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ATRIBUIÇÕES DO CARGO: desenvolver, acompanhar e
analisar estudos de impacto ambiental de aproveitamentos hidrelé-
tricos, de inventário e de viabilidade de empreendimentos hidrelé-
tricos e de avaliação estratégica e integrada de bacias hidrográficas;
participar em estudos de avaliação ambiental estratégica; elaborar
Termos de Referência para estudos de inventário, viabilidade de em-
preendimentos de geração e transmissão de energia e de licencia-
mento ambiental de empreendimentos de geração e transmissão de
energia; participar na análise dos aspectos econômicos e sociais de
estudos de planejamento de longo e médio prazo; emitir pareceres
sobre aspectos relacionados com as emissões atmosféricas e efluentes
de usinas termelétricas e qualidade da água de reservatórios e rios;
acompanhar e emitir pareceres sobre a legislação ambiental de in-
teresse do setor elétrico; analisar as ações antrópicas de uso e ocu-
pação do solo em áreas de empreendimentos hidrelétricos de geração
e transmissão de energia; analisar interferências com grupos étnicos;
emitir pareceres sobre impactos ambientais no meio antrópico; par-
ticipar da elaboração de Termos de Referência para estudos voltados
ao licenciamento ambiental de empreendimentos de geração e trans-
missão de energia; gerenciar bancos de dados referentes à sua área de
atuação; definir especificações técnicas para contratação de serviços
especializados; efetuar a gestão técnica e avaliar os serviços con-
tratados; emitir pareceres técnicos sobre estudos e pesquisas rea-
lizados por terceiros; exercer outras atividades correlatas à área de
atuação.

2.2.10 - Cargo: ANALISTA DE PESQUISA ENERGÉTI-
CA

Área de Atuação: MEIO AMBIENTE/ECOLOGIA
Escolaridade: Terceiro Grau Completo
Formação: Biologia ou Ecologia
Outros Requisitos: Registro no Conselho de Classe corres-

pondente.
ATRIBUIÇÕES DO CARGO: desenvolver, acompanhar e

analisar estudos de impacto ambiental de aproveitamentos hidrelé-
tricos, de inventário e de viabilidade de empreendimentos hidrelé-
tricos e de avaliação estratégica e integrada de bacias hidrográficas;
participar em estudos de avaliação ambiental estratégica; elaborar
Termos de Referência para estudos de inventário, viabilidade de em-
preendimentos de geração e transmissão de energia e de licencia-
mento ambiental de empreendimentos de geração e transmissão de
energia; participar na análise dos aspectos econômicos e sociais de
estudos de planejamento de longo e médio prazo; emitir pareceres
sobre aspectos relacionados com as emissões atmosféricas e efluentes
de usinas termelétricas e qualidade da água de reservatórios e rios;
acompanhar e emitir pareceres sobre a legislação ambiental de in-
teresse do setor elétrico; analisar as ações antrópicas de uso e ocu-
pação do solo em áreas de empreendimentos hidrelétricos de geração
e transmissão de energia; analisar interferências com grupos étnicos;
emitir pareceres sobre impactos ambientais no meio antrópico; par-
ticipar da elaboração de Termos de Referência para estudos voltados
ao licenciamento ambiental de empreendimentos de geração e trans-
missão de energia; gerenciar bancos de dados referentes à sua área de
atuação; definir especificações técnicas para contratação de serviços
especializados; efetuar a gestão técnica e avaliar os serviços con-
tratados; emitir pareceres técnicos sobre estudos e pesquisas rea-
lizados por terceiros e exercer outras atividades correlatas.

2.2.11 - Cargo: ANALISTA DE PESQUISA ENERGÉTI-
CA

Área de Atuação: MEIO AMBIENTE/GEOPROCESSA-
MENTO/MEIO FÍSICO

Escolaridade: Terceiro Grau Completo
Formação: Geografia ou Geologia
Outros Requisitos: Registro no Conselho de Classe corres-

