
 

 

ANEXO F - LISTA DE PERFIS TÉCNICOS 
 
 

1. A tabela a seguir estabelece relação entre os perfis técnicos dos recursos a serem alocados na 

execução dos serviços, sejam profissionais ou materiais, com o peso adotado do para efeito de 

cálculo do esforço considerado no dimensionamento de USTs do serviço. 
 

Item Perfil Técnico Requisitos Técnicos Mínimos Obrigatórios de Enquadramento Peso 

 

 

 

 

 
1 

 

 

 

Auxiliar 

Técnico I 

Do Auxiliar Técnico de TIC de Nível I 

Enquadram-se profissionais com formação de nível médio em 

qualquer área compatível com as técnicas e tecnologias 

aplicadas às atividades inerentes ao serviço, com experiência 

comprovada e no mínimo 01 (um) ano em atividades e funções 

correlatas ao serviço. 

Do Auxiliar Técnico de Processo de Negócio de Nível I 

Enquadram-se profissionais com formação de nível médio em 

qualquer área compatível com o processo de negócio objeto da 

atividade, com experiência comprovada e no mínimo 01 (um) 

ano em atividades e funções correlatas ao serviço. 

 

 

 

 
0,25 

 

 

 

 
2 

 

 

 

Auxiliar 

Técnico II 

Do Auxiliar Técnico de TIC de Nível II 

Enquadram-se profissionais com formação de nível médio em 

qualquer área compatível com as técnicas e tecnologias 

aplicadas às atividades inerentes ao serviço, com experiência 

comprovada e no mínimo 02 (dois) anos em atividades e 

funções correlatas ao serviço. 

Do Auxiliar Técnico de Processo de Negócio Nível II 

Enquadram-se profissionais com formação de nível médio em 

qualquer área compatível com o processo de negócio objeto da 

atividade, com experiência comprovada e no mínimo 02 (dois) 

anos em atividades e funções correlatas ao serviço. 

 

 

 

 
0,50 

3 Técnico I Do Técnico de TIC de Nível I 

Enquadram-se profissionais com formação de nível médio em 

qualquer área compatível com as técnicas e tecnologias 

aplicadas às atividades inerentes ao serviço, com experiência 

mínima de 03 (três) anos em atividades e funções correlatas ao 

serviço. 

Do Técnico de Processo de Negócio Nível I 

Enquadram-se profissionais com formação de nível médio em 

qualquer área compatível área compatível com o processo de 

negócio objeto da atividade, com experiência mínima de, 03 
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  (três) anos em atividades e funções correlatas ao serviço.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Técnico II 

Do Técnico de TIC de Nível II 

Enquadram-se profissionais com formação de nível superior 

em andamento com, pelo menos, 50% (cinquenta por cento) 

do curso concluído em qualquer área compatível com as 

técnicas e tecnologias aplicadas às atividades inerentes ao 

serviço com experiência comprovada de no mínimo 03 (três) 

anos em atividades e funções correlatas ao serviço. 

Ou 

Alternativamente, profissionais com formação de nível médio 

em qualquer área compatível com as técnicas e tecnologias 

aplicadas às atividades inerentes ao serviço, com experiência 

mínima de 05 (cinco) anos em atividades e funções correlatas 

ao serviço. 

Do Técnico de Processo de Negócio Nível II 

Enquadram-se profissionais com formação de nível superior 

em andamento com, pelo menos, 50% (cinquenta por cento) 

do curso concluído em área compatível com o processo de 

negócio objeto da atividade, com experiência comprovada de 

no mínimo 03 (três) anos em atividades e funções correlatas ao 

serviço. 

Ou 

Alternativamente, profissionais com formação de nível médio 

em qualquer em área compatível com o processo de negócio 

objeto da atividade, com experiência comprovada mínima de 

05 (cinco) anos em atividades e funções correlatas ao serviço. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,5 

 

 

 

 
5 

 

 

 

 
Analista I 

Do Analista de TIC de Nível I 

Enquadram-se os profissionais com formação de nível superior 

em área compatível com as técnicas e tecnologias aplicadas às 

atividades inerentes ao serviço, e experiência comprovada de 

no mínimo 05 (cinco) anos em atividades e funções correlatas 

ao serviço, 

Do Analista de Processo de Negócio Nível I 

Enquadram-se profissionais com formação de nível superior 

compatível com o processo de negócio objeto da atividade, 

com experiência mínima de 05 (cinco) anos em atividades e 

funções correlatas ao processo objeto da atividade. 

 

 

 

 
2,0 

6 Analista II Do Analista de TIC de Nível II 

Enquadram-se os profissionais com formação de nível superior 

e pós-graduação (no mínimo Lato Sensu) concluída ou em 

2,50 



 

 

  andamento em área compatível com as técnicas e tecnologias 

aplicadas às atividades inerentes ao serviço, e experiência 

comprovada de no mínimo 06 (seis) anos em atividades e 

funções correlatas ao serviço; 

Ou, 

Alternativamente, formação de nível superior compatível com 

as técnicas e tecnologias aplicadas às atividades inerentes ao 

serviço, com experiência mínima de 08 (oito) anos em 

atividades e funções correlatas ao serviço. 

