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Secretária Municipal e Coordenadora administrativa com ampla experiência em 

gestão de projetos no âmbito público e privado. 

 

COORDENADORA TÉCNICA-ADMINISTRATIVA                    05/2018                   

Consórcio Intermunicipal Lagos São João - CILSJ 

 Administrativo, técnico e financeiro CILSJ; 

 Prestação de contas dos Contratos de Gestão 01/2012  e 01/2017; 

 Implantação do Programa de Gestão Estratégica Orientada para 

Resultados; 

 Monitoramento da execução física e financeira dos contratos celebrados 

pelo CILSJ; 

 Elaboração e  correção de  termos de referências e atos convocatórios para 

seleção de propostas; 

 Presidente da comissão de licitação; 

 Capacitação de equipe; 

 Seleção de pessoal; 

 

 

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE PROJETOS                               01/2017 – 05/2018 

Prefeitura Municipal de Cabo Frio 

 Recuperação de convênios, contratos e termos celebrados anteriormente; 

 Coordenação da captação e gestão de recursos da União; 

 Elaboração de projetos para captação de recursos; 

 Formação de equipes e capacitação de colaboradores; 

 Acompanhamento e fiscalização de contratos, convênios e termos de 

compromissos celebrados com a União e Estado; 

 Coordenação da retomada da obra do PMCV, e entrega das 1.800 unidades 

habitacionais aos beneficiários; 

 Coordenação de equipes de engenharia e assistentes sociais; 

 Celebração de novos convênios e contratos; 

 Gerente Municipal de Convênios da CEF - GMC 

 Interlocução com Instituições Públicas e do Terceiro Setor; 

 Prestação de contas de todos os instrumentos de repasses celebrados com 

a União. 

 

                       SECRETÁRIA MUNICIPAL DE PROJETOS                                01/2013– 12/2016 

                       Prefeitura Municipal de São Pedro da Aldeia 

 Coordenação da captação de recursos da União; 

 Recuperação de 13 milhões em recursos de convênios celebrados e não 

executados; 
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 Elaboração de projetos para captação de recursos; 

 Formação de equipes e capacitação de colaboradores; 

 Acompanhamento e fiscalização de contratos, convênios e termos de 

compromissos celebrados com a União e Estado; 

 Coordenação da retomada da obra do PMCV, e entrega das 500 

unidades habitacionais aos beneficiários; 

 Coordenação de equipes de engenharia e assistentes sociais; 

 Celebração de novos convênios e contratos; 

 Gerente Municipal de Convênios da CEF - GMC 

 Interlocução com Instituições Públicas e do Terceiro Setor; 

 Prestação de contas de todos os instrumentos de repasses celebrados 

com a União; 

 Carteira de projetos com 65 milhões ao final de 2016. 

 

 

SECRETÁRIA MUNICIPL DE PROJETOS                                  01/2009 – 12/2012 

Prefeitura Municipal de Cabo Frio 

 Coordenação da captação e gestão de recursos da União; 

 Aumento  na captação de recursos de 1996/2007 para 2008/2012 em 

2.064%; 

 Elaboração de projetos para captação de recursos; 

 Formação de equipes e capacitação de colaboradores; 

 Acompanhamento e fiscalização de contratos, convênios e termos de 

compromissos celebrados com a União e Estado; 

 Celebração do PMCMV com 1.800 unidades – 24 milhões; 

 Análise e prestação de contas dos contratos , convênios e termos de 

compromissos celebrados com a União; 

 Coordenação de equipes de engenharia e assistentes sociais; 

 Celebração de novos convênios e contratos; 

 Gerente Municipal de Convênios da CEF - GMC 

 Interlocução com Instituições Públicas e do Terceiro Setor; 

 Prestação de contas de todos os instrumentos de repasses celebrados com 

a União. 

 Coordenação do convênio para elaboração do Plano Municipal de 

Habitação de Interesse Social; 

 Regularização da situação do município junto ao Ministério das Cidades 

para que ficasse apto a receber recursos do Fundo Nacional de Habitação 

de Interesse Social; 

 Carteiro de projetos com 126 milhões ao final de 2012. 

 

 

 

 

 

 



 

COORD. DO ESCRITÓRIO DE GERENC. DE PROJETOS          03/2008 – 12/08 

Prefeitura Municipal de Cabo Frio 

 Implantação do Escritório de Gerenciamento de Projetos; 

 Formação e capacitação de equipes; 

 Elaboração de projetos para captação de recursos da União. 

 

 

      05/1996 – 02/2008 ANALISTA DE PROJETOS                                                 

SEBRAE/RJ – CABO FRIO 

 Atendimento à micro e pequena empresa; 

 Gestora de projetos de Moda Praia, Maricultura e Artesanato; 

 Gerente de Treinamento e Capacitação. 

. 

 

MBA – GERENCIAMENTO DE PROJETOS                                                   2014 

FGV, Cabo Frio 

 

LICENCIATURA PORTUGUES/LITERATURA                                              1999                    

FERLAGOS, Cabo Frio 

 

 

GED - Desenvolvimento Geral de Educação                                               2015                                               

Operacionalização Sistema de Convênios Públicos 

Orzil, Brasília 

 

 

GED - Desenvolvimento Geral de Educação                                               2013                

Gestão de Equipamentos Públicos – Nível Aperfeiçoamento 

FGV, Brasília  

 

 

                       GED - Desenvolvimento Geral de Educação                                               2012                

Gestão de Equipamentos Públicos  

FGV, Brasília  

 

 

                       GED - Desenvolvimento Geral de Educação                                               2011                

                      Gestão de Equipamentos Públicos  

                      IBAGE, Brasília  

 

 

           GESTÃO DE PROJETOS PARA GESTORES                                               2007                

         FGV – Cursos Corporativos, Rio de Janeiro   

 

 

FORMAÇÃO 
ACADÊMICA 

CURSOS 
COMPLEMENTARES 



 Relações comunitárias; 

 Planejamento de base 

comunitária; 

 Técnica de melhoramento de 

processos; 

 Pensamento estratégico; 

 Gestão de conflitos; 

 Avaliação de programas; 

 Acompanhamento e previsão 

financeira; 

 Orçamentação; 

 Coordenação e capacitação de 

equipes; 

 Planejamento orientado para 

resultados; 

 Gestão de projetos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPETÊNCIAS 


