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CURRÍCULO 
 
 

INFORMAÇÕES PESSOAIS 

Nome: André Krauss Queiroz 
Cargo efetivo: Analista de Infraestrutura 
Cargo comissionado ou Função de Confiança: Chefe da Assessoria de Informações e Articulação 
 
 

FORMAÇÃO ACADÊMICA 

PÓS-GRADUAÇÃO 
Curso: Mestrado em Engenharia Elétrica – Planejamento de Sistemas de Potência 
Instituição: Universidade Federal de Santa Catarina  
Período de Conclusão: 17/12/2010 
 
ESPECIALIZAÇÃO 
Curso: Políticas Públicas e Gestão Governamental nos Setores Energético e Mineral 
Instituição: IAG – Escola de Negócios da PUC-RIO 
Período de Conclusão: 17/12/2016 
 
GRADUAÇÃO 
Curso: Engenharia Elétrica 
Instituição: Universidade Federal de Santa Catarina 
Período de Conclusão: 14/10/2006 
 

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL 

Órgão/Entidade/Empresa/Organismo: Ministério do Desenvolvimento Regional 
Cargo/função: Assessor Especial – GM e Chefe da Assessoria de Informações e Articulação/SFPP 
Descrição das principais atividades: Assessoria ao Ministro de Estado nos temas afetos ao setor de energia e do 
Ministério em geral; e assessoria nas ações e projetos prioritários da Secretaria de Fomento e Parcerias com o 
Setor Privado, nas questões relativas a fundos públicos e privados, incentivos e benefícios fiscais, bem como a 
projetos do setor de infraestrutura afetos ao MDR: segurança hídrica, iluminação pública, saneamento básico, 
irrigação, desenvolvimento produtivo, mobilidade urbana, habitação e infraestrutura urbana. 
Período: 2021 a atual 
 
Órgão/Entidade/Empresa/Organismo: Ministério de Minas e Energia 
Cargo/função: Diretor do Departamento de Outorgas de Concessões, Permissões e Autorizações e 
Coordenador-Geral - SPE 
Descrição das principais atividades: Liderança da equipe em proposições de alterações legais e de regulamentos 
do setor elétrico; diretrizes dos leilões de compra de energia elétrica; assessoramento ao Secretário de 
Planejamento e Desenvolvimento Energético e Ministro de Estado, em especial em assuntos de outorga de 
geração, transmissão e distribuição; gerência dos processos de outorgas de concessões e autorizações e de 



prorrogações de concessões de energia elétrica; gerência dos processos de enquadramento de projetos de 
infraestrutura no Regime Especial de Incentivos para o Desenvolvimento da Infraestrutura (REIDI) e de 
aprovação de projetos de infraestrutura de geração de energia elétrica como prioritários, para fins de emissão 
de debêntures incentivadas. 
Período: 2017 a 2021 
 
Órgão/Entidade/Empresa/Organismo: Ministério de Minas e Energia 
Cargo/função: Assistente e Assessor 
Descrição das principais atividades: Exercício na Assessoria Econômica - GM: Regulamentações gerais do setor 
elétrico e de petróleo e gás natural; elaboração do contrato e edital de partilha de produção e estudos 
econômico-financeiros de áreas do pré-sal; revisão da cessão onerosa; diretrizes, sistemática e planejamento 
dos leilões de energia; participação em grupos de estudos da Comissão Permanente para Análise de 
Metodologias e Programas Computacionais do Setor Elétrico (Cpamp), do Comitê de Monitoramento do Setor 
Elétrico (CMSE), de geração distribuída e financiamento, formação de preços; além da elaboração de 
documentos como assessoramento ao Ministro de Estado e ampla relação institucional com formuladores e 
agentes de políticas públicas em assuntos do setor energético. 
Período: 2010 a 2017 
 
Órgão/Entidade/Empresa/Organismo: Ministério de Minas e Energia 
Cargo/função: não se aplica 
Descrição das principais atividades: Exercício no Departamento de Planejamento e Desenvolvimento Energético 
- SPE: Cálculos de garantia física de energia e análise de metodologias para revisão;  estudos de planejamento 
da expansão (Plano Decenal de Energia - PDE e outros); estudos energéticos de integração sul-americana; 
participação em grupos de estudos da Cpamp (formação de preços); e regulamentações gerais do setor elétrico. 
Período: 2008 a 2010 
 
Órgão/Entidade/Empresa/Organismo: Furnas Centrais Elétricas S.A. e DME – Departamento Municipal de 
Eletricidade de Poços de Caldas (DME) 
Cargo/função: Estagiário 
Descrição das principais atividades: Furnas: Operação e manutenção de usina hidrelétrica e subestação de 
grande porte – UHE Furnas. Análise de contratos e projetos para modernização da usina. Gestão de obras nas 
áreas civil, mecânica e elétrica. Ensaios no laboratório de alta tensão. DME: Análise de licitação para nova 
subestação. Manutenção da distribuição. Operação de subestação e de pequenas centrais hidrelétricas. Análise 
de projetos elétricos. 
Período: Furnas em 2005 e DME em 2006 
 


