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FORMAÇÃO ACADÊMICA  
Pós-graduação em Planejamento e Gestão de Recursos Hídricos – concluída em 2004 
Faculdade do Noroeste de Minas 
 
Graduação em Engenharia Civil – concluída em 1980 
Escola de Engenharia Kennedy – Belo Horizonte (MG) 

 

RESUMO DE QUALIFICAÇÕES 
 

 Na Engenharia Civil, atuou em obras de implantação ferroviária, construção de edificações residências, 

gerenciamento de frota de equipamentos de terraplenagem e pavimentação com a implantação de 

procedimentos de manutenção preventiva tendo como resultado ampliação de horas trabalhadas de 

equipamentos e minimização de horas improdutivas devido a quebras. Atuação em obras de cravação de 

estacas para fundações prediais, pontes e viadutos.  
 
SETORES DE ATUAÇÃO: 
  
2008 – 2012  MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES 
   Analista de Infraestrutura 

    

Atuação no NPAC de Minas Gerais no Monitamento de obras Rodoviárias 

 Respondendo à Gerência de Projetos da SEGES - Secretária de Gestão dos Programas 

de Transportes 

 

 Monitoramento de empreendimentos de implantação de rodovias do Programa de 

Aceleração do Crescimento- PAC – no Triângulo e Sul de Minas Gerais, com 

extensão de 600 km e investimentos de ordem de R$ 1,5 Bilhão. 

 Monitoramento de empreendimentos de duplicação de rodovias do Programa de 

Aceleração do Crescimento – PAC – no Triângulo Mineiro, com extensão de 150 

Km, e investimentos da ordem R$ 750 milhões; 

 Assessoramento técnico às Unidades Locais do DNIT no Triângulo Mineiro - Prata, 

Uberaba, Uberlândia, Patos de Minas e Araxá; 

 Assessoramento aos Supervisores das Unidades Locais na 

aceleração de processos junto à Superintendência Estadual e ao 

DNIT sede em Brasília.  

 
2012 – 2013 DNIT – Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes 

Superintendente Regional do DNIT no Estado do Mato Grosso do Sul 
 

 Formalização de contratos para 3.700 Km de rodovias federais, totalizando R$ 1,2 

Bilhão em obras de  CREMA 1 e 2; 

 Manutenção e Conserva em 600 Km de rodovias, com investimento de R$ 300 Mil;  

 Implantação de 14 km de acesso rodoviário; 



 Proposição de contorno rodoviário em Três Lagoas;  

 Implantação de radares e redutores de velocidade; 

 Instalação de 8.000 m de defensas metálicas em rodovias federais; 

 Estabelecimento de programação para alargamento e recuperação de pontes 

rodoviárias.  

 

 Gerenciamento de equipes de trabalho, definição de ações a serem implementadas, contratação de obras e 

serviços, ordenador de despesas, acompanhamento de contratos de obras e serviços, desenvolvimento de 

planejamento de prioridade de obras e serviços, proposição de orçamento para obras e serviços 

acompanhamento orçamentário, atividades desenvolvidas na Superintendência Regional do DNIT em Mato 

Grosso do Sul. 

 
2013 – 2015  MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES 

Coordenador-Geral de Acompanhamento de Obras - SEGES - Secretaria 
de Gestão dos Programas de Transportes. 

    

 Participação na elaboração da carteira de novos empreendimentos nos modais 

Rodoviários, Ferroviários e Hidroviários; 

 Coordenação do acompanhamento de empreendimentos contratados pelo DNIT e 

VALEC; 

 Coordenação de reuniões entre os diversos envolvidos nos empreendimentos em 

execução pelo DNIT e VALEC; 

 Coordenação de Grupos de Trabalho com atuação no Modal Rodoviário, Ferroviário e 

Hidroviário; 

 

Suplente do Conselho Fiscal da Companhia Docas do Pará – CDP -  

 
2015 – 2016  MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES  

Gerente de Projeto - SEGES - Secretaria de Gestão dos Programas de 
Transportes. 

    

 Participação na elaboração da carteira de novos empreendimentos nos modais 

Rodoviários, Ferroviários e Hidroviários; 

 Coordenação do acompanhamento de empreendimentos contratados pelo DNIT e 

VALEC; 

 Coordenação de reuniões entre os diversos envolvidos nos empreendimentos em 

execução pelo DNIT e VALEC; 

 Coordenação de Grupos de Trabalho com atuação no Modal Rodoviário, Ferroviário e 

Hidroviário; 

 

Junho 2015 - Integrante do Conselho de Administração da Companhia Docas do 

Maranhão – CODAMAR -  

 

2016 – 2016  MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES PORTOS E AVIAÇÃO CIVIL 
Diretor do Departamento de Programa de Transportes Terrestres da - 
SEGES - Secretaria de Gestão dos Programas de Transportes. 
 
