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CGLC

De: CGLC <cglc@ibio.org.br>

Enviado em: quinta-feira, 18 de maio de 2017 17:06

Para: 'Socorro Loreto'; 'Alessandro IBIO'; 'Leopoldo'

Assunto: RES: Dúvida Ato Convocatório 04/2017

Prezada Sra.  

Maria do Socorro Meireles Nunes de Loreto 

FUNEC 

Em resposta ao questionamento de VSa. acerca da possibilidade de habilitação de um profissional com formação em 

Bacharel em geografia, informamos que ampliaremos o rol das graduações exigidas. Publicaremos uma Errata 

alterando o subitem C3 da Tabela C do item 22 do Anexo II, e a alínea "c" do item 11 do Anexo I, de ambos os Atos 

Convocatórios nº 04/2017 e nº 05/2017.  

Agradecemos o seu questionamento e aguardamos a participação da FUNEC nos certames do IBIO - AGB Doce. 

  
Atenciosamente, 

 

 

  

Comissão Gestora de Licitações e Contratos  - 

CGLC          Tel: +55 (33) 3212-4350  

cglc@ibio.org.br 

ibioagbdoce.org.br 

Rua Afonso Pena, 2590 - Centro 

Governador Valadares - MG 

CEP: 35010-000 

 

De: Socorro Loreto [mailto:pmsb.coordenacao@gmail.com]  

Enviada em: terça-feira, 16 de maio de 2017 11:57 

Para: CGLC <cglc@ibio.org.br>; Alessandro IBIO <pmsbagibio@gmail.com>; Leopoldo <pmsb.cgeral@gmail.com> 

Assunto: Dúvida Ato Convocatório 04/2017 

 
Prezados, bom dia! 
 
Gostaríamos de saber se na Equipe Chave, Profissional C3: 
 
c) Profissional III - Especialista em Solos e/ou Recursos Hídricos: profissional de nível superior em 

engenharia ou arquitetura ou biologia, que tenha, comprovadamente, experiência na elaboração de 

estudo, plano e/ou projetos na área de conservação de solo e água; 
 
Há possibilidade de haver uma exceção para habilitação de um profissional com 
formação em Bacharel em geografia, que apresente todos as especificações 
determinadas? 
 
O Profissional  em questão é Bacharel em Geografia, com Mestrado em Meio 
Ambiente e Sustentabilidade, Doutorado em Solos e Nutrição de Plantas, o mesmo 
possui ampla experiência e qualificação dentro dos quesitos exigidos, comprovados 
através de Certidões de acervo técnico, as quais serão apresentadas em caso de 
resposta positiva. 
 
Ficamos no aguardo da resposta, e desde já agradecemos a atenção dispensada. 
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Att. 
 
 
 
Maria do Socorro Meireles Nunes de Loreto 
Supervisora de Projetos 
Setor de Projetos e Serviços da FUNEC 
pmsb.coordenacao@gmail.com 
Telefone: (33) 3322.7900   Ramal  7994 


