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SELEÇÃO PÚBLICA PSA 006.2019 

COMUNICADO QUANTO A REALIZAÇÃO DA SESSÃO PÚBLICA 

 

 A Comissão de Seleção do Edital de Seleção Pública PSA nº 006/2019, 

que tem como objeto a seleção de proprietários ou possuidores de imóveis 

rurais para participação em Projeto de Pagamentos por Serviços Ambientais no 

Estado do Rio de Janeiro, nas modalidades PSA Uso Múltiplo, no âmbito do 

Projeto “CONEXÃO MATA ATLÂNTICA”, torna público os esclarecimentos 

quanto a realização da sessão pública eletrônica.  

 A sessão pública terá início às 10h do dia 20/07/2020 e será transmitida 

ao vivo por meio do link https://meet.google.com/ere-vyqc-sba, disponível por 

meio de link publicado na página de acompanhamento do certame. Quaisquer 

problemas ou dúvidas quanto a conexão, poderão ser enviados para o email 

compras.mataatlantica@finatec.org.br.  

 A sessão será suspensa por quantos dias sejam suficientes para análise 

da elegibilidade dos proponentes recebidos.  

 Diariamente, será aberto, unicamente por meio do chat, a possibilidade 

de realização de questionamentos para a Comissão de Seleção, sendo que as 

dúvidas recebidas até as 11h30min serão respondidas em sessão pública entre 

as 13h30min e 14h do mesmo dia. As dúvidas recebidas após as 11h30min 

serão respondidas apenas no dia subsequente.  

 Não será permitida a manifestação dos presentes por meio de microfone 

ou vídeo, apenas por meio do chat, exceto para os membros da Comissão de 

Seleção e da Comissão Técnica.  

 As fases subsequentes à elegibilidade serão publicadas por meio de atos 

a serem disponibilizados no site de acompanhamento no certame no site da 

FINATEC. Os proponentes deverão acompanhar diariamente para verificação e 

cumprimento das referidas etapas.  

 Em caso de necessidade de diligências para sanar erros sanáveis, será 

concedido o prazo de 1 (um) dia a partir da convocação para envio de 
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documentos referentes às pendências apontadas em ata. O descumprimento do 

referido prazo importará em inelegibilidade do proponente.  

 Esclarecimentos adicionais serão prestados no decorrer da sessão.  

 
Brasília, 16 de julho de 2020. 

 

 
 

Comissão de Seleção 
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