pondente.
ATRIBUIÇÕES DO CARGO: desenvolver, acompanhar e

analisar estudos de impacto ambiental de aproveitamentos hidrelé-
tricos, de inventário e de viabilidade de empreendimentos hidrelé-
tricos e de avaliação estratégica e integrada de bacias hidrográficas;
participar em estudos de avaliação ambiental estratégica; elaborar
Termos de Referência para estudos de inventário, viabilidade de em-
preendimentos de geração e transmissão de energia e de licencia-
mento ambiental de empreendimentos de geração e transmissão de
energia; participar na análise dos aspectos econômicos e sociais de
estudos de planejamento de longo e médio prazo; emitir pareceres
sobre aspectos relacionados com as emissões atmosféricas e efluentes
de usinas termelétricas e qualidade da água de reservatórios e rios;
acompanhar e emitir pareceres sobre a legislação ambiental de in-
teresse do setor elétrico; analisar as ações antrópicas de uso e ocu-
pação do solo em áreas de empreendimentos hidrelétricos de geração
e transmissão de energia; analisar interferências com grupos étnicos;
emitir pareceres sobre impactos ambientais no meio antrópico; par-
ticipar da elaboração de Termos de Referência para estudos voltados
ao licenciamento ambiental de empreendimentos de geração e trans-
missão de energia; Elaborar mapas e utilizar técnicas de geopro-
cessamento; gerenciar bancos de dados referentes à sua área de atua-
ção; definir especificações técnicas para contratação de serviços es-
pecializados; efetuar a gestão técnica e avaliar os serviços contra-
tados; emitir pareceres técnicos sobre estudos e pesquisas realizados
por terceiros e exercer outras atividades correlatas.

2.2.12 - Cargo: ANALISTA DE PESQUISA ENERGÉTI-
CA

Área de Atuação: MEIO AMBIENTE/DESENVOLVIMEN-
TO REGIONAL/SOCIOECONOMIA

Escolaridade: Terceiro Grau Completo
Formação: Ciências Sociais ou Antropologia ou Ciências

Econômicas
Outros Requisitos: Registro no Conselho de Classe corres-

pondente.

ATRIBUIÇÕES DO CARGO: desenvolver, acompanhar e
analisar estudos de impacto ambiental de aproveitamentos hidrelé-
tricos, de inventário e de viabilidade de empreendimentos hidrelé-
tricos e de avaliação estratégica e integrada de bacias hidrográficas;
participar em estudos de avaliação ambiental estratégica; Elaborar
Termos de Referência para estudos de inventário, viabilidade de em-
preendimentos de geração e transmissão de energia e de licencia-
mento ambiental de empreendimentos de geração e transmissão de
energia; participar na análise dos aspectos econômicos e sociais de
estudos de planejamento de longo e médio prazo; emitir pareceres
sobre aspectos relacionados com as emissões atmosféricas e efluentes
de usinas termelétricas e qualidade da água de reservatórios e rios;
acompanhar e emitir pareceres sobre a legislação ambiental de in-
teresse do setor elétrico; analisar as ações antrópicas de uso e ocu-
pação do solo em áreas de empreendimentos hidrelétricos de geração
e transmissão de energia; analisar interferências com grupos étni-
cos;emitir pareceres sobre impactos ambientais no meio antrópico
participar da elaboração de Termos de Referência para estudos vol-
tados ao licenciamento ambiental de empreendimentos de geração e
transmissão de energia; gerenciar bancos de dados referentes à sua
área de atuação; definir especificações técnicas para contratação de
serviços especializados; efetuar a gestão técnica e avaliar os serviços
contratados; emitir pareceres técnicos sobre estudos e pesquisas rea-
lizados por terceiros e exercer outras atividades correlatas.

2.2.13 - Cargo: ANALISTA DE PESQUISA ENERGÉTI-
CA

Área de Atuação: MEIO AMBIENTE/RECURSOS HÍDRI-
COS

Escolaridade: Terceiro Grau Completo
Formação: Engenharia Civil
Outros Requisitos: Registro no Conselho de Classe corres-

pondente.
ATRIBUIÇÕES DO CARGO: desenvolver, acompanhar e

analisar estudos de impacto ambiental de aproveitamentos hidrelé-
tricos, de inventário e de viabilidade de empreendimentos hidrelé-
tricos e de avaliação estratégica e integrada de bacias hidrográficas;
participar em estudos de avaliação ambiental estratégica; elaborar
Termos de Referência para estudos de inventário, viabilidade de em-
preendimentos de geração e transmissão de energia e de licencia-
mento ambiental de empreendimentos de geração e transmissão de
energia; participar na análise dos aspectos econômicos e sociais de
estudos de planejamento de longo e médio prazo; emitir pareceres
sobre aspectos relacionados com as emissões atmosféricas e efluentes
de usinas termelétricas e qualidade da água de reservatórios e rios;
acompanhar e emitir pareceres sobre a legislação ambiental de in-
teresse do setor elétrico; analisar as ações antrópicas de uso e ocu-
pação do solo em áreas de empreendimentos hidrelétricos de geração
e transmissão de energia; analisar interferências com grupos étnicos;
emitir pareceres sobre impactos ambientais no meio antrópico; par-
ticipar da elaboração de Termos de Referência para estudos voltados
ao licenciamento ambiental de empreendimentos de geração e trans-
missão de energia; gerenciar bancos de dados referentes à sua área de
atuação; definir especificações técnicas para contratação de serviços
especializados; efetuar a gestão técnica e avaliar os serviços con-
tratados; emitir pareceres técnicos sobre estudos e pesquisas rea-
lizados por terceiros; exercer outras atividades correlatas à área de
atuação.

