COMUNICADO CONJUNTO CORHI/CTEA Nº 01/2020

Em conformidade com a Deliberação CRH nº 214, de 12 de junho de 2018,
que dispõe sobre o Programa Permanente de Capacitação em Gestão de
Recursos Hídricos – Capacita SIGRH, ficam estabelecidos pelo Comitê
Coordenador do Plano Estadual de Recursos Hídricos – CORHI e Câmara
Técnica de Educação Ambiental, Capacitação, Mobilização Social e
Informações em Recursos Hídricos – CTEA, o calendário, critérios de seleção
para distribuição das vagas oferecidas no primeiro lote de cursos que serão
ministrados pelo Senac e demais informações como segue.

1. Cursos, vagas, divulgação, inscrições e início dos cursos:
Nº de
vagas

Divulgação do
Comunicado 1

20

21/08/20

20

21/08/20

Administração de Conflitos

20

21/08/20

A definir(4)

A definir(4)

Comunicação Assertiva nas Organizações

20

21/08/20

A definir(4)

A definir(4)

Desenvolvimento de Instrutores

20

21/08/20

A definir(4)

A definir(4)

MS Project 2016-Ferramenta de
Planejamento e Gestão de Projetos

20

21/08/20

A definir(4)

A definir(4)

Curso oferecido no contrato SIMA/Senac
Geoprocessamento como Ferramenta para
Planejamento e Gestão Ambiental (2)
Ciclo de Saneamento: Tratamento de
Águas e Efluentes (3)

(1)

(2)

(3)

Inscrições
(1)

26/08 a
31/08/20
26/08 a
31/08/20

Início do
curso
14/09/20
09/09/20

O início das inscrições será a partir das 9h00 do dia 26/08, mediante
formulário a ser disponibilizado na página www.sigrh.sp.gov.br, no
menu “Capacita-SIGRH”.
O curso será aplicado às segundas e terças, das 19h00 às 22h30, no
formato de ensino remoto.
O curso será aplicado às quartas e quintas, das 9h00 às 22h30, no
formato de ensino remoto.

Os próximos cursos terão data de inscrições e realização (previstas até
o final de 2020) divulgadas em próximos comunicados, tão logo o Senac
divulgue a programação.
(4)
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2. Distribuição das Vagas por curso:
2.1 - 15 vagas para representantes de CBHs (Plenário, Câmaras e
Grupos Técnicos) sendo uma indicação por CBH;
2.2 - 5 vagas para outras instâncias do SIGRH (CRH, CORHI e
COFEHIDRO)

e

entidades

estaduais

(órgãos

gestores,

coordenadorias, institutos etc).
3. Forma de inscrição:
Google forms específico para cada um dos dois primeiros cursos,
cujos links estarão disponíveis a partir das 9h00 do dia 26/08,
na página www.sigrh.sp.gov.br, no menu “Capacita-SIGRH”.
4. Critério de seleção:
4.1. CBHs: Cada Secretaria Executiva promoverá seu próprio
processo de seleção e nas datas previstas indicará, mediante
preenchimento do Google Forms e envio para inscrição, um
representante por curso. Recomenda-se que para o conjunto de
seis cursos oferecidos, cada segmento (Estado, Município e
Sociedade

Civil)

tenha

pelo

menos

uma

indicação.

Serão

selecionadas as 15 primeiras inscrições recebidas e havendo
desistência

ou

preenchida(s)

sobra

pelas

de

vaga(s),

indicações

na

a(s)

mesma(s)

ordem

será(ão)

subsequente

de

inscrição.
4.2. CRH, CORHI, COFEHIDRO e demais entidades: Serão
selecionados os cinco primeiros inscritos conforme resposta
direta

no

Google

Forms

dos

conselheiros

interessados, limitando-se a uma vaga por

ou

servidores

instância se a

demanda superar cinco vagas.

Av. Prof. Frederico Hermann Jr. 345 – Prédio 12, 3º andar – 05459.900 – São Paulo – SP
Telefone: (11) 3133-4113

2

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por MARIA FERNANDA ROMANELLI e RUI BRASIL ASSIS.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://e.ambiente.sp.gov.br/atendimento e informe o proce sso SIMA.003881/2020-35 e o código B7F581OE.

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
COMITÊ COORDENADOR DO PLANO ESTADUAL DE
RECURSOS HÍDRICOS - CORHI

4.3 Não havendo preenchimento das vagas em qualquer um dos
grupos especificados nos itens 4.1 e 4.2 acima, as mesmas serão
remanejadas para o outro grupo para atendimento na ordem de
recebimento da inscrição.
4.4. Na hipótese de não preenchimento das vagas em ambos os
grupos especificados nos itens 4.1 e 4.2 acima, a Coordenadoria
de Recursos Hídricos procederá a abertura de novo processo de
inscrição, observando-se os mesmos critérios aqui estabelecidos.
5. Divulgação dos inscritos, selecionados e futuros cursos:
5.1 – A listagem completa dos pleitos de inscrição, na ordem de
recebimento e conforme os 2 (dois) grupos constantes dos
itens 4.1 e 4.2, será divulgada até 2 (dois) úteis após o
encerramento do prazo de inscrição;
5.2 Os selecionados conforme critérios definidos nos itens 4.1 a
4.3 serão comunicados por e-mail e por divulgação no espaço
do Capacita-SIGRH; e
5.3 Eventuais inscrições que excederem às vagas existentes
permanecerão no banco de dados do Departamento de
Articulação e Comunicação – DAIC da Coordenadoria de
Recursos

Hídricos

-

CRHi

para serem

convidados em

reedições do mesmo curso no futuro, caso existam novas
contratações.

