EDITAL CBHPARANAPANEMA/001/2021 DE 01 DE MARÇO DE 2021
TERMO DE RETIFICAÇÃO

Edital

de

Convocação

ao

Processo

Eleitoral para a composição do CBH
Paranapanema, mandato dezembro 2021 a
dezembro de 2025, e outras providências.

A Comissão Eleitoral 2021/2025 do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Paranapanema
(CBH Paranapanema), órgão colegiado integrante do Sistema Nacional de Gerenciamento
de Recursos Hídricos (Singreh) instituído por Decreto da Presidente da República em 5 de
junho

de

2012,

no

uso

de

suas

atribuições

conferidas

pela

Deliberação

CBHParanapanema/055/2020, que institui a Comissão Eleitoral, CONSOLIDA a retificação
do Edital CBHParanapanema/001/2021, conforme segue.

1. O artigo 3º passa a ter a seguinte redação:

Art. 3º Os interessados em concorrer a uma vaga no CBH Paranapanema
deverão se inscrever, mediante o protocolo da Ficha de Inscrição, presente
no Anexo II deste edital, e da documentação exigida, pessoalmente, por
endereço eletrônico ou via Correios, nos seus respectivos estados, conforme
calendário previsto no artigo 1º deste Edital.
§ 1º. A inscrição pelos Correios deverá ser realizada por meio de carta
registrada, para o Escritório de Apoio do Comitê, conforme endereço e, a
seguir: Rua Silvio Marinho, 417, Marília/SP, 17.516-020, Bairro Jardim
Tangará, sendo considerada a data de postagem.
§ 2º. A inscrição presencial deverá ser protocolada em um dos Escritórios dos
Comitês de Bacias Hidrográficas do Paranapanema, nos endereços e
horários, constantes no Anexo I deste Edital. Devido à pandemia ocasionada

pela COVID-19, recomenda-se que ligue no respectivo escritório para solicitar
informações sobre horário de funcionamento e atendimento ao público.
§ 3º. A inscrição por endereço eletrônico deverá ser enviada ao e-mail
secretaria@paranapanema.org, que será respondida com a "Confirmação de
Recebimento", listando os arquivos recebidos e sem problema em sua
abertura. Somente após o recebimento do e-mail de confirmação o
interessado terá a comprovação de que a inscrição foi efetivada.

2. As demais clausulas permanecem inalteradas.

3. Esta Retificação entra em vigor na data de sua publicação

Marília-SP, 12 de março de 2021

CARLOS EDUARDO SECCHI CAMARGO
Presidente da Comissão Eleitoral

