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EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL

Ministério dos Direitos Humanos
Secretaria Nacional de Cidadania
- Coordenação-Geral dos Direitos da População em Situação de Rua – Desde fevereiro de 2013.
Coordenador-Geral: Coordenador do Comitê Intersetorial de Acompanhamento e Monitoramento da Política
Nacional para a População em Situação de Rua – CIAMP-Rua. Membro do Comitê Gestor do Programa Nacional
de Apoio ao Associativismo e ao Cooperativismo Social – PRONACOOP Social. Acompanhamento,
monitoramento e desenvolvimento de ações para a implementação da Política Nacional para População em
Situação de Rua conforme Decreto Nº 7.053 de 23 de dezembro de 2009. Articulação e desenvolvimento de
ações intersetoriais com os vários ministérios que compõe o CIAMP-Rua para o desenvolvimento de inclusão da
Pop Rua nas várias políticas públicas setoriais. Criação e gestão da modalidade PRONATEC Pop Rua, para
garantia de acesso ao ensino técnico e emprego para esse grupo populacional. Realização de palestras e
oficinas de capacitação para Estados e Municípios. Coordenação e organização do Seminário Brasil-União
Europeia para Promoção e Proteção dos Direitos da População em Situação de Rua. Coordenação técnica do
livro Diálogos sobre a população em situação de rua no Brasil e na Europa: experiências do Distrito Federal,
Paris e Londres. Coordenação e organização do Seminário Nacional de Habitação de Interesse Social para a
População em Situação de Rua.
- Coordenação-Geral de Educação em Direitos Humanos – Outubro de 2012 a fevereiro de 2013.
Consultor Técnico (contratado pela Organização dos Estados Ibero-americanos para a Educação, a Ciência e a
Cultura – OEI): Sistematização das atividades previstas pela SDH objetivando atender a implantação do Plano
Nacional de Educação em Direitos Humanos com as coordenações das áreas da SNPDDH. Produção de análise
técnica e subsídios para a construção de Diretrizes Nacionais para formação/capacitação a ser realizada nos
Centros de Referência em Direitos Humanos para a qualificação do processo de assessoramento e
acompanhamento realizados pela SDH/PR, junto aos entes federados.

Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome - MDS
Secretaria Nacional de Assistência Social – SNAS
- Departamento de Proteção Social Especial - DPSE – Março de 2009 a outubro de 2012.
Assessor Técnico: Assessoria ao DPSE e à SNAS. Representante do MDS no Comitê Intersetorial de
Acompanhamento e Monitoramento da Política Nacional para a População em Situação de Rua. Representante
do MDS no Programa “Crack, é Possível Vencer”. Membro da equipe de elaboração da Tipificação Nacional de
Serviços Socioassistenciais. Realização de atividades de acompanhamento, monitoramento e implementação de
ações da Política Nacional de Assistência Social. Realização de palestras e oficinas de capacitação para Estados
e Municípios. Técnico de Referência do Projeto de Capacitação e Fortalecimento Institucional do Movimento
Nacional da População de Rua. Apoio na realização do II Encontro Nacional sobre População em Situação de
Rua e sistematização das produções dos grupos de trabalho para elaboração da Proposta da Política Nacional
desse segmento populacional. Elaboração de resoluções e portarias. Elaboração de orientações técnicas para
serviços socioassistenciais.
Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais:
- Gerência Regional de Saúde de Januária – Agosto a Outubro de 2008.
Especialista em Políticas Públicas e Gestão de Saúde / Referência Técnica em Saúde Mental e Saúde do Idoso:
Promover a implantação e/ou implementação e acompanhamento dos programas; monitorar e avaliar as Políticas
de Saúde do Idoso e Saúde Mental; orientar e acompanhar a formação das equipes de Serviços de Saúde Mental
(CAPS I,II,III, CAPS i e ad) e; qualificar os gestores e profissionais dos municípios mediante o diagnóstico de sua
realidade.
Prefeitura Municipal de Belo Horizonte - MG:
Secretaria Municipal de Assistência Social
- Serviço de Abordagem Social Noturna a População em Situação de Rua – Julho de 2008.
Técnico de Nível Superior: Identificação, abordagem e acompanhamento de crianças, adolescentes, adultos e
idosos em situação de rua e vítimas de exploração do trabalho infanto-juvenil, com realização de trabalho social e
encaminhamentos para outros programas e serviços da Assistência Social e de outras políticas setoriais.
