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Nome:  Valéria Aparecida Fazzura 
Cargo comissionado:  Chefe da Assessoria de Comunicação Social 
 
 
FORMAÇÃO ACADÊMICA 

 
 
Curso:  graduação/Comunicação – Publicidade e Propaganda  
Instituição:  Fundação Cásper Líbero (São Paulo/SP) - concluída em 1989 
 
Curso: pós-graduação/Gestão de Políticas Públicas de Proteção e Desenvolvimento Social 
Instituição: ENAP (Brasília) – concluída em 2013 
 
Curso:  Gestão Ambiental – especialização 
Instituição:  UNESP (Rio Claro/SP) - concluída em 2003 
 
Curso:  Comunicação e Marketing – pós-graduação 
Instituição: Fundação Cásper Líbero (São Paulo/SP) - concluída em 2004 
 
 

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL 
 

 
 
Ministério do Desenvolvimento Social / Ministério da Cidadania  
Especialista (cedida pela CAIXA desde 02/08/2011 até os dias atuais) 
Chefe da Assessoria de Comunicação Social (Ascom) de 06/09/2016 até os dias atuais  
Atividades:Gerenciar a área de comunicação social e seus contratos; Responder pelos processos de divulgação: publicidade, 
portal, sites, redes sociais, comunicação interna, assessoria de imprensa, marketing, publicações e eventos; Coordenar a Câmara 
Técnica de Comunicação Social com representantes das secretarias nacionais, secretaria executiva e gabinete do ministro; 
Elaborar e monitorar o planejamento estratégico da unidade, acompanhando sua execução; e  Realizar palestras com orientações 
sobre comunicação às unidades.  
 
Ministério do Desenvolvimento Social / Ministério da Cidadania  
Assessora da Secretaria Extraordinária para Superação da Extrema Pobreza (Sesep) de 02/08/2011 a 01/06/2016 
Atividades: Coordenar, planejar, propor, demandar e acompanhar ações de comunicação do Plano Brasil Sem Miséria (BSM); 
Representar a Secretaria na Câmara Técnica de Comunicação como titular e do Conselho de Comunicação do Ministério como 
suplente; Elaborar projetos de Comunicação; e Participação como jurada do Programa Melhores Práticas 2015/2016 da CAIXA 
 
Fundação dos Economiários Federais - FUNCEF  
Coordenadora de 20/04/2007 a 17/06/2011 
Atividades: Gerenciar a área de comunicação e marketing; Coordenar comitê de planejamento de Comunicação;Responder pelos 
processos de divulgação: site, revista, intranet, comunicação interna, assessoria de imprensa, marketing e eventos; Realizar 
gestão de equipe de profissionais de comunicação; Responder por contratos, contratações e aquisições da unidade; Participar 
do comitê de planejamento, representando a Presidência da Funcef; Responder pelo programa de educação financeira e 
previdenciária; Representar a Fundação em comitê de comunicação da Associação Brasileira das Entidades Fechadas de 
Previdência Complementar (ABRAPP). 
 



Caixa Econômica Federal – CAIXA 
Cargos: Especialista em Marketing e Comunicação da Superintendência Nacional de Marketing (Brasília); Supervisora de 
Marketing e Comunicação Eventual da Superintendência Nacional de Marketing (Regional São Paulo); Analista de Marketing e 
Comunicação da Superintendência Nacional de Marketing (Regional São Paulo); Supervisora de Provimento e Desenvolvimento 
de Pessoas (Campinas); Técnica de Mercado na mesa de operações da Gerência Comercial (São Paulo) 
Atividades: Coordenar tecnicamente as supervisões e gerências regionais de Marketing da Caixa; Planejar e divulgar estratégias 
de atuação em marketing e comunicação;  Promover o alinhamento regional com políticas e diretrizes da Matriz; Orientar equipes 
regionais sobre a realização de patrocínios e eventos; Realizar processos de seleção de profissionais; Elaborar e divulgar 
informativo periódico com orientações sobre gestão em comunicação; Demandar o envio de pautas e matérias para o Jornal da 
CAIXA; Empreender ações de negociação e realização de patrocínios; Organizar ações de marketing institucional, social, 
esportivo e cultural; Acompanhar pesquisas e produção de filmes publicitários; Organizar coletivas de imprensa e eventos de 
inauguração de novas instalações; Prestar orientação a unidades e fornecedores sobre o uso da marca da empresa; Elaborar e 
divulgar estratégias de produção e distribuição de material promocional; Identificar oportunidades e propor patrocínios para a 
Caixa; Adquirir materiais promocionais e de divulgação por meio de licitação; Orientar unidades sobre aquisição de material 
promocional em conformidade com as normas e legislação vigente; e Realizar solenidades adequando-as às normas do 
cerimonial. 
 
 
 


