
extensão e transferência de tecnologias na área da Bacia Hidrográfica. 03 vagas suplentes.
3.2.5 Organizações Ambientalistas: esta categoria congrega Instituições não governamentais que se dedicam ao estudo, à
compreensão, à formação do conhecimento, à capacitação e à intervenção, com o objetivo da sustentabilidade ambiental na
área da Bacia Hidrográfica. 01 vaga suplente.
3.2.6 Associações de Profissionais: esta categoria congrega entidades que congregam profissionais dos níveis, médio e
superior, das diversas áreas da ciência e da tecnologia, com atuação na área da Bacia Hidrográfica. 03 vagas suplentes.
3.2.7 Organizações Sindicais: esta categoria compreende entidades sindicais de trabalhadores, com abrangências estadual,
regional ou local, que atuam na área da Bacia Hidrográfica. 02 vagas suplentes.
3.2.8 Associações de municípios: esta categoria compreende entidades que congregam instituições públicas municipais, da
administração direta ou indireta, com responsabilidade legal pela gestão dos municípios. 01 vaga suplente.
4. Inscrição: Ao inscrever-se, a entidade deverá fornecer, no mínimo, as seguintes informações:

- Denominação
- Pessoa(s) para contato
- Endereço, telefone/fax, e-mail
- Descrição resumida da atuação da entidade

5. Pré-Requisitos: As entidades de caráter privado deverão comprovar sua constituição legal e atuação na área da bacia
hidrográfica de, no mínimo, um ano anterior à data de publicação deste Aviso.
6. Qualificação: As entidades que efetuarem a inscrição dentro do prazo e se enquadrarem nos pré-requisitos, segundo a
avaliação da atual Comissão Eleitoral do Comitê, estarão habilitadas para participar do processo de escolha das entidades-
membro do Comitê. As entidades cadastradas e habilitadas serão avisadas por carta ou e-mail, da hora, dia e local da reunião
para a eleição das entidades.
7. Informações: a entidade interessada deverá buscar informações nos locais acima citados, quanto à habilitação por
categoria, qualificação, pré-requisitos e documentação para inscrição.

Porto Alegre, 02 de agosto de 2018.

Maria Patrícia Möllmann,
Secretária de Estado Adjunta do Ambiente e Desenvolvimento Sustentável e Presidente do CRH/RS.

Recursos Humanos
Protocolo: 2018000139056

Assunto: Afastamento
Expediente: 18/0561‑0000515‑6
Nome: Ana Maria Ribeiro
Id.Func./Vínculo: 3036561/01
Tipo Vínculo: contratado
Cargo/Função: Analista‑Biólogo ‑ G
Lotação: FZB ‑ Afastados

AUTORIZA o afastamento do servidor, nos termos do Decreto  40879/01,  sem  prejuízo  da  remuneração  e demais
vantagens inerentes ao respectivo cargo: Bióloga
Localidade de destino: João Pessoa ‑ Paraiba
Período de afastamento: 08/08/2018 a 10/08/2018
Evento e justificativa: participar como palestrante no II Seminário Internacional de Gestão de Acervos Científicos
(SIGAC).
Condição: Sem ônus

Protocolo: 2018000139057
Assunto: Afastamento
Expediente: 18/0561‑0000529‑6
Nome: Patrick Colombo
Id.Func./Vínculo: 2735334/02
Tipo Vínculo: contratado
Cargo/Função: Analista‑Biólogo ‑ B
Lotação: FZB ‑ Afastados

AUTORIZA o afastamento do servidor, nos termos do Decreto  40879/01,  sem  prejuízo  da  remuneração  e demais
vantagens inerentes ao respectivo cargo: Bióilogo
Localidade de destino: São Paulo ‑ SP
Período de afastamento: 03/08/2018
Evento e justificativa: participar do 1º Simpósio Brasileiro de Conservação de Anfíbios (Anfoco) que ocorrerá no
Parque Zoológico de São Paulo/SP, no período de 03 a 05 de agosto, para o qual foi convidado a apresentar seus
recentes trabalhos do Setor de
herpetologia/Anfibios do MCN/FZB com vistas a conservação de anfíbios nas unidades de conservação do sul.
Condição: Sem ônus

Porto Alegre, Segunda-feira, 6 de Agosto de 2018 223Diário Oficial
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