Setembro/2015

CNRH aprova a prorrogação
do Contrato de Gestão

Foi aprovada na 34ª Reunião Ordinária
do Conselho Nacional de Recursos
Hídricos (CNRH), realizada nesta terçafeira (23), em Brasília, a prorrogação, até
31 de dezembro de 2020, da delegação
do Instituto BioAtlântica - IBIO para
desempenhar as funções de Agência de
Água na Bacia Hidrográfica do Rio Doce.
A indicação partiu do Comitê de
Integração da Bacia do Rio Doce (CBH-

Doce), conforme a deliberação nº 46, de
25 de junho de 2015. Estiveram presentes
o diretor presidente do IBIO, Eduardo
Figueiredo; o presidente do CBH- Doce,
Leonardo Deptulski; o diretor geral do IBIOAGB Doce, Ricardo Valory; a coordenadora
do grupo de acompanhamento do contrato
de gestão, Gilse Olinda, e o coordenador
administrativo financeiro do IBIO-AGB
Doce, Rossini Pena.

Fabiano Alves é o novo

diretor técnico do IBIO-AGB Doce

O IBIO-AGB Doce tem um novo diretor
técnico. Quem assume o cargo antes ocupado por Edson Azevedo (Edinho) é Fabiano Alves. Ele foi indicado durante a 6º
Reunião Ordinária da Diretoria Colegiada
do CBH-Doce, quando Eduardo Figueiredo, diretor presidente do IBIO, anunciou a
saída de Azevedo. Na ocasião, por unanimidade, os presidentes dos Comitês presentes se manifestaram favoravelmente
à indicação. “É um novo desafio. Assumo a diretoria técnica com a responsabilidade de fortalecer os programas que já
vêm sendo desenvolvidos, especialmente

aqueles que dizem respeito a questões hidroambientais”, afirma.
Fabiano Alves é engenheiro agrônomo
formado pela Universidade Vale do Rio
Doce (Univale), pós-graduado em Gestão Normativa de Recursos Hídricos pela
Universidade Federal de Campina Grande
(UFCG) e especialista em Gestão Agroindustrial pela Universidade Federal de
Lavras (UFLA). Atua na área como Coordenador de Programas e Projetos do IBIO
-AGB Doce e já foi coordenador da Unidade Administrativa Regional da Agência
Nacional de Águas (UAR/ANA).

Edital para contratação de novo

Diretor Administrativo Financeiro para
o IBIO AGB Doce é publicado
O IBIO está selecionando um profissional
para o cargo de Diretor Administrativo
Financeiro do IBIO-AGB Doce - entidade
delegatária e equiparada às funções de
agência de água na Bacia do Rio Doce,
para atuar em Governador Valadares/ MG.
Os interessados devem enviar currículo para
o e-mail recursoshumanos@ibio.org.br até
o dia 30/09/15, às 18h.

Para participar do processo seletivo, o
candidato deve ter formação acadêmica
superior em Administração, Contabilidade
ou Economia, com pós-graduação em áreas
afins e experiência de, no mínimo, cinco
anos em cargos de direção ou chefia na
administração pública.
Todos os detalhes e qualificações exigidas
para a vaga estão disponíveis no edital.
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