Instruções
PROVA ORAL – ESPECIALISTA EM CONCESSÕES E PPP´s (ECPPP)
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 no 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 – Especialista (ECPPP)
Questão 1
Suponha que você será responsável por estruturar o projeto de concessão do Complexo do Ginásio de Esportes Geraldo Magalhães
(Geraldão). Sabe-se que o futuro parceiro poderá explorar comercialmente o complexo e assumirá todas as responsabilidades
relacionadas a investimentos em obras civis (CAPEX) e despesas de manutenção do equipamento (OPEX) durante a vigência do
contrato:(NM: 33,4)
(i) Explique quais seriam os métodos utilizados por você para estimar os valores de CAPEX e OPEX;
(ii) Indique três possíveis fontes de receitas para o futuro parceiro e explique como você faria as estimativas de valor para cada uma.
(iii) Como as estimativas do total de custos e de receitas se combinariam para definir a modalidade de concessão do projeto? Outras
variáveis deveriam ser consideradas para essa decisão? Quais?
Questão 2
Para a segurança econômico-financeira de uma PPP, a utilização de um fundo garantidor para eventuais casos de inadimplência é
preferível à vinculação de receitas pré-estabelecidas e desvinculadas do orçamento municipal, por meio da criação de conta de
movimentação restrita. Você concorda com a afirmação? Explique, destacando o papel de ambos os mecanismos, suas semelhanças e
diferenças, dentro de um contrato de PPP. (NM: 33,3)
Questão 3
Suponha que você está trabalhando na estruturação de um projeto de parceria público-privada. O projeto acabou de ser suspenso pelo
Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco (TCE-PE) que se opôs à previsão de verificador independente durante a vigência do futuro
contrato. Como você defenderia o projeto frente ao TCE-PE? (NM: 33,3)
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