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Nome: Ricardo Lustosa Jacobina
Cargo comissionado: Chefia de Gabinete – DAS 101.4
FORMAÇÃO ACADÊMICA
2018
FEBRACIS

Formação em Coaching Integral Sistêmico
Especializado em treinamento e mentoreamento de pessoas e empresas com o foco alto desempenho e alta performance para
carreiras e negócios.
Palestrante e Criador do Método VERTICALIZE de implementação de técnicas de mentoreamento e desempenho para Empresas
e Negócios.
2010
UNIEURO

Bacharel em Direito
Com conhecimento nas mais diversas áreas do direito e ênfase em Direito Administrativo.
2005 - 2010
CRECI - DF

Profissional do Mercado Imobiliário
Atuando junto ao mercado Imobiliário de Alto Padrão em Construtoras renomadas da cidade.
1997 - 2005
CETN – ESCOLA TECNICA

Profissional em Arquitetura
Atuando como Projetista, Técnico em Edificações e Designer de Empreendimentos com ênfase em Planejamento Construtivo e
Projetos executivos.

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL

Julho 2017 a Dezembro 2018
Câmara Legislativa do Distrito Federal, CLDF

Assessor da Mesa Diretora da 1ª. Secretaria – Cargo CL 14
Desempenhando a função dentro das atribuições do cargo junto aos Parlamentares da CLDF,
Efetivação das Ações pautadas no Regimento Interno da casa.
Interlocução junto aos Parlamentares e Assessoramento nas demandas Legislativas e interlocução junto a comunidade.

Janeiro 2015 a Julho 2017
Administração Regional de Taguatinga

Administrador Regional – Cargo CNP 04
Com o foco no Planejamento, Controle, e Interlocução com a comunidade e diversos setores do governo, foi responsável por
incrementar uma gestão moderna e eficaz.
Responsável por diversas obras essenciais, destacamos a inversão do transito das avenidas SAMDU e Comercial, promovendo o
avanço da cidade, melhorando o sistema viário e reduzindo a zero o número de acidentes fatais.
Ações de ampliação de iluminação pública e implantação de iluminação em diversos setores provocou enorme satisfação da
comunidade.
Responsável pela implantação do Gabinete itinerante que aproximou a comunidade da gestão da cidade, possibilitando a
execução de diversas obras tais como: Construção de Quadras Poliesportivas, Campos sintéticos, Estacionamentos, Cobertura
de quadras, Construção de Parquinhos infantis, entre outras, resultado de uma administração eficiente e próxima da
comunidade.

Janeiro 2013 a Dezembro 2014
Administração Regional do Lago Norte

Administrador Regional – Cargo CNP 04
Responsável pela modernização das novas instalações da sede da Administração Regional, onde elevou a administração a ser a
melhor infraestrutura de atendimento a comunidade e conforto ao servidor do governo do DF
Foram realizadas diversas ações junto a comunidade onde a marca da participação comunitária se tornou efetiva, prestigiando o
morador do bairro com serviços rápidos e eficazes.
A maior marca dessa gestão foi a capacidade de interlocução junto aos órgãos e parceiros de governo, respaldando as ações que
beneficiaram toda a comunidade.

Janeiro 2012 a Dezembro 2013
Administração Regional do Lago Norte

Chefe de Gabinete – CNE 5
Apoio e Gerenciamento do gabinete do Administrador.
Atuando diretamente no comando da equipe, promovendo um ambiente de harmonia e bons resultados, fomentando a
participação de todos os pares nas ações e conquistas do órgão, pautado na eficiência e transparência dos atos públicos.

Janeiro 2011 a Dezembro 2012
Palácio do Buriti

Assessoria Governamental – CNE 7
Responsável pela interlocução direta entre Governo e Comunidade, atuando diretamente na busca da solução das demandas das
regiões administrativas.

Período anterior a Dezembro 2011
Iniciativa Privada

Atuando em Empresas do setor de prestação de serviços de mão de obra terceirizada e administração de empresas e condomínios
e Construção Civil.
Empresas anteriores:
ENCOL – Técnico em Edificações e Arquiteto Trainier
CONSTRUTORA LIDER – Assistente Técnico e Consultor Comercial
VIA EMPREENDIMENTOS – Gerente de Negócios
JCGontijo – Gerente de Negócios e Diretor Comércial
APOIO DF – Sócio Diretor Área de terceirização de mão de obra
SISTEMA SINDICO – CEO Diretor Executivo
ON3 SERVICE – CEO Diretor Executivo

