Frederico Augusto de Abreu Fernandes
frederico.fernandes@anvisa.gov.br
(61)3462-6491

Carta de Apresentação
Trabalho no(a) Agência Nacional de Vigilância Sanitária como Gerente desde 2007. Possuo formação em
Administração.

Atuação Profissional
Áreas de Atuação
Aperfeiçoamento da Gestão Pública, Assessoramento de Dirigentes, Gestão de Processos, Orçamento e
Finanças, Políticas Públicas, Saúde

Experiência Profissional
Agência Nacional de Vigilância Sanitária
03/2007 - Atual

Atividades executadas: - Gestão da arrecadação de taxas de fiscalização e de multas por infração, da
ordem de R$ 500 milhões/ano; - Cobrança e recuperação de créditos de cerca de R$ 20 milhões/ano; Restituição e compensação de valores da ordem de R$ 2 milhões/ano; - Auditoria e fiscalização tributária;
gestão de risco fiscal; - Acompanhamento, avaliação e definição de procedimentos e de sistemas de
informação da arrecadação; - Simplificação e racionalização de processos de trabalho; - gestão de equipes; Participação na elaboração de leis e de regulamentos da vigilância sanitária; - Articulação intersetorial para o
intercâmbio de informações de interesse recíproco e operacionalização de políticas públicas.

Ministerio da Saude
10/1998 - 03/2007

Atividades executadas: - Gestão dos Sistemas de Informações Ambulatoriais e Hospitalares (SIA e
SIH/SUS), de abrangência nacional, utilizados por 5.560 municípios e 27 unidades da federação, com o
registro de informações de interesse em saúde e de faturamento ambulatorial e hospitalar da ordem de R$ 30
bilhões/ano; - Acompanhamento, análise e edição de legislação do SUS; - Gestão de projetos; - Cálculo de
impacto financeiro; - Alocação de recursos aos tetos financeiros dos estados e municípios; - Desenvolvimento
de processos de trabalho da gestão em atenção à saúde; - Participação na elaboração de parâmetros
assistenciais do SUS (Portaria GM/MS 1.101/2002); - Responsável pela unificação das tabelas de
procedimentos ambulatoriais e hospitalares do SUS (SIA e SIH); - Participação na elaboração de políticas
nacionais de saúde; - Acompanhamento e regularização de transferências de recursos financeiros do SUS a
prestadores de serviços.

Formação
Áreas do Conhecimento
Administração

Formação Acadêmica

Especializacão - 2013 - 2013 - Universidade de Brasília

Gestão de Saúde Coletiva
Graduação - 1997 - 2002 - Universidade Católica de Brasília

Administração

Formação Complementar
Mba - 2003 - 2003 - Fundação Getúlio Vargas

Planejamento, Orçamento e Gestão Pública

Meus Talentos
Idiomas
Inglês
Compreende: Razoavelmente
Escreve: Pouco
Fala: Pouco
Lê: Razoavelmente

Aptidões
Articulação, Capacidade de Análise, Comunicação, Criatividade, Liderança, Negociação, Proatividade,
Tomada de Decisões

Interesses Pessoais
Ciclismo, Fotografia, Instrumentos Musicais, Leitura, Voleibol
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