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Resumo 

Especialista em Regulação da Atividade Cinematográfica e Audiovisual desde maio de 2014, com formação em direito. 

Habilidades e Competências 

Advogado formado pela USP, também com passagem profissional pela área de comunicação social, tendo 
competências e habilidades tanto para a análise técnica quanto para o trabalho em equipe e a comunicação 

Idiomas 

Inglês – nível avançado; 

Italiano – nível básico; 

Espanhol – nível básico. 

Experiência 

 

ASSESSOR DE DIRETORIA - ANCINE 

· Desde 06 de agosto de 2021, exerce cargo comissionado como assessor do Sr. Diretor Tiago Mafra dos Santos, 
auxiliando o diretor, principalmente, na análise da pauta de fomento público encaminhada para deliberação da 
Diretoria Colegiada da Agência Nacional do Cinema - ANCINE. 

ASSESSOR NA SECRETARIA DE POLÍTICAS DE FINANCIAMENTO (SEF) DA ANCINE 

· Entre 03 de fevereiro de 2020 e 04 de maio de 2020, exerceu cargo comissionado como assessor na Secretaria de 
Políticas de Financiamento (SEF) da ANCINE. 

SUPERINTENDENTE DE FOMENTO (SFO) DA ANCINE 

· Entre 25 de setembro de 2019 e 03 de fevereiro de 2020, exerceu cargo comissionado como Superintendente de 
Fomento (SFO) da ANCINE, sendo o gestor responsável por toda operação de fomento com recursos públicos via 
incentivo fiscal, além da análise de acompanhamento orçamentário e de cumprimento de obrigações de todos os 
projetos audiovisuais fomentados com recursos públicos federais sob gestão Ancine.  

ASSESSOR NA SUPERINTENDÊNCIA DE FOMENTO (SFO) DA ANCINE 

· Entre 19 de fevereiro de 2019 e 25 de setembro de 2021, exerceu cargo comissionado como assessor na 
Superintendência de Fomento (SFO) da ANCINE.  

ASSESSOR SECRETARIA DE POLÍTICAS DE FINANCIAMENTO (SEF) DA ANCINE 

· Entre 30 de abril de 2018 e 19 de fevereiro de 2019, exerceu cargo comissionado como assessor na Secretaria de 
Políticas de Financiamento da ANCINE.  

Educação  

Graduação em Direito, pela Universidade de São Paulo (USP), em 1999 


