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Recursos Humanos
Protocolo: 2019000308851
Assunto: Afastamento
Expediente: 19/0587‑0000411‑0
Nome: Marcio Bueno Simões Pires
Matrícula: 159541
Lotação: CORSAN
AUTORIZA o afastamento do servidor, nos termos do Decreto 40879/01, sem prejuízo da remuneração e demais
vantagens inerentes ao respectivo cargo:
Localidade de destino: Fortaleza/CE
Período de afastamento:05/08/2019 a 09/08/2019
Evento e justificativa: Realizar inspeções de Hidrômetros e Kits de Ligação, final do 1º lote, CT 039/2019, na
empresa FAE Sistemas de Medição SA. As despesas decorrentes destas inspeções (deslocamentos, passagens
aéreas,hospedagens e alimentação), serão por conta das empresas contratadas, conforme preconizam os editais.
Condição: Sem ônus

Protocolo: 2019000308852
Assunto: Afastamento
Expediente: 19/0587‑0000410‑1
Nome: Roberto Correa Barbuti
Matrícula: 8888128
Lotação: CORSAN
AUTORIZA o afastamento do servidor, nos termos do Decreto 40879/01, sem prejuízo da remuneração
vantagens inerentes ao respectivo cargo:
Localidade de destino: São Paulo/SP
Período de afastamento: 09/08/2019 a 13/08/2019
Evento e justificativa: Participar de reunião no dia 12‑08‑2019 na Empresa Acciona " PPP

e demais

COM ÔNUS

Editais
Protocolo: 2019000308853
2ª Chamada - Edital de Cadastramento para Entidades Interessadas em Participar do Conselho Consultivo da Reserva
Biológica do Ibirapuitã/RS
Considerando o interesse em ampliar a participação na gestão e contribuir com as ações voltadas ao
planejamento e desenvolvimento da Reserva Biológica do Ibirapuitã, ficam convidados os Órgãos Públicos e Entidades da
Sociedade Civil, com atuação em atividades e ações relacionadas à Reserva Biológica do Ibirapuitã, a se manifestarem
sobre o interesse em participar do processo seletivo para compor o conselho desta unidade de conservação. Conforme
decisão do grupo de trabalho de criação do Conselho Consultivo da Reserva, as vagas disponíveis são:
- Órgão amb iental federal (1 vaga)
- Órgão amb iental estadual (2 vagas)
- Poder púb lico municipal (1 vaga)
- Órgão estadual de segurança (1 vaga)
- Órgão estadual de saneamento (1 vaga)
- Órgão de prevenção e comb ate a incêndio (1 vaga)
- Instituição de ensino pesquisa e/ou extensão (3 vagas)
- Organização não governamental com atuação na região (1 vaga)
- Organizações da sociedade civil do setor agropecuário (2 vagas)
- Órgãos profissionais (1 vaga)
- Comitê de b acia (1 vaga)
A relação de documentos, o cronograma do processo e as informações adicionais, encontram-se nos anexos
deste edital e disponíveis no site da Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura do Estado (SEMA) http://www.sema.rs.gov.br.
As entidades que já encaminharam documentação da primeira chamada do edital (publicado em 13/09/2018)
continuam concorrendo, sendo que complementações necessárias serão solicitadas diretamente aos contatos indicados.
Somente as entidades que tiverem o seu cadastro deferido estarão aptas e habilitadas a participar do processo
seletivo, que ocorrerá conforme cronograma proposto.
A Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura do Estado (SEMA) estará à disposição por meio do telefone (55)

