
ANEXO II - QUADRO DEMONSTRATIVO DAS FUNÇÕES 

 

 

FUNÇÃO 

 

REMUNERAÇÃO 

CARGA 

HORÁRIA 

SEMANAL 

REQUISITOS MÍNIMOS PARA A 

CONTRATAÇÃO 

AMPLA 

CONCORRÊNCIA 

PCD TOTAL 

DE 

VAGAS 

Especialista 

em concessões 

e parcerias 

público-

privadas - 

EPCCC 

R$8.100.00  

(oito mil e cem 

reais) 

40 horas Possuir nível superior completo, em curso 

reconhecido pelo MEC, em uma ou mais das 

seguintes áreas: a) Ciências Econômicas; b) 

Ciências Contábeis; c) Administração/ 

Administração Pública; d) Engenharia; e) 

Arquitetura/Urbanismo; f) Direito. 

 

Possuir experiência profissional mínima de 6 

(seis) meses em pelo menos uma das 

seguintes atividades: 

(i) modelagem técnica de engenharia, 

arquitetônica e/ou ambiental de projetos de 

concessões e/ou parcerias público-privadas 

ou de projetos de obras e serviços públicos; 

(ii) modelagem econômico-financeira de 

projetos de concessões e/ou parcerias 

público-privadas, realizada pelo Poder 

Concedente ou por licitante interessado, ou 

modelagem econômico-financeira de 

projetos voltados à obtenção de 

financiamento para sua execução; 

(iii) modelagem jurídico-regulatória de 

projetos de concessões e/ou parcerias 

público-privadas. 

4 0 4 

 



 

 

 

 

FUNÇÃO 

 

REMUNERAÇÃO 

CARGA 

HORÁRIA 

SEMANAL 

REQUISITOS MÍNIMOS PARA A 

CONTRATAÇÃO 

AMPLA 

CONCORRÊNCIA 

PCD TOTAL 

DE 

VAGAS 

Analista de 

concessões e 

parcerias 

público-

privadas – 

APCCC 

R$5.036,69  

(cinco mil e trinta e 

seis reais e sessenta 

e nove centavos) 

40 horas Possuir nível superior completo, em curso 

reconhecido pelo MEC, em uma ou mais das 

seguintes áreas: a) Ciências Econômicas; b) 

Ciências Contábeis; c) Administração/ 

Administração Pública; d) Engenharia; e) 

Arquitetura/Urbanismo; f) Direito. 

 

Possuir experiência profissional mínima de 3 

(três) meses em pelo menos uma das seguintes 

atividades:   

(i) modelagem técnica de engenharia, 

arquitetônica e/ou ambiental de projetos de 

concessões e/ou parcerias público-privadas ou 

de projetos de obras e serviços públicos; 

(ii) modelagem econômico-financeira de 

projetos de concessões e/ou parcerias público-

privadas, realizada pelo Poder Concedente ou 

por licitante interessado, ou modelagem 

econômico-financeira de projetos voltados à 

obtenção de financiamento para sua execução; 

(iii) modelagem jurídico-regulatória de projetos 

de concessões e/ou parcerias público-privadas. 

4 0 4 

 