2.2.14 - Cargo: ANALISTA DE PESQUISA ENERGÉTI-
CA

Área de Atuação: PETRÓLEO / ABASTECIMENTO
Escolaridade: Terceiro Grau Completo
Formação: Engenharia ou Ciências Econômicas ou Mate-

mática ou Estatística ou Física ou Química
Outros Requisitos: Registro no Conselho de Classe corres-

pondente.
ATRIBUIÇÕES DO CARGO: desenvolver estudos, pesqui-

sas e projetos sobre a capacidade de refino e sobre a infra-estrutura de
transporte e armazenagem de petróleo e seus derivados, bem como
sobre a gestão dos estoques estratégicos; oferecer subsídios para a
definição de políticas de comercialização de petróleo e seus deri-
vados, bem como em relação à indústria petroquímica; acompanhar a
evolução tecnológica na área de refino, transporte e distribuição de
petróleo e seus derivados; gerenciar bancos de dados referentes à sua
área de atuação; elaborar termos de convênio e definir especificações
técnicas para contratação de serviços especializados; efetuar a gestão
técnica e avaliar os serviços contratados; qualificar e emitir pareceres
técnicos sobre estudos e pesquisas realizados por terceiros; exercer a
fiscalização de contratos; exercer outras atividades correlatas à área
de atuação.

2.2.15 - Cargo: ANALISTA DE PESQUISA ENERGÉTI-
CA

Área de Atuação: PETRÓLEO / EXPLORAÇÃO E PRO-
DUÇÃO

Escolaridade: Terceiro Grau Completo
Formação: Geociências (Geologia, Geofísica ou Geografia)

ou Engenharia ou Matemática ou Estatística ou Física.
Outros Requisitos: Registro no Conselho de Classe corres-

pondente.
ATRIBUIÇÕES DO CARGO: desenvolver, acompanhar e

analisar estudos sobre bacias sedimentares e sobre a disponibilidade e
produção de petróleo e gás natural, bem como sobre a gestão e
evolução das reservas existentes, no Brasil e no mundo; acompanhar
a evolução tecnológica na área de exploração e produção de petróleo
e seus derivados; gerenciar bancos de dados referentes à sua área de
atuação; elaborar termos de convênio e definir especificações técnicas
para contratação de serviços especializados; efetuar a gestão técnica e
avaliar os serviços contratados; qualificar e emitir pareceres técnicos
sobre estudos e pesquisas realizados por terceiros; exercer a fis-
calização de contratos; exercer outras atividades correlatas à área de
atuação.

2.2.16 - Cargo: ANALISTA DE PESQUISA ENERGÉTI-
CA

Área de Atuação: PLANEJAMENTO DA GERAÇÃO DE
ENERGIA

Escolaridade: Terceiro Grau Completo
Formação: Engenharia Civil ou Elétrica ou de Produção
Outros Requisitos: Registro no Conselho de Classe corres-

pondente.
ATRIBUIÇÕES DO CARGO: efetuar o acompanhamento de

estudos hidrológicos, de inventário hidrelétrico de bacias hidrográ-
ficas e de viabilidade técnico-econômica de projetos de geração hi-
drelétrica, termelétrica e outras fontes; participar em estudos para o
planejamento energético; participar em análises energéticas utilizando
modelos estocásticos de otimização; participar de simulação da ope-
ração do sistema brasileiro; participar na definição de critérios e
metodologias do planejamento da expansão da geração; participar em
estudos de avaliações econômicas, energéticas e de dimensionamento
de empreendimentos de geração; realizar estudos sobre a evolução
tecnológica na área de geração de energia; desenvolver estudos do
arranjo físico e de dimensionamento dos sistemas de transmissão da
Rede Básica; desenvolver estudos sobre recursos e reservas de carvão
mineral, xisto e outros combustíveis fósseis, bem como sobre a gestão
das reservas e sobre a evolução da produção e o mercado inter-
nacional destes combustíveis; conduzir estudos hidrológicos, de in-
ventários e de viabilidade na área de geração de energia; definir
métodos e critérios aplicáveis aos estudos, pesquisas e projetos na sua
área de atuação; gerenciar bancos de dados referentes à sua área de
atuação; definir especificações técnicas para contratação de serviços
especializados; efetuar a gestão técnica e avaliar os serviços con-
tratados; emitir pareceres técnicos sobre estudos e pesquisas rea-
lizados por terceiros; executar outras atividades correlatas à área de
atuação.

