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Carta de Apresentação
Ingressei na CAIXA em 2003, por meio de concurso público, diretamente na área de GOVERNO, tendo
atuado em funções técnicas e estratégicas, nos diversos processos inerentes à área de Governo, em especial o
de repasse / transferência de recursos públicos a Estados e Municípios.
Ao longo da minha trajetória profissional pude desenvolver habilidades relacionadas à gestão de equipes,
planejamento estratégico e operacional, melhoria de processos e relacionamento com clientes em todas as
esferas de atuação.
Desde Julho/2018 tenho trabalhado na administração direta, na Secretaria Nacional de Saneamento do
Ministério do Desenvolvimento Regional, podendo participar do desenvolvimento e da implementação das
políticas públicas de governo voltadas para o saneamento básico das cidades.

Atuação Profissional
Áreas de Atuação
Assessoria parlamentar; Gestão de pessoas; Gestão de processos; Gestão de projetos; Habitação e
saneamento; Orçamento e finanças; Planejamento estratégico ou setorial; Políticas Públicas
Experiência Profissional
MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - Outro - 01/2019 até - Cargo: DIRETOR Atividades: DIRETORA, DRP - Departamento de Repasses a Projetos / Secretaria Nacional de Saneamento
Gestão do processo e da carteira de operações de repasses de recursos do OGU para empreendimentos de
saneamento.
Gestão da unidade, das rotinas de trabalho e da equipe responsável pelo processo de repasse na secretaria de
saneamento.
MINISTERIO DAS CIDADES - Outro - 07/2018 até 2018 - Cargo: DIRETOR - Atividades: DIRETORA,
DRPS - Departamento de Repasses a Projetos de Saneamento / Secretaria Nacional de Saneamento
Ambiental
Gestão do processo e da carteira de operações de repasses de recursos do OGU para empreendimentos de
saneamento.
Gestão da unidade, das rotinas de trabalho e da equipe responsável pelo processo de repasse na secretaria de
saneamento.
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - Servidor Público - 03/2016 até 2018 - Cargo: CONSULTOR Atividades: CONSULTOR DE DIRIGENTE, VIGOV - VP GOVERNO
Assessoramento técnico ao Vice-Presidente de Governo, subsidiando-o no processo decisório, por meio da
análise e acompanhamento de pautas, votos e demais documentos da área; avaliação de aspectos estratégicos,
técnicos e legais relacionados aos processos da VIGOV; acompanhamento de cenários e interação com as
unidades da CAIXA e órgãos externos.
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - Servidor Público - 06/2015 até 2016 - Cargo: GERENTE - Atividades:
GERENTE NACIONAL, GETRO - GN TRANSFERÊNCIAS OBRIGATÓRIAS
Gestão da unidade, das rotinas de trabalho e da equipe responsável pela operacionalização do repasse de
recursos da União (OGU) para Estados e Municípios, no âmbito das Transferências Obrigatórias, como o
PAC - Programa de Aceleração do Crescimento, do Governo Federal. Promoção de ações estratégicas e de
operacionalização dos produtos da área, com consequente reorganização da unidade, de forma a dar mais
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foco e agilidades às atividades desempenhadas.
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - Servidor Público - 11/2014 até 2015 - Cargo: GERENTE - Atividades:
GERENTE DE CLIENTES E NEGÓCIOS I, GETRO - GN TRANSFERÊNCIAS OBRIGATÓRIAS
Gestão de Contratos de Prestação de Serviços da CAIXA com os Ministérios, para operacionalização dos
Termos de Compromisso do PAC/OGU. Relacionamento com os Clientes. Promoção de soluções para
operacionalização dos produtos da área. Gestão de equipe. Implantação do modelo organizacional.
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - Servidor Público - 09/2012 até 2014 - Cargo: GERENTE - Atividades:
GERENTE DE CLIENTES E NEGÓCIOS I, GENOA - GN DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE
REPASSE
Gestão de Contratos de Prestação de Serviços da CAIXA com os Ministérios, para operacionalização dos
Contratos e Termos de Compromisso do OGU, tendo como foco a originação da operação e a verificação de
sua viabilidade. Relacionamento com os Clientes. Promoção de soluções para operacionalização dos
produtos da área, com participação na construção de normas e procedimentos junto aos Ministérios. Gestão
de equipe.
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - Servidor Público - 03/2008 até 2012 - Cargo: COORDENADOR Atividades: COORDENADOR DE CENTRALIZADORA - FILIAL / SUPERVISOR I F1, GIDURSP - GI
DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL SÃO PAULO
Gestão da equipe e das rotinas de trabalho inerentes ao processo de repasse do OGU (PAC e não-PAC) das
operações do Estado de São Paulo e Municípios da Região Metropolitana. Elaboração e implementação de
plano de ação aderente ao planejamento estratégico da unidade. Relacionamento com clientes (Estado,
Municípios, Superintendências Regionais).

Formação
Áreas do Conhecimento
Administração; Finanças Públicas Internas; Instituições Monetárias E Financeiras Do Brasil; Saneamento
Ambiental; Saneamento Básico
Formação Acadêmica
2004 - 2000 - graduação - PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE CAMPINAS - administração Completo
Formação Complementar
2006 - 2005 - mba - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS - mba fgv executivo jr - Completo

Meus Talentos
Idiomas
Ingles - Compreeensão: Bom - Escrita: Bom - Conversação: Bom - Leitura: Bom
Portugues - Compreeensão: Bom - Escrita: Bom - Conversação: Bom - Leitura: Bom
Aptidões
liderança,capacidade de síntese,proatividade,tomada de decisões,negociação,comunicação,trabalho em
equipe,resiliência
Interesses Pessoais
idiomas,gastronomia,decoração,arquitetura,viagens,fotografia,ciclismo
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