MEMÓRIA 3ª REUNIÃO COMITÊ FASB
Realizada em: 07/05/2021
Horário: 16:00 às 17:00
Local: Videoconferência
Observação: Juntamente com esta Ata, os materiais relacionados à reunião, também
estarão disponíveis na página do FASB
Item
ASSUNTO 1
RESULTADO DA
AVALIAÇÃO PARA
AS VAGAS DO FASB
E SECRETARIA
EXECUTIVA

PRINCIPAIS DISCUSSÕES E DELIBERAÇÕES
• Tendo como base a planilha síntese elaborada por Paulo Dimas, foram
definidos os 2 finalistas de cada processo seletivo, conforme abaixo:
- Coordenador Técnico para Monitoramento de Projetos: Dilson Sena e Rodrigo
Borges.
- Coordenador Técnico para Originação de Projetos: Raony Palicer e Wilson
Bittencourt
- Secretaria Executiva: Marcos Lemos e Victória Rizzo
O Comitê deliberou ainda que:

•

ASSUNTO 2
AVALIAÇÃO DOS
PROJETOS
ENVIADOS AO FASB

•

✓ Os 2 finalistas farão uma apresentação de até 10 minutos para a
plenária, que fará a escolha do finalista de cada vaga, através de
voto secreto.
✓ A ordem de apresentação dos candidatos na plenária será feita por
sorteio.
✓ Os candidatos serão informados quando faltarem 2 minutos para o
final da apresentação.
✓ As organizações/empresas com direito a voto receberão um link do
Google Forms para avaliação dos candidatos.
✓ Em caso de empate, será considerada a questão de gênero em favor
da mulher.
✓ Geração de formulário para lista de presença da plenária.
O secretário executivo vai comunicar, por telefone, o resultado aos 2
finalistas de cada vaga. E o apoio administrativo vai informar por e-mail aos
candidatos não aprovados.
Em seguida, foram definidos os critérios para avaliação dos projetos
encaminhados ao FASB. Entre as sugestões:
.
✓ Definir como critérios de maior peso, com notas de 1 a 10, o
Impacto Socioambiental e o Alinhamento com os objetivos e metas
do FASB e do Plano de Ação do FFBA.

✓ Os demais critérios (Orçamento condizente com a realidade
regional e Risco de não entrega do que está proposto) teriam nota
de 1 a 5.
✓ Deliberou-se que os membros do comitê vão fazer recomendações
dos projetos e que não vão avaliar a documentação exigida no
edital.
✓ O secretário executivo fará a apresentação dos projetos para a
plenária.
•

Marcou-se a reunião plenária para o dia 25 de março, das 9 às 12 horas.

LISTA DE PRESENÇA

Nomes
1- Victoria Rizo
2- Marcia Marcial
3- Márcio Braga
456- Ana Odália Sena
7- Deivid Pereira
8- Karkaju Pataxó
9- Paulo Dimas Menezes
10- Rozilene Lemos

Instituição
1- Secretaria Executiva
2- NGPTA
34- Comitê de Bacias PIJ
5- Suzano
6- Federação Indígena Pataxó - FINPAT
7- Universidade Federal do Sul da Bahia - UFSB
8- Codeter