6. Detalhamento dos cursos
6.1) Geoprocessamento como Ferramenta para
Planejamento e Gestão Ambiental:
Objetivo: Aperfeiçoar profissionais para planejar e elaborar
mapas geo referenciados, abordando conceitos de cartografia,
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geoprocessamento,

sensoriamento

remoto

e

sistemas

informações geográficas (SIG) como instrumento de apoio

de
à

gestão ambiental.
Metodologia: O curso promove o conhecimento dos conceitos de
Geoprocessamento, práticas de cartografia básica, Sistema de
Informações Geográficas (SIG), apresentações em seminários,
simulações de contexto, entre outras.
Carga horária: 48 horas
6.2) Ciclo de Saneamento: Tratamento de Água e
Efluentes.
Objetivo: Aperfeiçoar a formação de profissionais devidamente
qualificados
(públicas

para atuação em empresas de

ou

privadas),

indústrias

ou

órgãos

buscando contribuir para a redução dos
melhoria

do

atendimento

das

saneamento
ambientais,

déficits e para a

demandas

do

setor

de

saneamento no Brasil.
Metodologia: O curso promove o conhecimento dos requisitos
legais,

estudo

de

casos,

visitas

técnicas,

pesquisas em

diferentes fontes, contato com empresas e especialistas da área,
apresentação de seminários, relatórios técnicos, trabalho de
campo e simulações de contextos.
Carga horária: 60 horas

6.3) Administração de Conflitos:
Objetivo:

O

participante

aprende

como

se

comunicar

assertivamente e a utilizar ferramentas que subsidiem a
mediação de conflitos visando a melhoria da qualidade de vida
e

dos

relacionamentos,

promover

a

melhoria

do

organizacional e consequentemente do desempe nho

clima
das

equipes de trabalho.
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Metodologia:

O

curso

Administração

de

Conflitos

prevê

discussões de vídeos, exposições dialogadas, jogos, dinâmicas
de

grupo e

simulações de

diversos processos relativos à

administração de conflitos no âmbito profissional.
Carga horária: 24 horas
6.4) Comunicação Assertiva nas Organizações.
Objetivo: Este curso capacita o profissional de qualquer área de
atuação para comunicar-se assertivamente

nas

organizações

em que trabalha e com as empresas com as quais se relaciona.
De acordo com diversos autores e profissionais de sucesso a
comunicação é hoje uma ferramenta imprescindível para que se
obtenha melhores resultados, e para o alcance de metas assim
como

responsável

pela

promoção

de

bom relacionamento

interpessoal.
Metodologia:
Entre as estratégias previstas para este curso estão:
- Testes e questionários para avaliar comunicação, inteligência
emocional, competências interpessoais e assertividade.
-

Dramatizações

para

desenvolver

a

comunicação

e

a

assertividade.
-

Dinâmicas

de

grupo

para

vivenciar

e

refletir

sobre

comunicação e seus processos.
- Leitura de textos para aprofundar temas destacados em sala
de aula e promover debate entre os alunos.
- Atividades em grupo e individuais com foco na comunicação,
possibilitando o debate em grupo, a escuta dos colegas do grupo
e a apresentação das ideias de maneira clara e objetiva.
Nas aulas o aluno vai entender e praticar a comunicação
assertiva, de maneira que ao finalizar o curso tenha condições
de comunicar-se assertivamente no ambiente de trabalho.
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Carga horária: 24 horas
6.5) Desenvolvimento de Instrutores:
Objetivo:

Aprimora

profissionais

para

desenvolverem

programas de treinamento nas organizações, atuando como
mediador da aprendizagem a partir do planejamento de todas
as etapas envolvidas, do levantamento de necessidades até a
avaliação de resultados. Com uma metodologia dinâmica e foco
prático, o curso prepara o participante para planejar

e

estruturar programas de treinamento; implementar ações de
treinamento e atuar como mediador; e adotar procedimentos
básicos

de

avaliação

com foco nos

resultados

a

serem

alcançados.
Metodologia: O curso Desenvolvimento de Instrutores abrange
aulas teóricas e práticas, atividades individuais e em grupo,
apresentação e discussão de vídeos, exposições dialogadas,
estudo de casos, jogos e simulações.
Carga horária: 15 horas
6.6) MS Project 2016- Ferramenta de Planejamento e
Gestão de Projetos:
Objetivo: Este curso tem como objetivo desenvolver o aluno a
planejar e gerenciar recursos usando o Microsoft Project 2016
para gestão de projetos.
Metodologia:
O curso abrange a apresentação teórica e prática do software
MS Project, trabalhando as melhores práticas com exemplos
focados no mercado, ressaltando a importância da atitude
colaborativa no trabalho e m equipe.
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Destacam-se o uso de laboratórios de última geração com
softwares oficiais da Microsoft, atividades trabalhadas com um
aluno

por

máquina

e

docentes

certificados

e

altamente

especializados no mercado.
Carga horária: 20 horas

7. Esclarecimentos adicionais:
7.1) O Senac, em conjunto com a SIMA, fornecerão Certificados
de participação nos cursos;
7.2) Informações

complementares sobre a entidade

Senac

poderão ser obtidas na página da internet www.sp.senac.br;
7.3) Eventuais esclarecimentos sobre questões não tratadas
nesse Comunicado poderão ser obtidas junto à equipe da
Coordenadoria de Recursos Hídricos,

responsáveis

pelo

processo de inscrição, pelo e-mail “capacitasigrh@gmail.com”

São Paulo, 20 de agosto de 2020.

Rui Brasil Assis
Coordenador do Comitê Coordenador do Plano Estadual de Recursos
Hídricos – CORHI

Maria Fernanda Romanelli
Coordenadora da Câmara Técnica de Educação Ambiental,
Capacitação, Mobilização Social e Informações em Recursos Hídricos –
CTEA
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