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ANALISTA DE INFRAESTRUTURA

Carta de Apresentação
Brasileiro, paraense, 35 anos, mora em brasília desde 2007. Engenheiro civil e gestor público interessado em
políticas de infraestrutura e no desenvolvimento regional e urbano. Aptidão por trabalhos em equipe e
pesquisa aplicada. Atualmente busco constante aprimoramento de conhecimentos com o objetivo de ser um
facilitador na estruturação de soluções e projetos na área de mobilidade urbana.

Atuação Profissional
Áreas de Atuação
Ciência, tecnologia e inovação; Gestão de projetos; Planejamento estratégico ou setorial; Políticas Públicas;
Transporte
Experiência Profissional
MINISTERIO DAS CIDADES - Servidor Público - 11/2008 até - Cargo: ANALISTA DE INFRAESTRUTURA - Atividades: Atua na Secretaria Nacional de Mobilidade Urbana de forma integral por 12
anos, desde a discussão e formulação da Política de Mobilidade Urbana - Lei 12.587/2012 e posteriormente
na formulação dos programas de governo (PAC Pavimentação, Mobilidade Médias e Grandes Cidades)
atuando também na seleção de projetos junto ao Comitê Gestor do PAC e posterior monitoramento de
contratos da região sul. Participou das discussões e formulação de material técnico do Ministério das Cidades
para capacitação e assistência técnica (Cadrenos Técnicos de Projetos de Mobilidade,Indicadores de
Efetividade da Politica, Guia TPC, Estudo de Viabilidade Sistemas de Trilhos). Participou das discussões e
reformulação do Programa Pró-Transporte/FGTS e lançamento do processo seletivo do Avançar Cidades
Mobilidade Urbana. Participou e atuou na discussão e formulação do PPA 2016-2019 e 2020-2023. Atuou na
reestruturação do contrato/projeto da Linha Leste do Metrô de Fortaleza (obra paralisada e atualmente em
andamento). Possui diversos cursos de capacitação e treinamento em transporte público no Brasil e exterior,
incluindo palestras ministradas e participação em seminários sobre o tema de mobilidade urbana. Em
fevereiro de 2019 foi nomeado Coordenador-Geral de Análise de Empreendimentos de Mobilidade e
Serviços Urbano, onde atua coordenando a equipe para seleção das propostas do Avançar Cidades
Mobilidade Urbana e análise de Emendas Parlamentares, prestando também assistência técnica aos
municípios e parlamentares sobre acesso aos programas da pasta. Recentemente, atuou como membro e
coordenador do Grupo de Trabalho - Mobilidade Cuiabá que construiu relatório para subsidiar a
reestruturação do contrato/projeto (obra atualmente paralisada). É professor/orientador de pesquisa de aluna
do curso de especialização na ENAP.

Formação
Áreas do Conhecimento
Estruturas De Concreto; Planejamento E Organização Do Sistema De Transporte; Processos Construtivos
Formação Acadêmica
2009 - 2007 - mestrado - UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA - estruturas e construção civil - Completo
2015 - 2015 - especialização - UNIVERSIDADE CRUZEIRO DO SUL - mba gestão pública - Completo
2018 - 2017 - especialização - ESCOLA NACIONAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - política de
infraestrutura - Completo
2007 - 2002 - graduação - UNIVERSIDADE DA AMAZÔNIA - engenharia civil - Completo
2004 - 2002 - ensino prof. nível técnico - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E
TECNOLOGIA DO PARÁ - planejamento tecnológico e execução de obras - Completo
Formação Complementar
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2011 - 2011 - curso de curta duração - JAPAN INTERNATIONAL COOPERATION AGENCY comprehensive urban transportation planning - Completo

Meus Talentos
Idiomas
Ingles - Compreeensão: Bom - Escrita: Bom - Conversação: Bom - Leitura: Bom
Aptidões
comunicação,redação,capacidade de síntese,visão sistêmica,oratória,liderança,raciocínio lógico,criatividade
Interesses Pessoais
arquitetura,viagens,esportes radicais,idiomas,eventos culturais,fotografia,gastronomia
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