CURRÍCULO
INFORMAÇÕES PESSOAIS
_______________________________________________________________________________
Nome:
Cargo efetivo:
Cargo comissionado:
Função exercida:

Cálicles Mânica
Especialista em Regulação
---

ATUAÇÃO PROFISSIONAL
_______________________________________________________________________________
Período: jan/2014 a ago/2021 – Especialista em Regulação – Coinf/MS - SUROD
Empresa: Agência Nacional de Transportes Terrestres – ANTT, responsável pela regulação das
atividades de exploração da infraestrutura ferroviária e rodoviária federal e de prestação de serviços
de transporte terrestre. Entidade integrante da Administração Federal indireta, vinculada ao
Ministério da Infraestrutura, sob regime autárquico especial.
Atividades desenvolvidas: Atribuições voltadas às atividades especializadas de regulação,
inspeção, fiscalização e controle da prestação de serviços públicos de transportes terrestres,
inclusive infraestrutura, bem como à implementação de políticas e à realização de estudos e
pesquisas respectivos a essas atividades, tudo vinculado as atribuições da Engenharia Civil.
Atualmente responsável pela fiscalização e regulação do contrato de concessão da Rodovia Federal
BR-163/MS. Lotado na cidade de Campo Grande/MS.
Período: nov/2010 a out/2013 – Analista de Infraestrutura
Empresa: Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, lotado na Secretaria de
Planejamento e Investimentos Estratégico (SPI), no tema de Transportes Terrestres da Gerencia de
Infraestrutura de Transportes.
Atividades desenvolvidas: Dentro do Núcleo Temático de Logística em Transportes, as atividades
desenvolvidas relacionam-se ao planejamento e análise do setor rodoviário e ferroviário, apoio a
elaboração das políticas públicas, participação de reuniões, fóruns e atividades multissetoriais na
área estratégica governamental, com atribuições voltadas às atividades especializadas de
planejamento, coordenação, fiscalização e análise de projetos e obras de infraestrutura de grande
porte.
Período: mar/2008 a mai/2010 – Gerente de Engenharia
Empresa: Recife Energia S.A., Recife/PE, Concessionária de Serviço Público, responsável pela
destinação do lixo urbano, obrigatoriamente com aproveitamento energético. A empresa executará
a cogeração de energia através da produção e queima de combustível proveniente do
beneficiamento dos resíduos urbanos em usina termoelétrica. Prazo de concessão 20 anos.
Faturamento anual (previsto): 95 milhões.
Atividades desenvolvidas: Desenvolvimento do Business Plan, planejamento estratégico,
planejamento das obras, elaboração do orçamento, elaboração dos cronogramas,
acompanhamento de metas, gerenciamento do desenvolvimento dos projetos básicos do
empreendimento, gerenciamento do licenciamento ambiental na CPRH, elaboração do processo de
autorização na ANEEL, seleção e pré-contratação de fornecedores, tratativas com o Poder
Concedente, gerenciamento da analise físico-química dos resíduos sólidos urbanos e Responsável
Técnico pela Empresa.

FORMAÇÃO ACADÊMICA
_______________________________________________________________________________
Graduação – Engenharia Civil
Cursado no período de fev/1998 a dez/2002
Formado pela Universidade Estadual do Oeste do Paraná.
MBA - Master Business Administration – Gestão Empresarial
Cursado no período de ago/2005 a ago/2007.
Formado pela Fundação Getúlio Vargas – FGV
Especialização em Gestão/Normatização em Trânsito e Transporte
Cursado no período de mar/2016 a set/2017
Formado pela Faculdade de Ciências Wenceslau Braz – Facibra

EVENTOS DE CAPACITAÇÃO
_______________________________________________________________________________

Curso:
Período:

Inteligência Emocional - Turma Jun/21 - ENAP
07/junho/2021 a 17/julho/2021 - 50 horas

Foco:
Desenvolver Competências na Gestão e Liderança de Equipes
Competência: Orientar a atuação da equipe com foco nos resultados e prioridades da Agência,
estimulando o comprometimento organizacional e a percepção da importância de
sua contribuição para a ANTT.
Obs. Demais cursos e competências se encontram registrados na síntese curricular do servidor.

