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FORMAÇÃO ACADÊMICA
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EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL

Presidência da República:
•
•

Secretário Executivo do Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (Consea) (Ago
2014-Ago 2016)
Coordenou equipe de 20 pessoas responsáveis por assessorar o Conselho e órgãos do Governo
Federal em matérias pertinentes a segurança alimentar e nutricional;

•
•

Coordenou a realização da V Conferência Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (2015);
Participou da elaboração de diversos relatórios técnicos que contribuíram para a formulação e/ou
aprimoramento de programas como o Brasil sem Miséria (BSM), Programas Primeira e Segunda Água
e Programa Nacional de Aquisição de Alimentos.

•

Coordenador Geral de Análise e Planejamento, Secretaria de Comunicação Social da Presidência da
República (Dez 2012-Ago 2014)

•

Participou do planejamento e implementação de pesquisas de opinião pública quantitativas e
qualitativas em todo o território nacional, incluindo o mais completo levantamento sobre consumo de
mídia até então realizado no país.

•

Assessor-Técnico do Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (Consea) (Fev 2009Dez 2012)

•

Assessorou o conselho em matérias de políticas públicas associadas ao combate à fome e promoção
da segurança alimentar e nutricional.

•

Ministério do Trabalho e Emprego

•

Coordenador de Planejamento e Projetos (Fev 2008–Fev 2009)

•

Coordenou uma equipe de 18 pessoas encarregadas do planejamento e implementação de programas
de qualificação profissional de curta duração: Planos Setoriais de Qualificação (Planseqs);
Os projetos elaborados por esse time beneficiaram aproximadamente 270 mil trabalhadores em dois
anos;

•
•

Exerceu cumulativamente as funções de Coordenador-Geral Substituto de Certificação Profissional.

•

Assessor da Secretaria Executiva (Junho 2006-Fev 2008)

•

Implementou um programa de gestão orçamentária para promover a eficiência do gasto nas 513
unidades descentralizadas do Ministério.

