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Carta de Apresentação
Possui graduação em Engenharia de Computação pela Pontifícia Universidade Católica de Goiás (2004).
Atualmente é Analista em Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e
Gestão. Tem experiência na área de Ciência da Computação, com ênfase em Metodologia e Técnicas da
Computação. Também em Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Aquisições para o Setor Público,
Processos ITIL e COBIT e Gerência de Portfólio e Projetos.

Atuação Profissional
Experiência Profissional
Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão
07/2010 - Atual

Atividades executadas: Sou Servidor Público Federal, Analista em Tecnologia da Informação (Concurso
2009), cargo esse pertencente aos quadros do novo Ministério da Economia (antigo Planejamento). Exerci a
chefia do escritório de projetos e processos da Diretoria de Tecnologia da Informação (DTI) no Ministério de
Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações. Tal escritório era responsável por orquestrar toda a gestão
de projetos de aquisição, infraestrutura, desenvolvimento de sistemas e processos. Retornei aos quadros do
Ministério do Planejamento em 2017, com intuito de fazer parte do Departamento de Relacionamento e
Governança. Exerci o cargo de Líder de Relacionamento da Secretaria de Tecnologia e Comunicações
(SETIC). Cargo responsável por diagnosticar, avaliar e dar publicidade das soluções planejadas/desenhadas
de TIC das secretarias internas do Ministério. Todas as demandas de todas as secretarias, que envolviam a
SETIC, passavam por nossa equipe. Após a reestruturação do novo Governo em 2019, permaneci na nova
Secretaria de Governo Digital (SGD), cuja responsabilidade é realizar a Transformação Digital de diversos
serviços públicos voltados ao cidadão.

Ministério da Economia
07/2017 - Atual

Atividades executadas: Retornei aos quadros do antigo Ministério do Planejamento, hoje Ministério da
Economia. Iniciei meus trabalhos como Analista de Relacionamento (Negócio), cuja principal função foi
receber e tratar todas as demandas que apareciam da Secretaria de Gestão (SEGES) e da Secretaria das
Estatais (SEST). Minhas atribuições consistiam em realizar diagnósticos das demandas, propor e estimar
soluções, acompanhar a implementação e prover dados que auxiliavam à tomada de decisão. A maior parte
dos projetos eram de desenvolvimento de sistemas, mas também participei de projetos de infraestrutura e de
definição de processos. Com a reestruturação do novo Governo, fui direcionado a atuar nos projetos de
transformação digital, com os quais estamos trazendo uma nova visão de eficiência do serviços público ao
cidadão. Dentre as diversas atividades, destacam-se: mapear processos, liderar projetos e acompanhar o
desenvolvimento de soluções até sua entrada em produção.

Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações
04/2014 - 07/2017

Atividades executadas: Por meio de uma seleção curricular, ingressei no Ministério da Ciência, Tecnologia,
Inovações e Comunicações com o intuito de assumir a chefia de projetos e processos da Diretoria de
Tecnologia da Informação (DTI). Neste escritório, lidávamos com todos os projetos que envolviam aquisição,
infraestrutura, desenvolvimento de sistemas e processos. Utilizávamos uma metodologia de projetos baseada

nas melhores práticas do mercado, bem como, ferramental essencial ao acompanhamento de todos os
projetos. Cargo: Responsável por gerir, coordenar, acompanhar, intervir, dirimir entraves e reportar à
coordenação sobre todos os projetos da DTI que envolviam aquisições, infraestrutura, desenvolvimento de
sistemas e processos. Principais Resultados: Melhoria contínua na metodologia de projetos utilizada, repasse
aprofundado da metodologia aos líderes de projeto, implantação de ferramenta de gestão de projetos
(software livre), implantação dos processos de gerenciamento de incidentes, problemas, mudanças e
configuração, implantação de uma nova metodologia de desenvolvimento baseada em ágil (Scrum),
integrante da equipe responsável pela implantação do processo eletrônico (Sistema Eletrônico de Informação
- SEI), definição de reuniões semanais de acompanhamento de projetos e reporte aos chefes e
coordenadores sobre o status de todos os projetos da DTI.

Controladoria-Geral da União
07/2010 - 03/2014

Atividades executadas: Fui integrante da equipe de gerência de projetos. Equipe essa responsável por
todas as aquisições e estudos relacionados à área de infraestrutura tecnológica, bem como, o recebimento e
aceite destas novas aquisições. Cargo: Responsável pelas aquisições da área de usuários, compreendendo
principalmente os quesitos: notebooks, desktops, licenças de sistemas operacionais, impressoras, peças,
acessórios de informática, dentre outros. Bem como, auxilio em projetos de redes de comunicação de dados
e governança de TI. Principais Resultados: Aderência efetiva da ferramenta de gestão de projetos (software
público) em menos de 30 dias após implantação. Desenvolvimento do ciclo de aquisição de infraestrutura
(mapeamento dos processos) baseados na Instrução Normativa Nº 4. Diversas aquisições, com sucesso, ao
longo dos primeiros anos de exercício das atividades. Fui, também, integrante do Grupo de Contratação
Conjunta SISP a cerca de desktops e notebooks.

Formação
Áreas do Conhecimento
Engenharia de Software, Gerência do Projeto e do Produto, Metodologia de Projeto do Produto, Metodologia
e Técnicas da Computação

Formação Acadêmica
Mestrado - 2017 - 2017 - Universidade de Brasília

Informática
Especializacão - 2009 - 2010 - Faculdade Omni

Segurança de Tecnologia da Informação no Serviço Público
Especializacão - 2006 - 2011 - Faculdades Alves Faria

Gestão de Tecnologia da Informação
Graduação - 2000 - 2004 - Pontifícia Universidade Católica de Goiás

Engenharia de Computação

Formação Complementar
Curso de Curta Duração - 2012 - 2012 - Microsoft Informática

Windows Server 2008 R2 Microsoft
Curso de Curta Duração - 2010 - 2011 - Escola Nacional de Administração Pública

Programa de Desenvolvimento de Gestores de Tecnologia da Informação (DGTI)
Outros - 2009 - 2009 - Office for Government Commerce

Certificação ITIL - Foundation (2009)

Meus Talentos
Idiomas
Português
Compreende: Bem
Escreve: Bem
Fala: Bem
Lê: Bem

Inglês
Compreende: Bem
Escreve: Razoavelmente
Fala: Razoavelmente
Lê: Bem
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