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EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL
_______________________________________________________________________
Auditora Federal de Finanças e Controle da Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da
Economia – ingresso em 06/1998.

1. Órgão/Empresa: Ministério da Justiça e Segurança Pública
Cargo: Subsecretária de Planejamento e Orçamento da Secretaria Executiva do Ministério da
Justiça e Segurança Pública (a partir de 12/2017)
Descrição das atividades: – Assistência direta ao Secretário-Executivo no tocante às
atividades de execução orçamentária, financeira e contábil no âmbito do Ministério;
planejamento, coordenação e supervisão das Coordenações-Gerais vinculadas à Subsecretaria
de Planejamento e Orçamento (SPO); execução de atos necessários para o planejamento

setorial, de orçamento, de finanças, de contabilidade e de custos; e participação em colegiados
que tratem de assuntos afetos à Subsecretaria.
1. Órgão/Empresa: Secretaria do Tesouro Nacional
Cargo: Coordenadora de Conformidade (08/2016 a 12/2017)
Descrição das atividades: assessoria direta ao Diretor de Riscos, Controles e Conformidade nos
projetos associados à política de gerenciamento de conformidade, controles internos e
relacionamento com os órgãos de controle. Supervisão e coordenação da equipe da
Coordenação de Conformidade.
Cargo: Coordenadora-Geral de Riscos Operacionais (08/2015 a 08/2016)
Descrição das atividades: assessoria direta ao Diretor de Riscos, Controles e Conformidade nos
projetos associados à política de gerenciamento de riscos operacionais e continuidade de
negócios no Tesouro Nacional e à política de gerenciamento de conformidade, controles
internos e relacionamento com os órgãos de controle. Supervisão e coordenação da equipe da
Coordenação-Geral de Riscos Operacionais.

2. Órgão/Empresa: Secretaria de Gestão Administrativa e Desburocratização do Distrito
Federal
Cargo: Chefe de Gabinete (01/2015 a 08/2015)
Descrição das atividades: – Assistência direta ao Secretário em sua representação política,
técnica e social, incumbindo-se do preparo do seu expediente pessoal; da promoção da
publicação de atos oficiais da Secretaria; da análise e instrução dos despachos em relação a
documentos e processos encaminhados para avaliação e decisão do Secretário; coordenação
da elaboração de estudos, programas e projetos de interesse da Secretaria.

3. Órgão/Empresa: Secretaria de Aviação Civil da Presidência da República
Cargo: Gerente de Projeto (08/2014 a 01/2015) e Coordenadora-Geral de Outorgas (12/2012 a
08/2014)
Descrição das atividades: Atuação na área de aviação civil por meio da elaboração de
pareceres técnicos sobre processos de outorga de aeródromos civis públicos, mediante
autorização ou concessão à iniciativa privada de exploração de serviços públicos. Elaboração
de pareceres técnicos sobre processos de desafetação de aeródromos civis públicos.
Presidente da Comissão para análise dos estudos de viabilidade preparatórios para o
procedimento licitatório das concessões dos aeroportos de Galeão e Confins.

4. Órgão/Empresa: Secretaria de Acompanhamento Econômico do Ministério da Fazenda

Cargos: Coordenadora-Geral de Transportes e Logística (11/2007 a 06/2009); Coordenadora
(04/2005 a 08/2007); Assessora do Gabinete (10/2002 a 03/2005)
Descrição das atividades: Atuação na área de regulação de transportes por meio da
elaboração de pareceres técnicos sobre atos normativos que dispõem sobre transportes
terrestres, aquaviários e aeronáuticos. Assessoria ao Ministro da Fazenda e participação em
Comissões Interministeriais sobre assuntos relacionados à regulação de transportes. Análise
sobre minutas de editais e contratos de concessão de exploração de serviços públicos na área
de transportes.
5. Órgão/Empresa: Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda
Cargo: Analista de Finanças e Controle (a partir de 06/1998)
Descrição das atividades: Atuação da área de gestão da dívida pública federal. Elaboração de
relatórios para fins de monitoramento, planejamento e gestão de riscos da dívida pública
interna e externa.

6. Órgão/Empresa: Associação Brasileira de Bancos de Desenvolvimento
Cargo: Analista (06/1995 a 06/1997)
Descrição das atividades: Atuação na regulação de bancos de fomento. Elaboração de
pareceres técnicos sobre atos normativos que dispõem sobre agências de fomento, elaboração
de relatórios técnicos sobre o desempenho das agências de fomento.

INFORMAÇÕES ADICIONAIS
Conselheira Fiscal de Furnas Centrais Elétricas S.A, Norte Energia S.A. e Nuclebrás
Equipamentos Pesados.

