
 

INFORMAÇÕES PESSOAIS 

NOME: José Luciano Castelo Branco Filho 

CARGO: Coordenador de Gestão Portuária 

E-MAIL INSTITUCIONAL: luciano.filho@docasdoceara.com.br 

TELEFONE INSTITUCIONAL: 3266-8891 

 
FORMAÇÃO 

CURSO: Bachalerado em Administração de Empresas 

PERÍODO: 2010-2014 

INSTITUIÇÃO: Universidade Estácio de Sá 

 

CURSO: Especialização em Gestão Empresarial 

PERÍODO: 2015-2016 

INSTITUIÇÃO: Universidade de Fortaleza - UNIFOR 

 

EXPERIÊNCIAS 

EMPRESA: Companhia Docas do Ceará – CDC. 

CARGO: Assessor da Diretoria Administrativa Financeira. 

PERÍODO: Agosto/2014 a Janeiro/2015 

 
CARGO: Assessor do Diretor Presidente. 

PERÍODO: Janeiro/2015 a Setembro/2015. 

 
CARGO: Assessor da Diretoria de Infra-Estrutura e Gestão Portuária 

PERÍODO: Setembro/2015 a Julho/2016. 

 
CARGO: Assessor da Diretoria Administrativa Financeira. 

PERÍODO: Julho/2016 a Abril/2017. 

 
CARGO: Assessor da Diretoria Comercial. 

PERÍODO: Abril/2017 a Abril/2018. 

 
CARGO: Assessor da Diretoria Comercial. 

PERÍODO: Junho/2019 a Setembro/2019. 

 
ATIVIDADES: As atribuições do assessor de Diretoria é assessorá-las na execução, controle e 

análise de atividades; Organizar, consolidar, interpretar e elaborar dados, quadros, levantamentos 

estatísticos, documentos, relatórios e gráficos diversos; Analisar processos e documentos, 

elaborando informações, relatórios, ofícios, pareceres, despachos e outros atos; Auxiliar na 

organização da agenda de compromissos e acompanhar a realização de reuniões da Diretoria da 

área de lotação a que estiver subordinado, procedendo as convocações e outros atos que envolvam 

toda a realização das mesmas; Auxiliar na coordenação e orientação de atividades técnicas – 

administrativas, operacionais e jurídicas da área e, exercer outras atribuições que forem cometidas 

pelo Diretor ou que estejam previstas nas normas e padrões da Empresa. 
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EMPRESA: Companhia Docas do Ceará – CDC. 

CARGO: Coordenador de Comunicação 

PERÍODO: Abril/2018 a Outubro/2018. 

ATIVIDADES: Executar as atividades de comunicação social, relações públicas, divulgações e 

promoções diversas de interesse da Companhia Docas do Ceará, tanto internas como externas. 

EMPRESA: Companhia Docas do Ceará – CDC. 

CARGO: Coordenador de Compras e Licitações. 

PERÍODO: Outubro/2018 a Junho/2019. 

ATIVIDADES: Acompanhar e fiscalizar os serviços contratados pertinentes à sua área de atuação; 

Organizar processos de licitações, em todas as suas modalidades e de dispensa de seleção de 

contratantes, preenchendo os competentes formulários, bem como aqueles para remessa às firmas 

contratadas fornecedoras dos serviços e obras; Solicitar amostra de produtos a serem comprados, 

quando necessário; Supervisionar, coordenar e orientar o trabalho de estagiários e/ou de cargos de 

analista, técnico ou auxiliar portuário, quando a atuação dos mesmos na área lotada; Receber as 

demandas de solicitações de compra (SDC) e serviços das áreas requisitantes da Companhia, 

dando pronto atendimento; Analisar e classificar as empresas fornecedoras indicando as que estão 

aptas a fornecer à CDC; Pesquisar preços de mercado com empresas locais e nacionais como 

forma de formar preços médios a serem praticados na compra da CDC; Receber fornecedores para 

apresentação e/ou demonstração de produtos; Realizar compras de pequeno porte até o limite da 

autonomia recebida, podendo eventualmente deslocar-se externamente para aquisição de itens; 

Elaborar manuais para os procedimentos relacionados às contratações da CDC; Gerenciar os 

contratos, nos termos do Regulamento Interno de Licitações e Contratos da CDC e, exercer outras 

atividades compatíveis com a competência, conforme definição da chefia imediata. 

 

EMPRESA: Companhia Docas do Ceará – CDC. 

