CURRÍCULO
INFORMAÇÕES PESSOAIS
_______________________________________________________________________________
Nome: Marcelo Alcides dos Santos
Cargo efetivo (se houver): Especialista em Regulação de Transporte Terrestre
Cargo comissionado: Técnico CCT 5
Função exercida: Coordenador de Infraestrutura Rodoviária da Unidade Regional de Minas Gerais
FORMAÇÃO ACADÊMICA
_______________________________________________________________________________
Curso: Graduação em Engenharia Civil com ênfase em Transporte e Logística
Ano Conclusão: 2003
Instituição: Escola de Engenharia Kennedy
Curso: Pós-Graduação em Especialista em Transportes
Ano Conclusão: 2004
Instituição: Escola de Engenharia Kennedy
Curso: Pós-Graduação em Gestão em Legislação de Trânsito
Ano Conclusão: 2019
Instituição: Instituto NGE – Núcleo de Gestão Educacional

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL
_______________________________________________________________________________
Agência Nacional de Transportes Terrestres – ANTT
Função: Coordenador de Infraestrutura Rodoviária da Unidade Regional de Minas Gerais
Cargo: Especialista em Regulação de Transportes Terrestre
Início: Agosto/20
Atividades Principais: Coordenar e realizar a fiscalização de rodovias concedidas. Representar a
ANTT em audiências no Judiciário e no MPF. Promover treinamentos e capacitação para os
servidores. Melhorar os processos de fiscalização. Planejamento e gerenciamento da execução de
projetos de infraestrutura rodoviária de acordo com as suas necessidades e particularidades. Criar
ferramentas de gerenciamento e controle de produtividade de projetos.

Agência Nacional de Transportes Terrestres – ANTT
Função: Superintendente de Infraestrutura Rodoviária
Cargo: Especialista em Regulação de Transportes Terrestre
Início: Março/19 –Agosto/20
Atividades Principais:

Propor a regulamentação sobre a infraestrutura rodoviária federal

concedida. Fiscalizar as condições da infraestrutura rodoviária federal concedida. Fiscalizar a
execução dos contratos de concessão rodoviária; Propor a autorização dos programas de
investimentos e fiscalizar sua execução; Definir o nível de serviço da infraestrutura das concessões
rodoviárias. Propor a regulamentação e autorização do uso das faixas de domínio; Harmonizar
interesses entre os concessionários, os usuários da infraestrutura e as populações lindeiras;
Fiscalizar a arrecadação de tarifas de pedágios e receitas complementares na infraestrutura
outorgada. Organizar o atendimento aos usuários da infraestrutura rodoviária federal concedida.
Acompanhar as inovações tecnológicas e sugerir políticas que aprimorem a prestação dos serviços.
Articular com governos e entidades governamentais no âmbito da execução das atividades de
exploração de infraestrutura rodoviária federal concedida. Propor à direção da ANTT
regulamentações específicas que propiciem o desenvolvimento dos serviços e o melhor
atendimento das necessidades de movimentação de bens e pessoas na infraestrutura rodoviária
federal concedida. Elaborar e submeter à Diretoria Colegiada as propostas de reajuste e revisão de
tarifas da exploração das concessões rodoviárias federais. Acompanhar o desempenho econômico
e financeiro do setor de transportes terrestres no âmbito de suas competências, assegurando o
cumprimento das normas e dos instrumentos de outorga, fiscalizando as cláusulas econômicofinanceiras das outorgas e aplicando as devidas penalidades. Apoiar as autoridades competentes
nas questões relativas à exploração de infraestruturas rodoviárias, no âmbito do transporte
internacional. Aprovar e acompanhar a implantação dos projetos de infraestrutura de transporte
rodoviário, bem como realizar o acompanhamento dos processos de licenciamento ambiental.
Analisar e avaliar as propostas de ações que impliquem ou possam resultar em reestruturações
societárias, transferências de controle acionário, alienações e extinções de outorgas, no que couber,
comunicando ao Conselho Administrativo de Defesa Econômica fatos que configurem ou possam
configurar infração à ordem econômica.

Agência Nacional de Transportes Terrestres – ANTT
Função: Gerente de Fiscalização e controle operacional na SUINF
Início: março/19 –agosto/20
Cargo: Especialista em Regulação de Transportes Terrestre
Atividades Principais: Coordenar e realizar a fiscalização de rodovias concedidas. Representar a
ANTT em audiências no Judiciário e no MPF. Promover treinamentos e capacitação para os

servidores. Melhorar os processos de fiscalização. Planejamento e gerenciamento da execução de
projetos de infraestrutura rodoviária de acordo com as suas necessidades e particularidades. Criar
ferramentas de gerenciamento e controle de produtividade de projetos

Agência Nacional de Transportes Terrestres – ANTT
Função: Coordenador de Infraestrutura Rodoviária da Unidade Regional de Minas Gerais
Início: Março/17 –Março /19
Cargo: Especialista em Regulação de Transportes Terrestre
Atividades Principais: Coordenar e realizar a fiscalização de rodovias concedidas. Representar a
ANTT em audiências no Judiciário e no MPF. Promover treinamentos e capacitação para os
servidores. Melhorar os processos de fiscalização. Planejamento e gerenciamento da execução de
projetos de infraestrutura rodoviária de acordo com as suas necessidades e particularidades. Criar
ferramentas de gerenciamento e controle de produtividade de projetos

Agência Nacional de Transportes Terrestres – ANTT
Função: Especialista em Regulação
Início: Fev/09 –Março /10
Cargo: Especialista em Regulação de Transportes Terrestre
Atividades Principais: Formulação e avaliação de planos, programas e projetos relativos às
atividades de regulação; elaboração de normas para regulação do mercado; planejamento e
coordenação de ações de fiscalização de alta complexidade; gerenciamento, coordenação e
orientação de equipes de pesquisa e de planejamento de cenários estratégicos; gestão de
informações de mercado de caráter sigiloso; e execução de outras atividades finalísticas inerentes
ao exercício da competência das autarquias especiais denominadas Agências Reguladoras.

URBEL– Cia. Urbanizadora e de Habitação de Belo Horizonte
Função: Engenheiro Supervisor de Obras -

Área de atuação: Obras Públicas de Urbanização
Início: Jul /06–fev /09
Cargo: Engenheiro Supervisor de Obras
Atividades Principais: Supervisão de fiscalização de obras de infraestrutura urbana, supervisão
de medição para pagamentos a empreiteiras, gerenciamento de equipe.

BHTRANS – Empresa de Transporte e Trânsito de Belo Horizonte
Fiscalização de Transporte Público e Trânsito
Início: Jun/00–Jun /06
Cargo: Fiscal de Transporte e Transito
Atividades Principais: Fiscalização do transporte público legalizado e clandestino, gerenciamento
de transito, realização de projetos de sinalização, analise de defesa previa contra autuações

