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Copasa lança 
edital de 
concurso público

A Companhia de Saneamento de Minas Gerais (Co-
pasa) e suas subsidiárias Copasa Serviços de Saneamento 
Integrado do Norte e Nordeste de Minas Gerais (Copanor) e 
Águas Minerais de Minas (AGMM) publicaram, no dia 17 de 
janeiro, editais para concursos públicos. As inscrições estarão 
abertas no dia 19 de março e poderão ser feitas até o dia 17 
de abril, via internet, em www.gestaodeconcursos.com.br.  O 
concurso visa preencher vagas existentes e de cadastro de re-
serva. Para a Copasa, são 31 vagas para o cargo de Analista 
de Saneamento (nível superior) e 85 para Agente de Sanea-
mento (nível médio e médio-técnico). Para a Copanor são 80 
vagas de Agente de Saneamento (nível médio, médio-técnico e 
fundamental) e duas para a função de Analista de Saneamento 
(nível superior). Na subsidiária Águas Minerais de Minas são 
20 vagas de Agente Industrial, de nível médio, médio-técnico e 
fundamental, dependendo da especialidade. Mais informações 
disponíveis nos editais em: www.copasa.com.br, www.copanor.
com.br, ou www.gestaodeconcursos.com.br.

CBH Paraopeba realiza 2º 
Fórum de prefeitos

O Consórcio Intermunicipal da Bacia Hidrográfica do 
Rio Paraopeba (Cibapar) e o Comitê da Bacia Hidrográfica 
do Rio Paraopeba (CBH Paraopeba) promoveram, no dia 31 
de janeiro, o 2º Fórum de Prefeitos da Bacia do Paraopeba. 
O objetivo do encontro foi oficializar o acordo entre o Ciba-
par e a Organização das Nações Unidas para a Educação, 
a Ciência e a Cultura (Unesco), e apresentar o projeto de 
monitoramento do Rio Paraopeba. O Fórum discutiu ques-
tões como o abastecimento da água, a implantação de es-
tações de tratamento de esgoto, a dispensa e tratamento dos 
resíduos sólidos, além de assuntos como as enchentes e a 
despoluição do curso d´água. A Bacia do Paraopeba possui 
12.054 km² de extensão, engloba 48 municípios e tem quase 
2 milhões e meio de habitantes, segundo o Censo 2010 do 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Leia mais 
em: www.abes-mg.org.br 

ICMBio oferece 271 vagas
O Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiver-

sidade (ICMBio), órgão ambiental do governo brasileiro, está 
com inscrições abertas para  concurso público e provimen-
to de vagas, em vários estados da federação, nos cargos de 
Analista Administrativo, Analista Ambiental, Técnico Adminis-
trativo e Técnico Ambiental. Ao todo são 271 vagas: sendo 
168 para técnico administrativo (nível médio), 53 para técnico 
ambiental (nível médio), 20 para analista administrativo (nível 
superior) e 30 para analista ambiental, voltadas para as Uni-
dades de Conservação presentes no Complexo da Bacia do 
Tapajós.  O concurso será executado pelo Centro de Seleção 
e de Promoção de Eventos da Universidade de Brasília (CESPE/
UnB). Os salários são de R$ 2.887,34 para Técnicos Adminis-
trativo e Ambiental e de R$ 6.478,30 para Analistas Adminis-
trativo e Ambiental. As taxas são de: R$ 70,00 (nível médio) e 
de R$ 100,00 (nível superior). As inscrições podem ser feitas até 
o dia 11/02/2014 pelo site: http://www.cespe.unb.br/concur-
sos/icmbio_14 Mais informações: www.abes-mg.org.br 

CERH ganha novo Regimento Interno
Foi publicada, no dia 6 de janeiro de 2014, a Deliberação Normativa Nº44 que estabelece o novo Regimento Interno 

do Conselho Estadual de Recursos Hídricos de Minas Gerais (CERH). Dentre as principais alterações estão: a atualização do 
Regimento conforme Decreto Estadual Nº 26.961/87, e Lei Estadual 13.199/99; a padronização das reuniões das estruturas 
colegiadas do CERH com a definição da organização e funcionamento; o detalhamento da composição do CERH e inclusão 
do Ministério Público como membro do CERH; a ampliação do mandato para três anos; a indicação de competências para 
julgamento dos recursos quanto às decisões dos comitês de bacias hidrográficas; a previsão de criação de grupos de trabalho 
pelas Câmaras Técnicas; e estabelecimento de diversas competências ao CERH/MG como: aprovar a outorga dos direitos de 
uso de recursos hídricos para empreendimentos de grande porte de potencial poluidor, na hipótese de perda do prazo pelo 
Comitê de Bacia Hidrográfica; aprovar estudo para subsidiar a regulamentação das diretrizes e critérios para financiamento ou 
concessão de subsídios para obras de uso múltiplo de recursos hídricos; deliberar sobre relatório de atividades dos Comitês e 
sobre a aplicação dos recursos provenientes do FHIDRO.

São 218 vagas, para vários cargos, em todo o Estado


