
 

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E  
SEGURANÇA PÚBLICA 

 

CURRÍCULO 

 

NOME DA AUTORIDADE:  CRISTIANE LIMA ARAÚJO 

Cargo efetivo: Especialista Federal em Assistência à Execução Penal 

Cargo ou Função:  Coordenadora-Geral de Assistências nas Penitenciárias - DAS 101.4 

 
FORMAÇÃO ACADÊMICA 

 
Curso: Graduada em Serviço Social 
Instituição: Universidade Estadual do Ceará 
Ano: 2006 
 
Curso: Graduanda em Direito 
Instituição: Faculdade Assis Gurgacz  
 
Curso de aperfeiçoamento: Pós-Graduanda em Gestão de Pessoas Latu Sensu  
Instituição: Centro Universitário Estácio do Ceará  
 
Curso de aperfeiçoamento: Pós-Graduanda em Serviço Social no Campo Sociojurídico 
Instituição: Faculdade Unyleya 
 
FORMAÇÃO COMPLEMENTAR 

 
Curso de Otimização de Políticas Públicas - Instituição: ESPEN 
Ano: 2019      Carga horária: 40h 
 
Curso de Gestão de Instrumentos de Repasse - Instituição: ESPEN 
Ano: 2019      Carga horária: 40h 
 
Curso de Controle Social - Instituição: ENAP 
Ano: 2017      Carga horária: 20h 
 
Curso de Legislação da Assistência Social, Saúde do Trabalhador e da pessoa com 
Deficiência 
Ano: 2016      Carga horária: 80h 
 
Curso de Importância da Individualização da Pena - Instituição: ESPEN 
Ano: 2015     Carga horária: 30h 
 



Curso de Políticas Públicas no Sistema Prisional - Instituição: UFMG 
Ano: 2015     Carga horária: 60h 
 
Curso de Noções de Gerenciamento de Crises e Conflitos no Sistema Prisional 
Instituição: UFMG 
Ano: 2015     Carga horária: 60h 
 
Curso Trabalho Social com Famílias - Instituição: Portal Educação 
Ano: 2015     Carga horária: 80h 
 
Curso de Individualização da Pena – Instituição: ESPEN 
Ano: 2014      Carga horária: 20h  
 
Curso Reintegração Social – Instituição: Portal Educação 
Ano: 2014      Carga horária: 60h 
 
Curso de Elaboração de Estudos Sociais, Relatórios e Pareceres Técnicos do Serviço 
Social – Instituição: Pótere Assessoria Social 
Ano: 2014      
 
Curso de Coaching – Instituição: FIEC 
Ano: 2009 
 
 
EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL 
_______________________________________________________________________ 
 
Desde junho de 2019 

DEPEN - DIRETORIA DO SISTEMA PENITENCIÁRIO FEDERAL 

COORDENAÇÃO-GERAL DE ASSISTÊNCIAS NAS PENITENCIÁRIAS 

DAS 101.4 – Coordenadora-Geral de Assistências nas Penitenciárias  

✓ Planejar, coordenar e orientar a execução de ações voltadas às assistências 
material, jurídica, educacional, social, religiosa, laboral, cultural, esportiva e à 
saúde no âmbito do Sistema Penitenciário Federal; 

✓ Elaborar propostas e atos administrativos de natureza regulamentar acerca das 
ações e projetos institucionais sobre assuntos relacionados à sua área de atuação;  

✓ Elaborar relatório anual referente às suas atividades;   

✓ Desenvolver ações e projetos voltados à qualificação da gestão prisional no âmbito 
do Sistema Penitenciário Federal;  

✓ Fomentar diretrizes de atuação nas políticas transversais;  

✓ Elaborar planos individuais de desenvolvimento, as metodologias de 
acompanhamento e individualização da pena e as metodologias de articulação 
intersetorial; 

✓ Elaborar manuais, protocolos e fluxogramas de alinhamento das atividades de 
assistência penitenciária, com apoio das demais Coordenações do Sistema 
Penitenciário Federal;  



✓ Elaborar termos de cooperações técnica, acordos, convênios ou outros 
instrumentos de parceria com órgão da administração pública e entidades 
privadas; 

✓ Propor ações de cunho pedagógico voltadas à formação continuada dos servidores 
investidos nas carreiras de Especialistas Federais em Assistência à Execução Penal e 
de Técnicos Federais de Apoio à Execução Penal, visando ao fortalecimento do 
tratamento penitenciário e avanço interdisciplinar das áreas;  

✓ Realizar inspeções ordinárias e extraordinárias em assuntos de sua competência 
nas penitenciárias federais;  

✓ Assessorar a Diretoria do Sistema Penitenciário Federal na elaboração do plano 
anual relacionado às assistências penitenciárias nos estabelecimentos penais 
federais. 

