Ministério da Mulher, da Família e dos
Direitos Humanos

CURRÍCULO
INFORMAÇÕES PESSOAIS

Nome: Valeria Avanci Pereira Laval Silva
Cargo efetivo: Arquiteta
Cargo comissionado: COORDENADORA-GERAL DO PROGRAMA MULHER VIVER SEM VIOLÊNCIA
FORMAÇÃO ACADÊMICA
Pós-Graduação Lato-Sensu em Gestão Ambiental de Empresas (420 hs) - Universidade Gama Filho (fevereiro
2011);
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo – FAU/UFRJ – Universidade Federal do Rio de Janeiro (1992-1997)
EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL
→

Em agosto de 2013, como funcionária da Caixa Econômica Federal, fui cedida à Presidência da

República, para atuar no âmbito do Programa Mulher: Viver sem Violência e participei de todas as fases da
elaboração do Projeto Padrão da Casa da Mulher Brasileira. Ocupei cargos de gestão como Diretora Substituta do
Programa de março de 2015 a abril de 2017 e Diretora Interina de abril de 2017 a setembro de 2017, quando este
cargo foi extinto por reforma administrativa.
→

Em novembro de 2012, fui admitida no quadro profissional de arquitetos da Caixa Econômica Federal,

classificada em 4ºlugar por meio de concurso público realizado neste mesmo ano.
→

De agosto de 2006 a agosto de 2011, como arquiteta e analista, fiz parte da Coordenação de Engenharia

e Arquitetura da Funcef (Fundo de Pensão da Caixa - Fundação dos Economiários Federais em Brasília/DF), na
Diretoria de Participações Societárias e Imobiliárias.
→

De agosto de 2004 a fevereiro de 2006 desenvolvi projetos de ambientes e leiautes comerciais para

uma empresa especializada no comércio de móveis de escritório, localizada no Rio de Janeiro/RJ.
→

De julho de 2003 a julho de 2004, na Tecton Urbanismo, atuei no projeto executivo das áreas de lazer

do Programa da Prefeitura do Rio de Janeiro-Grandes Favelas, plano de intervenção e projeto executivo de
arquitetura e urbanismo de comunidades do Favela Bairro) e projetos de Programa Morar Legal.
→

De fevereiro de 1998 a outubro de 2000 coordenei como arquiteta responsável o Departamento de

Planejamento, Habitação e Urbanismo, da Prefeitura Municipal de Jandira (região metropolitana de São Paulo/SP).

