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ANEXO C – QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

 

Qualificação Técnica:  

A responsabilidade pela execução dos trabalhos deverá ser de profissionais com 

reconhecida experiência comprovada mediante apresentação de atestados técnicos, 

expedidos por pessoa jurídica de direito público ou privado. Os profissionais deverão ter 

as seguintes experiências comprovadas: 

 

Quadro 1. Corpo técnico permanente necessário para execução do projeto. 

Atribuição Função Qualificação 

01 (um) 

Coordenador geral 

(Responsável 

Técnico) 

Coordenar, realizar planejamento 

técnico e operacional, e 

acompanhamento das atividades, de 

forma a garantir êxito no 

monitoramento ambiental da qualidade 

dos corpos hídricos,  bem como na 

elaboração do diagnóstico de situação 

da bacia hidrográfica. Emitir a 

Assinatura de Responsabilidade Técnica 

(ART). 

Formação em Engenharias 

(Ambiental, Química, 

Recursos Hídricos, 

Sanitarista, Civil, 

Agronômica ou Florestal), 

Biologia, Gestão Ambiental, 

Ciências Ambientais ou 

Química. Registro no órgão 

de classe competente ou 

vínculo com instituição de 

ensino superior reconhecida 

pelo Ministério da Educação 

(MEC); Experiência mínima 

de 5 (cinco) anos em 

projetos de monitoramento 

de qualidade da água. 

01 (um) Analista 

Ambiental 

Suporte técnico e operacional na 

condução dos trabalhos de campo 

envolvendo campanhas de 

monitoramento ambiental da qualidade 

Formação em Engenharias 

(Ambiental, Química, 

Recursos Hídricos, 

Sanitarista, Civil, 
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dos corpos hídricos. Elaboração de 

relatórios e documentos afins. Análises 

estatísticas de dados obtidos e cálculo 

do Índice de Qualidade da Água, assim 

como a consolidação dos dados em 

relatório contemplando o diagnóstico de 

situação da bacia hidrográfica. 

Agronômica ou Florestal), 

Biologia, Gestão Ambiental, 

Geógrafo, Ciências 

Ambientais ou Química. 

Registro no órgão de classe 

competente ou vínculo com 

instituição de ensino 

superior reconhecida pelo 

Ministério da Educação 

(MEC); Experiência mínima 

de 2 (dois) anos em projetos 

de monitoramento de 

qualidade da água. 

01 (um) Técnico 

Ambiental 

Suporte ao analista no desempenho das 

funções. Assessorar nas campanhas de 

monitoramento. Auxílio na confecção 

de planilhas, organização e 

processamento dos dados. Suporte na 

elaboração de relatórios. 

Formação técnica em Meio 

Ambiente, Química ou áreas 

afins. 
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