 

De janeiro de 2019 a junho de 2019 

DEPEN - DIRETORIA DO SISTEMA PENITENCIÁRIO FEDERAL 

COORDENAÇÃO-GERAL DE ASSISTÊNCIAS NAS PENITENCIÁRIAS 

DAS 101.2 - Chefe da Divisão de Assistências nas Penitenciárias 

✓ Assessorar a Coordenação-Geral nas ações das assistências nas penitenciárias 
federais; 

✓ Assessorar na elaboração de atos normativos e regulamentares; 
✓ Elaborar e implantar projetos e ações de fortalecimentos das assistências; 
✓ Elaborar planos de desenvolvimento e metodologias de acompanhamento de 

individualização da pena; 
✓ Elaborar manuais, protocolos e fluxogramas de alinhamento das atividades das 

assistências; 
✓ Elaborar relatórios de acompanhamento das atividades das assistências; 
✓ Elaborar Termos de Referências e Projetos Básicos para aquisição de materiais e 

serviços relacionados às assistências. 

 
De março de 2015 a janeiro de 2019 

DEPEN - SISTEMA PENITENCIÁRIO FEDERAL 

PENITENCIÁRIA FEDERAL EM CATANDUVAS (PFCAT) 

FCPE 101.2 - Chefe da Divisão de Reabilitação  

✓ Coordenar as ações das assistências social, laboral e educacional da unidade; 
✓ Prestar informações técnicas aos órgãos da execução penal acerca das atividades 

realizadas no âmbito da divisão; 
✓ Elaborar relatórios quantitativo e qualitativo das atividades desenvolvidas na 

divisão; 
✓ Compor a Comissão Técnica de Classificação como membro permanente para fins 

de individualização da pena e elaboração de planejamento de oportunidades 
adequadas ao perfil dos presos; 

✓ Realizar avaliação interdisciplinar acerca do histórico do preso e sua conduta; 
✓ Elaborar normativos relativos às assistências no Sistema Penitenciário Federal; 



✓ Desenvolver, em conjunto com a equipe, projetos, planos e programas visando 
garantir as assistências na unidade; 

✓ Elaborar e executar outras atividades pertinentes ao cargo, bem como, as 
determinações exaradas pelo diretor. 

 
De julho de 2014 a janeiro de 2019 

DEPEN - SISTEMA PENITENCIÁRIO FEDERAL 

Lotação: PENITENCIÁRIA FEDERAL EM CATANDUVAS (PFCAT) 

Especialista Federal em Assistência à Execução Penal – Assistente Social 

✓ Elaborar, coordenar e executar as ações de assistência social, previstas na Lei de 
Execução Penal; 

✓ Atuar como membro da Elaboração do Procedimento Operacional Padrão – POP do 
Serviço Social; 

✓ Elaborar projetos e ações de assistência social; 
✓ Elaborar estudos, relatórios e pareceres técnicos; 
✓ Compor a Comissão Técnica de Classificação como membro permanente para fins 

de individualização da pena e elaboração de planejamento de oportunidades 
adequadas ao perfil dos presos; 

✓ Realizar avaliação interdisciplinar acerca do histórico do preso e sua conduta; 
✓ Elaborar exame criminológico quando solicitado pelo Juiz da Execução; 
✓ Realizar entrevista inicial (anamnese) dos presos; 
✓ Realizar atendimentos aos presos, familiares e advogados; 
✓ Executar todas as atividades pertinentes ao cargo. 

 
INFORMAÇÕES ADICIONAIS  

 
 
Coordenadora-Geral de Assistências nas Penitenciárias – Substituta no período de 
janeiro de 2019 a junho de 2019. 

Composição do Grupo de Trabalho para a criação de manual de procedimentos para 
revista e busca pessoal em população de lésbicas, gays, bissexuais e transexuais (LGBT) 
no sistema prisional brasileiro 
Coordenação de Políticas Para Mulheres e Promoção das Diversidades (COPMD). 
 
Composição do Grupo de Trabalho de Saúde e Qualidade de Vida para elaboração do 
Programa de Qualidade de Vida 
Coordenação de Gestão de Pessoas do Depen (COGEP). 
 
Conteudista da Escola de Serviços Penais - ESPEN do Curso Criminologia, CTC e 
Individualização da Pena. 


