
ANEXO VI – CRITÉRIOS DE ANÁLISE CURRICULAR 

 

a) ESPECIALISTA EM CONCESSÕES E PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS - 

ECPPP 

  

AVALIAÇÃO CURRICULAR – FORMAÇÃO ACADÊMICA 

 

Critérios 
Pontuação 

Unitária 

Pontuação 

Máxima 

Conclusão certificada de cursos de especialização ou 

pós-graduação em temáticas especificamente voltadas 

à estruturação de projetos de concessões e PPPs, com 

no mínimo 360 horas-aula cada curso. 

+10 

(por cada 360h 

concluídas de 

curso) 

 

50 

Pós-graduação (stricto ou lato sensu) concluída nas 

áreas de direito administrativo, administração pública, 

gestão pública, políticas públicas e outros relacionados 

a engenharia, meio-ambiente, arquitetura e urbanismo 

diretamente relacionados ao setor público. 

+10 

(por cada pós-

graduação 

concluída) 

 

50 

Total 100 

 

AVALIAÇÃO CURRICULAR – EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL 

 

Critérios 
Pontuação 

Unitária 

Pontuação 

Máxima 

Experiência comprovada em alguma das etapas de 

estruturação de um projeto de concessão ou parceria 

público-privada, em qualquer ente federativo. 

+10 

(por cada ano 

completo) 

20 

Experiência comprovada em alguma das etapas de 

estruturação de um projeto de concessão ou parceria 

público-privada, no setor privado. 

+10 

(por cada ano 

completo) 

20 

Experiência comprovada em alguma das etapas de 

estruturação de um projeto de concessão ou parceria 

público-privada, em órgãos multilaterais, instituições 

financeiras ou organizações da sociedade civil. 

+10 

(por cada ano 

completo) 

 

20 

Experiência comprovada em contencioso 

administrativo e judicial envolvendo a execução 

contratual de concessões e parcerias público-privadas. 

+10 

(por cada ano 

completo) 

 

10 

 

Experiência comprovada em avaliação econômico-

financeira de projetos, elaboração de plano de negócios 

e/ou estudos de viabilidade. 

+10 

(por cada ano 

completo) 

10 

Experiência comprovada na elaboração de projetos 

básicos ou executivos de engenharia e orçamentação. 

+10 

(por cada ano 

completo) 

10 

Experiência comprovada na concepção de projetos de 

arquitetura e urbanismo para entidades públicas 

+10 

(por cada ano 

completo) 

10 

Total 100 

 

 



b) ANALISTA DE CONCESSÕES E PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS 

 

AVALIAÇÃO CURRICULAR – FORMAÇÃO ACADÊMICA 

 

Critérios 
Pontuação 

Unitária 

Pontuação 

Máxima 

Conclusão certificada de cursos de especialização 

ou pós-graduação em temáticas especificamente 

voltadas à estruturação de projetos de concessões e 

PPPs, com no mínimo 360 horas-aula cada curso. 

+10 

(por cada 360h 

concluídas de 

curso) 

 

50 

Pós-graduação (stricto ou lato sensu) concluída nas 

áreas de direito administrativo, administração 

pública, gestão pública, políticas públicas e outros 

relacionados a engenharia, meio-ambiente, 

arquitetura e urbanismo diretamente relacionados 

ao setor público. 

+10 

(por cada pós-

graduação 

concluída) 

 

50 

Total 100 

 

AVALIAÇÃO CURRICULAR – EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL 

 

Critérios 
Pontuação 

Unitária 

Pontuação 

Máxima 

Experiência comprovada em alguma das etapas de 

estruturação de um projeto de concessão ou parceria 

público-privada, em qualquer ente federativo. 

+10 

(por cada 6 meses 

completos) 

20 

Experiência comprovada em alguma das etapas de 

estruturação de um projeto de concessão ou parceria 

público-privada, no setor privado. 

+10 

(por cada 6 meses 

completos) 

20 

Experiência comprovada em alguma das etapas de 

estruturação de um projeto de concessão ou parceria 

público-privada, em órgãos multilaterais, 

instituições financeiras ou organizações da 

sociedade civil. 

+10 

(por cada 6 meses 

completos) 

 

20 

Experiência comprovada em contencioso 

administrativo e judicial envolvendo a execução 

contratual de concessões e parcerias público-

privadas. 

+10 

(por cada 6 meses 

completos) 

 

10 

 

Experiência comprovada em avaliação econômico-

financeira de projetos, elaboração de plano de 

negócios e/ou estudos de viabilidade. 

+10 

(por cada 6 meses 

completos) 

10 

Experiência comprovada na elaboração de projetos 

básicos ou executivos de engenharia e 

orçamentação. 

+10 

(por cada 6 meses 

completos) 

10 

Experiência comprovada na concepção de projetos 

de arquitetura e urbanismo para entidades públicas 

+10 

(por cada 6 meses 

completos) 

10 

Total 100 

 