Do Analista de Processo de Negócio Nível II 

Enquadram-se os profissionais com formação de nível superior 

e pós-graduação (no mínimo Lato Sensu) concluída ou em 

andamento em área compatível com o processo de negócio 

objeto da atividade, com experiência comprovada de no 

mínimo 06 (seis) anos em atividades e funções correlatas ao 

processo objeto da atividade. 

Ou, 

Alternativamente, formação de nível superior compatível com 

o processo de negócio objeto da atividade, com experiência 

mínima de 08 (oito) anos em atividades e funções correlatas ao 

processo objeto da atividade. 

 

7 Especialista I Do Especialista de TIC de Nível I 

Enquadram-se os profissionais com formação de nível superior 

e pós-graduação (no mínimo Lato Sensu) compatível com as 

técnicas e tecnologias aplicadas às atividades inerentes ao 

serviço, e experiência comprovada de no mínimo 07 (sete) 

anos em atividades e funções correlatas ao serviço; 

Ou, 

Alternativamente, formação de nível superior compatível com 

as técnicas e tecnologias aplicadas às atividades inerentes ao 

serviço, 

certificações de proficiência técnica correlata e experiência 

mínima de 10 (dez) anos em atividades e funções correlatas ao 

serviço. 

Do Especialista de Processo de Negócio Nível I 

Enquadram-se os profissionais com formação de nível superior 

e pós-graduação (no mínimo Lato Sensu) em área compatível 

com o processo de negócio objeto da atividade, com 

experiência comprovada de, no mínimo, 07 (sete) anos em 

atividades e funções correlatas ao processo objeto da 

3,00 



 

 

  atividade. 

Ou, 

Alternativamente, formação de nível superior compatível com 

o processo de negócio objeto da atividade, com certificações 

de proficiência técnica correlata e experiência mínima de 10 

(dez) anos em atividades e funções correlatas ao processo 

objeto da atividade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Especialista II 

Do Especialista de TIC de nível II 

Enquadram-se os profissionais com formação de nível superior 

e pós-graduação (no mínimo Stricto Sensu) compatível com as 

técnicas e tecnologias aplicadas às atividades inerentes ao 

serviço e experiência comprovada de, no mínimo, 08 (oito) 

anos em atividades e funções correlatas ao serviço, 

Ou, 

Alternativamente, formação de nível superior e pós-graduação 

(no mínimo Lato Sensu) compatível com as técnicas e 

tecnologias aplicadas às atividades inerentes ao serviço, 

certificações de proficiência técnica correlata e experiência 

mínima de 10 (dez) anos em atividades e funções correlatas ao 

serviço. 

Do Especialista de Processo de Negócio nível II 

Enquadram-se os profissionais com formação de nível superior 

e pós-graduação (no mínimo Stricto Sensu) em área 

compatível com o processo de negócio objeto da atividade, 

com experiência comprovada de, no mínimo, 08 (oito) anos 

em atividades e funções correlatas ao processo objeto da 

atividade; 

Ou, 

Alternativamente, formação de nível superior e pós-graduação 

(no mínimo Lato Sensu) compatível com o processo de 

negócio objeto 

da atividade, com certificações de proficiência técnica 

correlata e experiência mínima de 10 (dez) anos em atividades 

e funções correlatas ao processo objeto da atividade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3,50 

 

3. Com vistas a favorecer o processo de precificação do serviço no que se refere a alocação de 

recursos necessários ao serviço, considerada a necessidade de execução contínua de dadas 

atividades, a aceitabilidade definida dos perfis por serviços relacionados no catálogo de 



 

 

serviços, e cenários atuais relativos aos serviços demandados, estima-se que para correta 

execução dos serviços, os recursos necessários serão alocados com base na seguinte 

distribuição de tempo: 
 

Perfil Técnico Alocação estimada 

Auxiliar I 17% 

Auxiliar II 17% 

Técnico I 16% 

Técnico II 16% 

Analista I 16% 

Analista II 8% 

Especialista I 5% 

Especialista II 5% 

 

4. Considerando os serviços listados no catálogo, seus pesos e distribuições adote-se apenas 

como referência para precificação, o fator médio de 1,368 para conversão entre horas de 

alocação e UST conforme a seguinte fórmula: Número de horas alocadas = (Número de 

UST_mês/(1,368*COMPLEXIDADE)). Esse fator foi definido com consideração a média 

de todos os pesos aplicáveis aos serviços no catálogo, permitindo uma aproximação do 

quantitativo em horas, da alocação necessária de recursos para a execução dos serviços. 

4.1 A CONTRATADA deverá propor um fator diferente do fator médio para aqueles casos em 

que a alocação real não está de acordo com a alocação estimada, o qual será́ avaliado pela 

CONTRATANTE. 


