
 

 

 
 

SECRETÁRIO-GERAL DA ORGANIZAÇÃO DOS ESTADOS AMERICANOS 
 

SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRAL 
DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E MEIO AMBIENTE 

Chamada para Currículos: 
ASSISTENTE TÉCNICO DE ASSISTÊNCIA À COORDENAÇÃO NACIONAL (CN) DO BRASIL 

 
Tipo de contrato: Consultoria Individual. 
 
Unidade Organizacional: Departamento de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente (DDS). 
 
Data de início: Fevereiro 2020. 
 
Duração: 4 meses, renovação sujeita ao desempenho e à disponibilidade de recursos.  
 
Remuneração: O valor mensal do contrato por todo conceito será de US $ 1.500 (mil e quinhentos dólares) 
pagáveis em moeda local à taxa de câmbio atual estabelecida pela SG / OEA no dia de pagamento.  
 
Lugar de destino: O consultor trabalhará no escritório designado pela CN do Brasil. A pedido da CN o consultor 
poderá ser pode ser mobilizado aos países participantes quando necessário, seguindo as disposições 
administrativas da SG / OEA e respeitando os orçamentos para esse fim. Essas viagens, com autorização prévia 
da SG / OEA, serão remuneradas de acordo com os regulamentos da OEA e financiadas em cada caso, além de 
seu salário. 
 
Descrição: Em 2019, os governos da Argentina, Bolívia, Brasil, Paraguai e Uruguai concordaram em elaborar o 
projeto PPM de ações estratégicas para a gestão integral dos recursos hídricos na Bacia do Prata, com o 
objetivo de fortalecer e implementar sua visão comum de desenvolvimento econômico, social e 
ambientalmente sustentável da Bacia.  
 
O objetivo do Projeto PPM é estabelecer o cenário para a implementação das ações nacionais e regionais 
prioritárias identificadas no Programa de Ações Estratégicas (PAE) acordado pelos cinco países que 
compartilham a Bacia do Prata, para a promoção do desenvolvimento econômico, social e ambientalmente 
sustentável da Bacia. Isso será feito promovendo a consolidação da cooperação regional, o alinhamento das 
prioridades nacionais e regionais e promovendo a integração entre setores e fontes de financiamento.  
 
O projeto PPM possui cinco componentes: (1) Consolidação da cooperação regional; (2) Facilitação de ações 
nacionais; (3) Divulgação (4) Administração do Projeto, UCP e CN e (5) Coordenação Nacional do Projeto, 
conforme fornecido abaixo. Os produtos esperados do projeto PPM para cada um dos componentes podem 
ser consultados no site: https://cicplata.org/es/#. 
 
O consultor trabalhará sob a supervisão da CN do Brasil, em estreita colaboração com a Unidade de 
Coordenação do Projeto PPM (UCP / CIC). O serviço deverá ser com dedicação em tempo integral ao projeto. O 
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consultor não poderá estar vinculado a qualquer emprego público ou privado que impeça a dedicação em 
tempo integral ao projeto e a realização de viagens.  
 
O consultor apresentará à CN relatórios mensais sobre o andamento das tarefas designadas, que serão 
avaliadas pelo Coordenador Nacional e pelo Coordenador Técnico Internacional da UCP / CIC e serão 
submetidos à SG / OEA para autorização do pagamento correspondente. 
 
Serviços: Caberá ao consultor auxiliar em todas as suas atividades relacionadas à execução do Projeto PPM no 
Brasil e, em particular: 

 Analisar os antecedentes: o Tratado da Bacia de Prata, o CIC, o Programa Marco e o Projeto PPM, a fim de 
localizar-se no cenário em que o projeto será desenvolvido. Prestará atenção especial ao Documento do 
Projeto PPM aprovado pelo GEF por iniciativa dos países da Bacia do Prata e da CIC e no Plano de 
Implementação do Projeto (PIP) que a UCP desenvolve que orientará a execução de suas atividades. no 
país. 

 Na preparação dos instrumentos de execução do Projeto no nível local e em conexão com o que foi feito 
no nível dos cinco países, o que inclui, entre outros, o recebimento e sistematização das informações 
exigidas pelo projeto, de acordo com as diretrizes estabelecidas por a PCU; 

 Na estruturação e coordenação das reuniões da Unidade Nacional de Execução de Projetos (UNP); 

 Apoiar a integração dos aspectos relevantes das políticas nacionais, com vistas à implementação do SAP da 
Bacia do Prata no país. 

 Apoio à integração de aspectos temáticos regionais relevantes para a implementação do SAP; 

 No planejamento, implementação e apresentação de informações sobre contrapartes nacionais do 
Projeto; 

 Em atividades com vistas à preparação dos produtos planejados para o Projeto PPM; 

 Em todas as atividades de acompanhamento do projeto no nível local, considerando as diretrizes 
estabelecidas no nível regional; 

 Na preparação técnica e logística das reuniões da UNP e eventos nacionais e internacionais a serem 
realizados em seu país, no âmbito do Projeto PPM; 

 Na organização de reuniões, workshops e qualquer outra atividade planejada para ser realizada durante o 
desenvolvimento do projeto; 

 Todas as outras atividades necessárias para o cumprimento dos objetivos do Projeto indicados pelo 
Coordenador Nacional com a UCP. 

 
Educação e Experiência: O consultor deve ter formação técnica compatível com a gestão de recursos hídricos, 
com conhecimento das políticas nacionais relacionadas a Recursos Hídricos e temas técnicos relevantes da 
Bacia do Prata, com vista à implementação do Programa de Ação Estratégica (PAE).  
 
Habilidades: É imprescindível ter conhecimento pleno do idioma espanhol, leitura, escrita e conversação, 
estando capacitado para acompanhar vídeo conferências em espanhol com tradução para o português. Apoio 
na leitura de documentos em espanhol. Conhecimento do idioma inglês. Deve ter excelente conhecimento de 
informática, formatação de banco de dados de informações, lista de e-mail, Excel e Word. 
 
Aplicação: O candidato interessado deve enviar seu currículo para o endereço de e-mail water@oas.org e o 
assunto do e-mail deve ser o seguinte: (SOBRENOME DO REQUERENTE) - PRATA - BRASIL. Somente serão 
aceitos candidatos que enviarem sua inscrição até Sexta-feira, 14 de fevereiro de 2020, às 23h59, hora local de 
Washington, Estados Unidos. 
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