UNICEF – Fundo das Nações Unidas para a Infância:
- Selo UNICEF Município Aprovado – Setembro e Outubro de 2006 e Maio e Junho de 2008.
Mediador do Selo UNICEF: Acompanhamento e coordenação de atividades dos Fóruns Comunitários e visitas
técnicas aos Conselhos Municipais dos Direitos da Criança e do Adolescente e Conselhos Tutelares – etapa
qualitativa da avaliação da gestão de políticas públicas de municípios do Semiárido de Minas Gerais.
Secretaria de Estado de Defesa Social de Minas Gerais:
- Penitenciária Professor Jason Soares Albergaria – Fevereiro a Agosto de 2008.
Psicólogo: Atendimento psicossocial aos presos(as), auxiliando na ressocialização dos mesmos e aos
funcionários da unidade prisional. Com o objetivo de auxiliar na promoção da saúde mental na prevenção e no
tratamento dos distúrbios psíquicos, atuando para favorecer um amplo desenvolvimento psicossocial, efetuando
ou encaminhando para outros atendimentos.
Consórcio Saneágua:
- Projeto CONVIVER – COPASA MG – Abril de 2007 a Janeiro de 2008.
Psicólogo Analista Social: Intervenção psicossocial devido aos impactos gerados pela obra de reforma e
otimização do Sistema Rio das Velhas – Nova Lima / MG. Desenvolvendo atividades de articulação e integração
intra e interinstitucional, pesquisa qualitativa junto à COPASA, com lideranças comunitárias, grupos organizados,
poder público e vários segmentos das comunidades; mobilização social; diagnóstico participativo e plano
operativo com elaboração de projetos de interesse comunitário.
- Projeto Participação Comunitária e Educação Ambiental – COPASA MG – Agosto de 2007 a Janeiro de
2008.
Psicólogo Analista Social: Intervenção psicossocial nas Comunidades dos Bairros Nova Pampulha, Morro Alto e
Adjacências, na cidade de Vespasiano - MG. Visando integrar a implantação e/ou melhoria dos serviços públicos
de água e esgoto à participação e comprometimento comunitário, trabalhar na formação de consciência e coresponsabilidade das Comunidades envolvidas na preservação do bem estar ambiental e social e no
estabelecimento de relações mais democráticas e co-gestoras dos serviços públicos na área de saneamento
básico.
4 Cantos do Mundo:
- Projeto “Chico Mendes nas Montanhas de Minas” – Fevereiro e Março de 2007.
Educador Ambiental: Elaboração e execução de oficinas de educação ambiental com professores e alunos do 2º

e 3º ciclos da Escola Municipal Deputado Renato Azeredo; mobilização e capacitação para a formação da
Comissão de Meio Ambiente e Qualidade de Vida na Escola e construção da Agenda 21; mobilização da
comunidade local para formação de rede entre estes e as cinco escolas participantes do projeto.
NUTRIS – Núcleo de Trabalho e Integração Social:
- Núcleo de Arte e Cultura Desembargador Márcio Sollero – Novembro e Dezembro de 2006.
Coordenador: Coordenação administrativa e pedagógica do núcleo que atende crianças e adolescentes de 06 a
16 anos em situação de vulnerabilidade e risco social, moradores do Conjunto Mariano de Abrel – Belo Horizonte
/ MG.
IBEIDS – Instituto Brasileiro de Educação, Integração e Desenvolvimento Social:
- COOPERMINAS – Projeto de Cooperativismo na Mineração – Junho a Agosto de 2006.
Pesquisador: Intervenção no município de Joaquim Felício, Norte de Minas Gerais, com realização de entrevistas,
diagnóstico participativo, mobilização social, articulação de parcerias com a comunidade e poder público e
incentivo ao cooperativismo de garimpeiros e lapidários.
AVSI – Associação Voluntários para o Serviço Internacional:
- Projeto Árvore da Vida – Aglomerado Jardim Teresópolis – Betim MG – Agosto de 2004 a Janeiro de 2006.
Educador Social: Acompanhamento de 300 crianças e adolescentes do Bairro Jardim Teresópolis, Vila Recreio e
Vila Bemge em situação de vulnerabilidade social e envolvimento com o tráfico de drogas, nas oficinas do projeto,
escolas, famílias e demais espaços comunitários; mobilização social; articulação de parcerias dentro da
comunidade; auxílio à coordenação e; promoção de eventos.
