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EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL 

 

 
08/2016 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

Atividades executadas: Cargo: Chefe da Assessoria Internacional Setor: Assessoria Internacional do 

Gabinete do Ministro de Estado Atribuições: - Subsidiar a Assessora Especial de Assuntos Internacionais 

do MEC no assessoramento ao Ministro da Educação e outras altas autoridades do Ministério da Educação 

sobre temas internacionais em educação, em âmbito internacional/multilateral , regional e bilateral; - 

Representar o Ministério da Educação em reuniões e eventos bilaterais, regionais e multilaterais sobre 

educação, bem como coordenar a participação de outras altas autoridades do Ministério nos mesmos; - 



Coordenar as atividades da equipe de servidores da Assessoria Internacional em suas atribuições de gestão da 

cooperação internacional do Brasil em educação e de representação internacional do Ministério; - Negociar a 

formulação e monitorar a implementação de acordos bilaterais, regionais e convenções multilaterais 

relacionadas à educação; - Organizar reuniões, audiências e compromissos oficiais do Ministério da Educação 

com representantes de organizações internacionais, governos e empresas estrangeiras interessadas na 

cooperação educacional com o Brasil; e – Elaborar estudos, documentos de referência, análises, relatórios e 

briefings sobre os sistemas educacionais de outros países, sobre acordos regionais e convenções multilaterais 

em educação e sobre a cooperação internacional em educação do governo brasileiro. 

 
10/2014-08/2016 

Atividades executadas: Cargo: Coordenador Núcleo de América Latina e Caribe Setor: Assessoria Internacional 

do Gabinete do Ministro de Estado Atribuições: - Negociar, formular, articular, administrar e avaliar os resultados 

de programas e iniciativas bilaterais e multilaterais de cooperação em educação entre o Brasil e os países da 

América Latina e Caribe; - Representar o Ministério da Educação no Comitê Coordenador Regional do Setor 

Educacional do Mercosul (CCR/SEM), no Conselho Sul-Americano de Educação da UNASUL (CSE), no Comitê 

Interamericano de Educação da OEA (CIE) e nas Comissões Bilaterais de Educação; - Elaborar estudos, 

documentos de referência, análises, relatórios e briefings sobre os sistemas nacionais de educação de países 

latino-americanos e caribenhos, sobre as convenções regionais em educação e sobre a cooperação do Brasil 

com esses países; e - Articular com as Secretarias do Ministério da Educação (Educação Básica, Ensino 

Profissional e Tecnológico, e Ensino Superior) a formulação de relatórios brasileiros de educação em fóruns 

multilaterais. 

 
Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão 

10/2012 - 10/2014 

 
04/2009-08/2011 

Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações 

Atividades executadas: Cargo: Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental Setor: 

Assessoria de Assuntos Internacionais Atribuições: - Negociar, formular, articular, administrar e avaliar 

programas e iniciativas bilaterais e multilaterais de cooperação em ciência, tecnologia e inovação entre o 

Brasil e países europeus, União Europeia, China, África do Sul, Índia e Rússia (IBAS e BRICS); - Assessorar 

as Secretarias e o Ministro de Estado em organizações e fóruns internacionais relacionados aos temas de 

ciência, tecnologia e inovação; e - Elaborar estudos, documentos de referência, análises, briefings sobre os 

sistemas nacionais de ciência, tecnologia e inovação de países europeus, União Europeia, China, África do 

Sul, Índia e Rússia (IBAS e BRICS), e sobre as iniciativas de cooperação internacional com esses países. 

 
06/2006-04/2009 

Ministério das Comunicações 

Atividades executadas: Secretaria de Comunicação Eletrônica. Período: Junho/2006 Junho/2007. (1) 

Mapeamento e otimização dos fluxos de análise de processos da SCE; (2) Acompanhamento do processo 

de implantação de sistemas de informação; (3) Construção de indicadores de gestão para SCE; (4) 

Elaboração de novo Regimento Interno e estrutura organizacional para SCE; (5) Proposição e avaliação 

das Ações orçamentárias dos Programas (PPA) sob competência da SCE. Secretaria de 

Telecomunicações. Período: Julho/2007 Março/2009 (1) Assessoria técnica do Conselho Gestor do 

FUNTTEL (Fundo Nacional para Desenvolvimento em Telecomunicações); (2) Elaboração de relatórios e 

indicadores de gestão para as Ações orçamentárias dos Programas (PPA) sob competência da STEL; (3) 

Acompanhamento orçamentário dos projetos de pesquisa e desenvolvimento tecnológico no setor de 

Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs), financiados e fomentados pelo FUNTTEL; (4) 

Negociação e implementação de programas de cooperação internacional em pesquisa e desenvolvimento 

tecnológico em TICs. 

 



04/2005-06/2006 

Agência Nacional de Telecomunicações 

Atividades executadas: Escritório Regional do Rio de Janeiro. Trabalho de estruturação e organização da 

análise econômico-financeira e jurídica dos processos de outorga para prestação de serviços de 

telecomunicações e controle da arrecadação das taxas de instalação e fiscalização de estações e de utilização 

do espectro de radiofreqüências. 

 
11/2000-07/2002 

Financiadora de Estudos e Projetos 

Atividades executadas: Superintendência de Capital de Risco Participação na preparação e seleção dos planos 

de negícios de empresas de base tecnlógica para posterior participação nos Venture Foruns, rodadas de 

negócios envolvendo investidores de capital de risco. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