CARGO: Membro da Comissão que coordena a Operação de Navios de Passageiros. 

PERÍODO: Outubro/2015 até a presente data 

ATIVIDADES: Coordenar as operações de Navios de Passageiros do Terminal Marítimo de 

Passageiros, conforme determinação da ANTAQ. 

 

EMPRESA: Companhia Docas do Ceará – CDC. 

CARGO: Membro da Comissão que fiscaliza o Terminal Pesqueiro de Camocim. 

PERÍODO: Outubro/2018 até a presente data 

ATIVIDADES: Gerir e fiscalizar o Terminal, conforme determinação do Ofício N° 643/2018 

MPF/PRM/SOBRAL. 

 

EMPRESA: Companhia Docas do Ceará – CDC. 

CARGO: Membro da Comissão Permanente de Pré-Qualificação de Operador Portuário. 

PERÍODO: Julho/2018 até a presente data 

ATIVIDADES: Atender as determinações de que trata o art. 4 da Portaria SEP N° 111 de 7 de 

agosto de 2013; Estabelecer as normas, os critérios e os procedimentos para a pré-qualificação dos 

operadores portuários de que trata o inciso IV do art. 16 da Lei n° 12.815, de 5 de junho de 2013; 

 

 
EMPRESA: Companhia Docas do Ceará – CDC. 

CARGO: Coordenador de Gestão Portuária 



 

PERÍODO: Outubro/2019 até a presente data 

ATIVIDADES: Acompanhar e coordenar as atividades executivas da CDC em sua respectiva área 

de atuação da Estrutura Organizacional da CDC, auxiliado pelos técnicos gratificados e pelos 

empregados lotados na área; Planejar as atividades de coordenação, delineado diretrizes e metas 

a serem atingidas pelas áreas que a compõem; Consolidar os programas de trabalho e as propostas 

orçamentárias da área, bem como sugerir modificações que devam ser introduzidas no orçamento 

em vigor; Providenciar recursos materiais e humanos necessários para o desenvolvimento das 

atividades do setor; Aferir o desempenho da área, tomando as medidas corretivas julgadas 

convenientes; Cumprir e fazer cumprir os atos normativos vigentes da CDC, complementando ou 

regulamentando matérias referente a área; Preparar relatórios de atividades da coordenação e, 

Cumprir e desenvolver as atribuições que são pertinentes conforme o Regulamento Interno da CDC 

que está em vigor. 

 

 
OUTRAS EXPERIÊNCIAS 

EMPRESA: Ivia Inovação e Tecnologia (Prestação de serviços na Companhia Docas do Ceará) 

CARGO: Técnico em Hardware / Software e Programador Pleno. 

PERÍODO Agosto/2010 a Agosto/2014. 

 
EMPRESA: Universidade do Parlamento Cearense - UNIPACE 

CARGO: Tutor Técnico (Programa de Capacitação Para o Terceiro Setor). 

 
EMPRESA: Companhia Docas do Ceará - CDC 

CARGO: Presidente da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. 

 
EMPRESA: Companhia Docas do Ceará - CDC 

CARGO: Membro da Comissão que trata da Cessão de Uso Oneroso do Porto de Fortaleza com o 

Governo do Estado do Ceará – Implantação do VLT (Parangaba- Mucuripe). 

 
 

OUTROS 

Curso de Logística, FZ – Fundação Estudos do Mar – FEMAR (2011). 

Curso de Tendências de Logística do Norte e Nordeste – SEP (2012).  

Seminário de Extensão Tecnológica no País: O conhecimento  

serviço da população- Câmara dos Deputados- (2013). 

VII Seminário SEO de Logística – SEP (2013). 

Curso Internacional em Negociação Corporativa – Universidade de Fortaleza – UNIFOR (2015). 

Governança Pública – Companhia Docas do Ceará – CDC. (2017) 

Curso do SEI – Sistema Eletrônico de Informação - Escola Virtual GOV (2020). 

Curso de Gestão de Riscos em Processo de Trabalho (Segundo Coso) – Escola Virtual GOV 

(2021). 

Curso de Ética e Serviço Público - Escola Virtual GOV (2020) 



 

Palestra- Plano de integridade – Companhia Docas do Ceará – CDC (2019) 

Curso de Integridade e Gestão de Riscos e controle na Fiscalização de Contratos – Companhia 

Docas do Ceará - CDC (2019). 

Curso de Proteção de Dados Pessoais no Setor Público - Escola Virtual GOV (2020). 

 