CAOTS - Centro de Apoio Operacional ao Terceiro Setor - Ministério Público / MG:
- Diagnóstico do Terceiro Setor de Belo Horizonte – Março e Abril de 2006.
Pesquisador de Campo: Realização de entrevistas em organizações do terceiro setor na Região Oeste de Belo
Horizonte, parceria entre Ministério Público, PUC Minas, UFMG, UNI-BH e UNA.
Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais (PUC-MG):
- ASMAC – Associação dos Moradores do Aglomerado Cabana
Projeto Cabana Cultural – Agosto de 2005 a Junho de 2006.
Estágio curricular de “Práticas institucionais”, de pesquisa, acompanhamento, avaliação de resultados e
elaboração de projetos para captação de recursos em conjunto com as lideranças comunitárias.
- Projeto Rondon Minas – Junho e Julho de 2005.
Coordenador Técnico do projeto – intervenção no Município de Jordânia - MG, Vale do Jequitinhonha:
Coordenação de atividades; capacitação e suporte técnico da equipe; diagnóstico participativo; mobilização social
e; articulação de parcerias com a comunidade e poder público.
- Programas Universidade Solidária e PUC Solidária - Novembro de 2001 a Julho de 2004.
Elaboração e execução das atividades do Programa – Versão Regional nas cidades de Caraí – MG, no Vale do
Jequitinhonha e Imbé de Minas e Versão Nacional na cidade de Jaqueira – PE: Oficinas de capacitação de
professores, oficinas sócio-educativas com crianças e adolescentes, mobilização social, articulação de parcerias
com a comunidade e poder público, oficinas para a formação ou potencialização do associativismo local.
- ICA - Instituto da Criança e do Adolescente – Setembro a Outubro de 2003.
Coordenador de oficinas do Projeto “ECA vai à Escola” - convênio PUC Minas/UNESCO. Coordenação,
elaboração e execução de oficinas lúdico-educativas com alunos de treze escolas da rede pública de Belo
Horizonte. Com o objetivo de contribuir para a formação da cidadania de crianças e adolescentes, através do
conhecimento do ECA – Estatuto da Criança e do Adolescente, utilizando de brincadeiras, jogos, teatro, dentre
outros recursos, como facilitadores do processo de conhecimento e aprendizado dos cinco direitos fundamentais
contidos no ECA.
- CESAM – Centro Salesiano do Adolescente Trabalhador – Junho de 2003.
Instrutor no “Programa de Aprendizagem – ISJB / CESAM-BH”, elaboração e execução da oficina “Direitos
Fundamentais: Conhecendo e Vivenciando Através da Participação Democrática” para jovens entre 15 e 18 anos.
- Programa Educar Trabalhando - CDM - Março a Novembro de 2002.
Oficineiro na elaboração e execução da oficina de “Afetividade e Sexualidade na Adolescência”, realizado em
Nova Contagem – MG, parceria PUC Minas / CDM.

Programa Esporte Solidário:
- Prefeitura Municipal de Betim - MG - Setembro de 2002 a Julho de 2004.
Estagiário de psicologia e Arte-educador de teatro e malabarismo: Trabalho de intervenção psicossocial com
grupos de adolescentes em situação de vulnerabilidade e risco social, atendimento individual; elaboração e
execução de projetos e execução de oficinas sócio-educativas.
Associação Escola de Trabalho Mestra Luiza – Janeiro, Fevereiro e Outubro de 2003.
Coordenador e recreador do projeto Rode-lê-lê, de atividades de recreação, educação ambiental e incentivo à
leitura em Rodeador, distrito do município de Monjolos – MG.
Polyplaster Ltda. Comércio e Indústria - Betim – MG
- Administração Industrial – Novembro de 1998 a Julho de 2001.
Técnico em Mecânica Industrial: Planejamento e controle de produção, presidente da Comissão Interna de
Prevenção de Acidentes – CIPA, auxílio junto a Diretoria Industrial e Gerência de Produção, abertura de Ordens
de Serviço, apuração de custos, leitura e interpretação de desenhos e apresentação de croquis, facilitador e
instrutor na implantação do “Programa 5 S”, previsão de consumo e controle de gastos de matéria prima,
expedição de materiais.