2.2.17 - Cargo: ANALISTA DE PESQUISA ENERGÉTI-
CA

Área de Atuação: PROJETOS DA GERAÇÃO DE ENER-
GIA

Escolaridade: Terceiro Grau Completo
Formação: Engenharia Civil ou Mecânica ou Geologia
Outros Requisitos: Registro no Conselho de Classe corres-

pondente.
ATRIBUIÇÕES DO CARGO: participar de estudos hidro-

lógicos, de inventário hidrelétrico de bacias hidrográficas e de via-
bilidade técnico-econômica de projetos de geração hidrelétrica, ter-
melétrica e outras fontes; realizar estudos sobre a evolução tecno-
lógica na área de geração de energia; elaborar instruções para ela-
boração de manuais para estudos de inventário e viabilidade; definir
métodos e critérios aplicáveis aos estudos, pesquisas e projetos na sua
área de atuação; gerenciar bancos de dados referentes à sua área de
atuação; definir especificações técnicas para contratação de serviços
especializados; efetuar a gestão técnica e avaliar os serviços con-
tratados e emitir pareceres técnicos sobre estudos e pesquisas rea-
lizados por terceiros; executar outras atividades correlatas à área de
atuação.

2.2.18 - Cargo: ANALISTA DE PESQUISA ENERGÉTI-
CA

Área de Atuação: RECURSOS ENERGÉTICOS
Escolaridade: Terceiro Grau Completo
Formação: Engenharia ou Ciências Econômicas ou Mate-

mática ou Estatística
Outros Requisitos: Registro no Conselho de Classe corres-

pondente.
ATRIBUIÇÕES DO CARGO: desenvolver estudos, projetos

e pesquisas sobre tecnologias e fontes alternativas para produção de
energia e sobre eficiência energética; desenvolver estudos e projeções
sobre a matriz e o balanço energético nacional; manter o sistema
nacional de informações energéticas; efetuar levantamentos de re-
cursos energéticos; desenvolver estudos sobre mecanismos de de-
senvolvimento limpo; conduzir estudos e pesquisas na área de re-
cursos energéticos; definir métodos e critérios aplicáveis aos estudos,
pesquisas e projetos na sua área de atuação; gerenciar bancos de
dados referentes à sua área de atuação; definir especificações técnicas
para contratação de serviços especializados; efetuar a gestão técnica e
avaliar os serviços contratados; emitir pareceres técnicos sobre es-
tudos e pesquisas realizados por terceiros; executar outras atividades
correlatas à área de atuação.

2.2.19 - Cargo: ANALISTA DE PESQUISA ENERGÉTI-
CA

Área de Atuação: TRANSMISSÃO DE ENERGIA
Escolaridade: Terceiro Grau Completo
Formação: Engenharia Elétrica
Outros Requisitos: Registro no Conselho de Classe corres-

pondente.
ATRIBUIÇÕES DO CARGO: coordenar e executar estudos

de planejamento e de engenharia de sistemas de transmissão de ener-
gia elétrica, bem como de estudos de viabilidade técnico-econômica
para implantação destes; estabelecer as características elétricas das
instalações do sistema de transmissão; coordenar e analisar projetos
de engenharia de sistemas de transmissão de energia elétrica com o
objetivo de elaborar pareceres referentes a projetos de subestações e
linhas de transmissão; definir métodos e critérios aplicáveis aos es-
tudos, pesquisas e projetos na sua área de atuação; executar estudos
relacionados com o planejamento sob condições de incerteza; exe-
cutar estudos relacionados com o planejamento integrado da gera-
ção/transmissão e tarifa de uso do sistema de transmissão; gerenciar
bancos de dados referentes à sua área de atuação; realizar estudos
para definir especificações técnicas para contratação de serviços es-
pecializados; efetuar a gestão técnica e avaliar os serviços contra-
tados; qualificar e emitir pareceres técnicos sobre estudos e pesquisas
realizados por terceiros; executar outras atividades correlatas à área
de atuação.
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