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Perfil Vaga 

 

Informações Gerais 

Cargo Analista Júnior de Consultoria Especializada em PPPs e Concessões 

Remuneração R$ 5.000,00 Vínculo PJ 

Carga horária 40 horas semanais Horário de trabalho 9h às 18h 

Disponibilidade 

para viagens 
Sim Local de trabalho São Paulo-SP (Bela Vista) 

Formação 
Administração, Economia, Direito ou 

Administração Pública 
Grau de formação 3º Completo 

Link para manifestação de interesse e submissão de currículos: https://radarppp.com/contato/trabalhe-conosco/ 

Característica da empresa (Descrição geral da empresa para veiculação das vagas) 

A Radar PPP é uma empresa de consultoria, fundada em 2014, especializada em PPPs e Concessões, que tem por missão 

prover consultoria estratégica, informação e conhecimento relacionados aos contratos de investimento privado em 

infraestrutura e serviços públicos, inovando e criando mais valor para usuários, governos e investidores.  

Hoje, a Radar PPP lidera algumas das iniciativas mais relevantes, tanto no apoio à política de estruturação de programas 

de PPP e Concessão, como nos serviços de consultoria para projetos, apoiando governos, investidores privados e outros 

atores para ter melhores informações, acessar ferramentas e para tomar melhores decisões. 

Os Sócios-Fundadores da Radar PPP são profissionais com claras e destacadas trajetórias no mercado de concessões e 

PPPs que compartilham da crença de que o mercado brasileiro de investimento privado em infraestrutura pode gerar 

benefícios para empresas, órgãos do governo e sociedade. 

A Radar PPP, portanto, é um produto da percepção comum de seus sócios de que alguns fatores que caracterizam e/ou 

condicionam o mercado brasileiro de PPP, atualmente, tornam oportuna a dedicação de esforços explícitos na direção da 

formação de um mercado de investimento privado em infraestrutura pública mais consistente.  

A dinamicidade (há dezenas de novos projetos emergindo, de diversos setores, e sendo promovidos pelos mais diversos 

municípios e estados); os desafios institucionais do setor público; e a consolidação da PPP como modelo de contratação 

inovador ao dispor do poder público (nunca as PPPs estiveram tão presentes na agenda do poder público, da iniciativa 

privada e da academia) são exemplos desta premissa. 

A Radar PPP tem sua atuação organizada em 4 eixos principais denominados: Informação, Eventos, Treinamentos e 

Consultoria. 

No eixo Informação, a Radar PPP conceituou, desenvolveu e mantem atualizado o mais completo banco de dados sobre 

a experiência brasileira com PPPs – o Radar de Projetos.  

O Radar de Projetos conta hoje com mais de 2.900 projetos de PPP e concessão relativos à experiência brasileira, 

subdivididos em 19 segmentos, mapeados, analisados e sistematizados, o que permite análises globais sobre tendências 

desse modelo de contratação e comparativas sobre a experiência nacional desde os primeiros contratos. Cada projeto 

pode conter informações de mais de 50 variáveis parametrizadas, tornando possível acompanhar o ciclo de vida de cada 

iniciativa e o acompanhamento de projetos em diversos estágios de maturidade. 

http://www.radarppp.com/
mailto:info@radarppp.com
https://radarppp.com/contato/trabalhe-conosco/
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Todas as informações analisadas decorrem de documentos e informações públicas, de modo que a biblioteca digital de 

documentação pública (editais e contratos de PPP), assim como de experiências regulatórias e de gestão de contratos da 

Radar PPP, é um acervo de grande relevância que a empresa investe significativa quantidade de recursos para manter. 

Além da experiência única da Radar PPP em estruturação de informações de inteligência do mercado de PPP e no campo 

do ensino profissional e pesquisa, a empresa possui na sua frente de Consultoria, um amplo rol de estruturação de 

projetos de PPP em seu portfólio, sobretudo se considerarmos que a experiência brasileira nesse segmento é ainda 

bastante recente. 

A expertise e sólida experiência profissional dos fundadores e equipe de consultores da Radar PPP é aquilo que confere a 

empresa como a principal formadora e desenvolvedora de capacidade de gestores públicos e privados interessados em 

aprimorar suas competências em temas relacionados ao universo das Parcerias Público-Privadas. 

Contamos com um time de profissionais multidisciplinares, experientes e prontos para endereçar as questões mais críticas 

sobre as PPPs e concessões no Brasil.   

Atualmente, a Radar PPP se destaca no desenvolvimento e assessoria estratégica de PPPs e Concessões no Brasil, 

posicionando-se como integradora das principais áreas de conhecimento exigidas durante modelagens complexas, além 

de desenvolver estudos de viabilidade econômico-financeiros na fase de preparação de projetos, atendendo clientes 

públicos e privados. 

Principais Trabalhos e Responsabilidades  

A atuação principal do profissional envolve atividades de análise, entendimento e apresentação de editais, contratos, 

anexos e documentos atinentes aos projetos de PPP e Concessões em desenvolvimento no País, com foco na obtenção de 

informações relevantes para subsidiar a tomada de decisão de clientes privados e públicos. É realizada por meio de 

elaboração de apresentações em PowerPoint, confecção de gráficos e tabelas em Excel, coleta e análises de dados do 

setor de PPP e concessões em apoio aos consultores do setor econômico-financeiro e aos gerentes de projeto. 

O profissional também atuará na análise do mercado de PPPs e concessões por meio da análise dos dados disponíveis no 

Radar de Projetos (plataforma web criada pela Radar PPP, que atua como repositório de informações, novidades e 

oportunidades sobre projetos de PPP e Concessões), além de outras bases de dados públicas. 

Por fim, o profissional irá atuar em projetos de desenvolvimento de estudos de viabilidade para PPPs e concessões, 

apoiando gerentes de projetos e consultores econômicos no desenvolvimento de atividades pertinentes, elaborando e 

revisando documentos elaborados no âmbito da modelagem de projetos, como anexos técnicos específicos e estudos 

econômicos, assim como ferramentas necessárias à gestão de projetos, como cronogramas, matriz de stakeholders, matriz 

de comunicação, relatórios de status report, entre outros. Portanto, o profissional estará disponível para apoiar a equipe 

de gerentes e consultores, com possibilidade de ampliação das atividades tanto na frente econômico-financeira, quanto 

na frente de gestão de projetos à medida que for se familiarizando com as atividades desempenhadas. 

Espera-se que o profissional se utilize dos conhecimentos adquiridos na sua formação acadêmica, em especial aqueles 

relacionados à administração, gestão, economia, estruturação de negócios, gestão e avaliação de projetos,  ampliando-os 

e aplicando-os no âmbito dos projetos de PPPs e concessões. 

O que o profissional não deve esperar deste trabalho 

O trabalho não envolve o desenvolvimento de forma não supervisionada de modelagem econômico-financeira de 

projetos, gestão de projetos ou elaboração de documentos jurídicos, como editais, contratos e anexos, de modo que o 

profissional estará disponível em apoio aos trabalhos de consultoria em desenvolvimento.  

Características e habilidades desejadas 

Capacidade de leitura, entendimento, síntese e apresentação; 

Capacidade de priorização; 

http://www.radarppp.com/
mailto:info@radarppp.com
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Raciocínio lógico; 

Curiosidade e interesse no desenvolvimento de novos conhecimentos; 

Organização; 

Escuta ativa; 

Boa escrita; 

Pacote office intermediário. 

http://www.radarppp.com/
mailto:info@radarppp.com

