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EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL

• Exercício do cargo em comissão de Assistente Técnico de Gabinete Adjunto D, CNE -15, do Serviço de
Administração do Departamento de Material e Patrimônio da Câmara dos Deputados Federal, de julho/2003 a
abril/2011. Função: Auxiliar de serviços administrativos e secretaria direta do Diretor do Departamento.
• Exercício do cargo em comissão de Assistente Técnico de Gabinete Adjunto C, CNE-13, na Diretoria-Geral
da Câmara dos Deputados Federal, de abril/2011 a julho/2015. Função: Assessoria direta ao Diretor-Geral da
Câmara dos Deputados e a atendimento administrativo aos Deputados Federais.
• Empresa Plansul Planejamento e Consultoria EIRELI, no cargo de Documentadora Operacional Micro
Sênior, prestadora de serviços à Câmara dos Deputados Federal, de julho/2015 a abril/2017. Função: Auxiliar de
serviços administrativos protocolares e assessoria administrativa ao Centro de Informática e à Diretoria-Geral da
Câmara dos Deputados.
• Exercício do cargo em comissão Secretário Parlamentar SP-16, no Gabinete do Deputado Federal Roberto de
Lucena, na Câmara dos Deputados Federal, de abril/2017 a janeiro/2018. Função: Secretariado Parlamentar,
assessoria legislativa e assessoria administrativa ao parlamentar e à atividade de rotina do gabinete, bem como
auxílio na gestão de cotas do gabinete parlamentar.
• Exercício do cargo em comissão, DAS 101.3, de Coordenadora da Coordenação-Geral de Promoção dos
Direitos da Pessoa Idosa do Departamento de Políticas Temáticas da Secretaria Nacional de Promoção e Defesa
dos Direitos da Pessoa Idosa no Ministério dos Direitos Humanos, de 02/03/2018 a 26/07/2018. Função: Auxiliar
na promoção e defesa dos Direitos da Pessoa Idosa em âmbito nacional, promovendo, divulgando e elaborando

políticas públicas de promoção e defesa dos direitos da pessoa com mais de 60 anos, e prioridade absoluta
frente ao Governo Federal da pessoa com mais de 80 anos.
• Exercício do cargo em comissão, DAS 101.4, de Coordenadora-Geral da Coordenação-Geral de Promoção
dos Direitos da Pessoa Idosa do Departamento de Políticas Temáticas da Secretaria Nacional de Promoção e
Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa no Ministério dos Direitos Humanos, de 27/07/2018 até o momento atual.
Função: Coordenar a área de promoção e defesa dos direitos da Pessoa Idosa, promovendo, divulgando e
elaborando políticas públicas de promoção aos direitos das pessoas com 60 anos ou mais, além de estimular a
integridade e prioridade absoluta da população idosa, com campanhas de publicidade dentro do Ministério dos
Direitos Humanos e frente à sociedade civil. Participar de grupos de trabalhos e comitês dentro do Poder
Executivo Federal, no intuito de garantir a defesa da temática da pessoa idosa e assegurar a proteção de seus
direitos em âmbito familiar, social e estatal.

