Instruções
PROVA ORAL – ANALISTA EM CONCESSÕES E PPP´s (ACPPP)
1. Estar Online nesta sala com, no mínimo, 10 minutos de antecedência para o início da prova;

2. A prova terá 3 questões sobre qualquer dos conteúdos programáticos previstos pelo edital;
3. A prova terá duração máxima de 30 (trinta) minutos. A contagem dos 30 minutos coincidirá com o início da leitura da
primeira questão ao candidato;
4. O candidato detém responsabilidade única e exclusiva pelo controle do tempo de prova e deverá informar oralmente ao
examinador sempre que finalizar uma resposta;
5. Permanecer com câmera e microfone ligados durante todo o período de prova;
6. Prezar por ambiente silencioso durante todo o período de prova, sob pena de desconto de nota;
7. Vedada a consulta a qualquer material bibliográfico, material de apoio, sítios eletrônicos, pessoas, ou qualquer outro
documento ou fontes, sob pela de eliminação;
8. Obrigatória permanência online nesta sala durante todo o período da prova. Caso tenha a conexão interrompida, deverá
voltar à sala em, no máximo, 2 minutos ou terá a prova zerada.
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Prova Oral – Analista (ACPPP)
Questão 1
Suponha que você será responsável por estruturar o projeto de concessão dos novos relógios eletrônicos digitais de Recife. Sabe-se que
o futuro parceiro privado terá como única fonte de receitas a exploração publicitária nos painéis dos relógios, será responsável por
todos os custos de implantação (CAPEX) e manutenção (OPEX) e que o prefeito não admite qualquer gasto público com o projeto:
(i) Qual é a única modalidade de concessão possível para o projeto? Que Lei Federal a regula?
(ii) Explique quais seriam os métodos utilizados por você para estimar os valores de CAPEX, OPEX e das receitas publicitárias;
(iii) Feitas as estimativas, o valor total das receitas foi 1% superior ao total de custos (CAPEX + OPEX). Isso é suficiente para admitir a
viabilidade econômico-financeira do projeto? Justifique.
(NM: 33,4)

Questão 2
Conceitue payback dentro de um modelo econômico-financeiro de um projeto de concessão e explore de que formas ele pode se
relacionar com a taxa interna de retorno do projeto, o prazo da concessão e o valor de outorga estimado. (NM: 33,3)

Questão 3
A equipe de estruturação de projetos da SEPE quer incluir uma área tombada no centro histórico do Recife no escopo de determinado
projeto de concessão. Quais restrições se associam a essa possibilidade? Essas restrições são gerenciáveis ou inviabilizam a entrada da
área no projeto? Justifique. (NM: 33,3)
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