provas e 

gabaritos. 

09/07/2021* 
Data prevista para publicação dos resultados da Etapa1 a serem divulgados na sede 

do CILSJ e na internet pelo site www.cilsj.org.br 

09/07/2021 a 13/07/2021* Período previsto para interposição de recursos referentes resultados da Etapa1 

ASD* 

Data prevista para convocação para ENTREVISTA e ENTREGA DE TITULOS – 

ETAPA 2, a ser divulgada na sede do CILSJ e via internet através do 

site www.cilsj.org.br 

ASD* Publicação do resultado final e homologação do Processo Seletivo Público 

          * Data prevista podendo sofrer alterações. 

 

 

 

 

 

ADRIANA MIGUEL SAAD 

Secretária Executiva 
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