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CURSO DE APERFEIÇOAMENTO 

 

 
Programa de Desenvolvimento de Gestores de Tecnologia da Informação – ENAP – 152 horas. 
 
ITIL Foundation V3 (melhores práticas de TI) – Voyager – 20 horas. 
 
Cobit 4.1 (Governança de TI) – Voyager – 20 horas. 
 
Administração de ambientes Linux. Red Hat System Administration I, II e III – Red Hat – 120 horas. 
 
Melhoria de Processo de Software (mpsBr) – Softex – 16 horas. 
 
Programação Java – Sun Microsystems – 80 horas. 
 
VMware vSphere, instalação, customização e tunning – Vmware – 80h 
 
Curso de Atendimento ao Cidadão – ENAP – 20 horas. 
 
Formação de Formadores – Secretaria Nacional de Segurança Pública – 60 horas. 
 
Formação de Tutores – Secretaria Nacional de Segurança Pública – 40 horas. 
 
Legislação aplicada à logística de suprimentos - Leis 8666/93 e 10520/02 – ENAP – 16 horas. 
 
Seminário Executivo Sulamericano de Segurança Pública (IACP) – 24 horas. 
 
Montagem de Microcomputadores – Eurisko Informática – 30 horas. 
 
Inglês - Fluente Curso Avançado de Inglês – Cultura Inglesa 
 

 
EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL 

 

 
Desde 06/2007 – Agente Administrativo – Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome – MDS, sendo: 



Desde 09/2015 – Função: Coordenador Geral de Infraestrutura e Segurança – Subsecretaria de Tecnologia da Informação 
Assessorar na proposição de soluções e na elaboração de projetos de tecnologia da informação necessários ao Ministério. 
Assessorar na proposição da padronização de hardware e software para a rede de dados corporativa do Ministério, bem como 
de ações de normatização para uso e manutenção de recursos de tecnologia da informação. Assessorar a Diretoria na 
definição e manutenção da arquitetura das soluções em níveis de hardware e software e infraestrutura de comunicação de 
dados. Assessorar no desenvolvimento e implementação das políticas de segurança da rede corporativa do Ministério. 
Assessorar no planejamento da gestão de segurança em tecnologia da informação. Assessorar na definição das diretrizes, 
métodos e procedimentos gerais de segurança em tecnologia da informação no Ministério. Apoiar os processos de 
implementação de segurança em tecnologia da informação no Ministério. Implantar, gerenciar e manter os ambientes 
operacionais das redes de comunicação de dados e o sistema de segurança das informações existentes no Ministério, bem 
como todas as suas conexões com o ambiente externo, garantindo a disponibilidade e integridade dos dados, informações e 
aplicações. Acompanhar e gerenciar os serviços de tecnologia da informação contratados, compatíveis com as competências 
da Coordenação-Geral. Supervisionar a proposição das adequações das instalações físicas que envolvam a utilização dos 
equipamentos de informática. Supervisionar a realização dos testes de aceitação de equipamentos de rede. Supervisionar as 
atividades de suporte técnico e manutenção de equipamentos de informática. Coordenar os procedimentos necessários para 
a certificação digital no âmbito do Ministério. 
 
03/2010 – 09/2015 – Função: Coordenador de Sustentação da Tecnologia– Diretoria de Tecnologia da Informação 
Realizar, juntamente com os fornecedores, os testes de aceitação de equipamentos de rede. Assessorar na proposição de 
soluções de melhorias relacionadas às redes de comunicação de dados, tais como renovação do parque de equipamentos e 
atualização e renovação de software. Assessorar na proposição das adequações das instalações físicas que envolvam a 
utilização dos equipamentos de informática. Coordenar os projetos de infraestrutura da rede de dados coorporativos do 
Ministério. Implementar e acompanhar as manutenções na rede física de comunicação de dados do Ministério. Monitorar a 
rede de dados coorporativa do Ministério, avaliando o seu desempenho, 
identificando e solucionando problemas. Orientar, acompanhar e avaliar a execução das atividades de suporte técnico e 
manutenção de equipamentos de informática. Instalar e manter a infraestrutura de tecnologia da informação existente, bem 
como lhe dar suporte. Atender e acompanhar às solicitações de serviços, incidentes e problemas, no âmbito da rede de dados 
corporativa do Ministério. Implantar e administrar serviços na rede de dados corporativa do Ministério. Dar suporte aos 
usuários quanto à utilização dos recursos de tecnologia da informação. Disponibilizar, operar e sustentar os recursos 
tecnológicos para os ambientes de desenvolvimento, teste, homologação e produção. Atuação como Coordenador Geral de 
Sustentação e Segurança substituto. 
 
07/2009 – 02/2010 – Função: Assessor Técnico – Coordenação Geral de Informática 
Assessoramento ao Gabinete da Coordenação Geral de Informática 
 
04/2008 – 06/2009 – Função: Chefe de Divisão de Atendimento – Coordenação Geral de Informática 
Responsável pelos equipamentos dos colaboradores da REDE MDS, englobando o atendimento remoto e presencial. 
 
06/2007 – 03/2008 – Função: Agente Administrativo (mat. 1575673) – Coordenação Geral de Informática 
Capacitação de usuário nos sistemas do MDS e confecção dos manuais dos sistemas. Controle do e-mail da central de 
atendimento ao usuário. Controle de patrimônio da CGI. Controle de contratos e bens de TI. 
 
2004 – 2007 – Secretaria Nacional de Segurança Pública – Cargo: Analista de Sistemas 
Coordenação de Projetos, definição do processo de desenvolvimento. Desenvolvimento de sistemas web usando JSP, J2EE, 
Struts e XML, desenvolvimento de frameworks de trabalho baseados nos modelos de MVC e desenvolvimento de sistemas 
web usando Java e ASP. 
 
2004 – 2004 – Secretaria Nacional de Segurança Pública – Cargo: Técnico em Redes 
Gerenciamento de rede Windows 2000 Server e Linux (Red Hat). Manutenção, montagem, e configuração de 
microcomputadores; suporte técnico; configuração de estação de trabalho em rede e monitoramento de rede local; 
gerenciamento de Internet e Intranet. 
 
2001 – 2004 – Técnico em Manutenção de Microcomputadores – Departamento de Polícia Federal 
Gerenciamento de rede local, Windows 2000 Server. Manutenção, montagem, e configuração de microcomputadores; 
manutenção de impressoras HP; suporte técnico; configuração de estação de trabalho em rede e monitoramento de rede 
local; gerenciamento do Internet Information Services (IIS); Webmaster e Web designer da Intranet; desenvolvimento e 
gerenciamento de sistemas em ASP. 
 
2000 – 2000 – Técnico em Informática – Clube Naval de Brasília 
Manutenção, configuração e montagem de microcomputadores. Monitoramento e controle de rede local, webmaster e web 
designer. Manutenção e atualização de páginas da intranet. 
 
1999 – 1999 – Prestação de Serviço – Ministério da Marinha 
Manutenção e atualização de web page da intranet. 