 Acompanhamento de empreendimentos rodoviários constantes do Programa de 

Aceleração do Crescimento - PAC; 

 Participação de reunião com veiculadas para desenvolvimento de ações para 

acompanhamento do estágio de evolução dos empreendimentos; 

 Gerenciamento de equipe de Analistas para o monitoramento dos empreendimentos 

rodoviários, integrantes do PAC;  

 

Integrante do Conselho de Administração da Companhia Docas do Maranhão – 

CODAMAR -  

 

 
2016 – 2017  MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES PORTOS E AVIAÇÃO CIVIL 



Coordenador-Geral da Coordenação Geral de Programas de Transportes 
Rodoviário do Departamento de Programas de Transportes Rodoviário de 
Aquaviário da - SEGES - Secretaria de Gestão dos Programas de 
Transportes. 
 
 Acompanhamento de empreendimentos rodoviários constantes do Programa de 

Aceleração do Crescimento - PAC; 

 Participação de reunião com veiculadas para desenvolvimento de ações para 

acompanhamento do estágio de evolução dos empreendimentos; 

 Gerenciamento de equipe de Analistas para o monitoramento dos empreendimentos 

rodoviários, integrantes do PAC; 

 Preparação de respostas em consultas originárias da CONJUR/MTPA – Consultoria 

Jurídica do Ministério dos Transportes Portos e Aviação Civil; 

 Participação na Coordenação de Grupo de Trabalho; 

 Participação de reuniões com órgãos externos, em temas rodoviários.   

 
Integrante do Conselho de Administração da Companhia Docas do Maranhão – 

CODAMAR  

 
2017 - 2018  MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES, PORTOS E AVIAÇÃO CIVIL  

Diretor Departamento de Gestão da Informação dos Transportes Terrestre 
e Aquaviário da Secretaria Nacional de Transportes Terrestre e Aquaviário 
 

 estabelecer diretrizes para produção, manutenção, atualização e disponibilização de 
dados e informações técnicas dos empreendimentos rodoviários, ferroviários e 
aquaviários; 

 orientar a atualização da base de dados dos sistemas de informações geográficas, 
técnicas, estatísticas e gerenciais visando o planejamento e a gestão da infraestrutura 
de transporte rodoviária, ferroviária e aquaviária, em articulação com a Secretaria de 
Política e Integração e com foco nos empreendimentos rodoviários, ferroviários e 
aquaviários; 

 orientar a atualização da base de dados georreferenciada do Sistema Nacional de 
Viação com foco nos empreendimentos rodoviários, ferroviários e aquaviários; 

 orientar a consolidação de informações que permitam o acompanhamento dos 
empreendimentos de infraestrutura de transportes rodoviário, ferroviário e aquaviário. 

Integrante do Conselho de Administração da Companhia Docas do Maranhão – 

CODAMAR - Até 31/12/2017 

 

  

 

2018 - 2019  MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES, PORTOS E AVIAÇÃO CIVIL  
Coordenador-Geral de Planejamento do Departamento de Planejamento de 
Transportes Terrestre e Aquaviário da Secretaria Nacional de Transportes 
Terrestre e Aquaviário 

 Subsidiar a formulação da Política Nacional de Transportes para o modal rodoviário, 
ferroviário e aquaviário; 

 Promover a análise de cenários para o planejamento de médio e longo prazo, para o 
modal rodoviário, ferroviário e hidroviário; 

 Auxiliar o Departamento na definição de critérios e prioridades de investimentos para o 
modal rodoviário, ferroviário e aquaviário; 

 Auxiliar o Departamento no assessoramento ao Ministro nas questões que envolvem o 
modal rodoviário, ferroviário e aquaviário. 

 
2019 -   MINISTÉRIO DA INFRAESTRTURA  

Assessor Especial da Secretaria Executiva 
 



 Assessoramento ao Secretário-Executiva e a Secretaria-Executiva Adjunta em ações 
dos diversos modos de transportes; 

 Assessoramento à Secretaria na condução de ações para o aprimoramento do 
planejamento de transportes para os diversos modos; 

 Assessoramento à Secretaria-Executiva no acompanhamento de ações para 
empreendimentos executados com OGU 

 Assessoramento à Secretaria Executiva no acompanhamento de ações para 
Concessões nos variados modos;  

Abril – 2019 - Integrantes do Conselho Fiscal da Companhia Docas do Maranhão – 
CODOMAR Em Liquidação. 

 

 

 


