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Texto e imagem

Currículo Individualizado

HENRIQUE EDUARDO GOULART
 heg.bsb@gmail.com - (21)3037-6459

AUDITOR FEDERAL DE FINANÇAS E CONTROLE
 

Carta de Apresentação
Possui graduação em Ciência da Computação pela Universidade Federal de Minas Gerais (1993), mestrado em
Ciência da Computação pela Universidade Federal de Minas Gerais (1996) e Pós-Graduação Lato Sensu em
Gestão de Projetos (PMI) pelo IETEC-BH (2002). Atualmente é Auditor Federal de Finanças e Controle da
Secretaria do Tesouro Nacional (STN/MF), estando cedido para exercício na Agência Nacional do Cinema
(ANCINE). Tem experiência em coordenação de equipes, gestão de projetos e gestão estratégica de informações,
além de vasta experiência em análise, projeto, desenvolvimento, teste, implantação e produção de sistemas.

Atuação Profissional
Áreas de Atuação
Gestão de projetos; Tecnologia da informação e da comunicação

Experiência Profissional
AUTORIDADE PÚBLICA OLÍMPICA - Servidor Público - 04/2014 até - Cargo: FT - III - Atividades: -
Participação no grupo funcional responsável pela elaboração, implantação e documentação da Metodologia
APO, com especial atuação nos mecanismos de definição e acompanhamento de temas concernentes à realização
dos Jogos Rio 2016, mecanismos de análise e gestão de riscos e mecanismo de planejamento integrado de obras
e serviços;

 

- Participação no grupo funcional responsável pelo desenvolvimento do Sistema APO, auxiliando na
especificação, detalhamento, documentação, testes e suporte aos usuários;

 

- Coordenação das atividades relativas à participação da APO na Casa Brasil dos Jogos Rio 2016 (espaço de
referência do Governo Federal Brasileiro e de promoção e fortalecimento da imagem do país);

 

- Coordenação do Projeto Legado do Sistema e Metodologia APO, para disponibilização do Sistema APO como
legado olímpico aos órgãos públicos e entes privados para uso no acompanhamento estratégico de projetos e
empreendimentos;

 

- Apoio nas atividades de acompanhamento dos Eventos-Teste dos Jogos Olímpicos e Paraolímpicos Rio 2016.
 ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA - ESAF - Contrato Temporário - 10/2005 até 2009 - Cargo:

PROFESSOR - Atividades: - Instrutor e monitor da disciplina de “Tecnologia da Informação” do Curso de
Formação para Analista de

 
Finanças e Controle da STN (Concursos AFC-STN/2005 – 1a. e 2a. chamadas e AFC-STN/2009).

 UNICERTO - Contrato Temporário - 08/2005 até 2005 - Cargo: PROFESSOR - Atividades: Professor da
disciplina “Linguagem Técnica de Programação I” do Curso Superior de Sistemas de Informação.

É
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MINISTÉRIO DA FAZENDA - Nao Cadastrado - 12/2003 até - Cargo: AUDITOR FEDERAL DE FINANÇAS
E CONTROLE - Atividades: - Participação no Projeto SID (Sistema Integrado da Dívida Pública), realizando a
definição e homologação da infraestrutura de TI, validação das Ordens de Serviços para especificação,
construção e implantação dos diversos módulos, validação dos Termos de Referência para contratação de
serviços de desenvolvimento e de Datacenter e elaboração do ANS (Acordo de Níveis de Serviço), dos
procedimentos operacionais, da política de backup e dos documentos de instalação/configuração do banco de
dados Oracle, do sistema operacional SuSE Linux 10, do servidor de aplicações JBoss e do servidor web
Apache;

- Participação no Projeto SIGTI (Sistema Integrado de Gestão de Tecnologia da Informação), realizando a
especificação e modelagem do sistema;

- Participação no Projeto PETI (Planejamento Estratégico de TI da STN), com atividades de levantamento e
análise de projetos e demandas de TI, elaboração do Plano de Ações de TI da STN, mapeamento dos

processos de TI e avaliação técnica dos padrões e diretrizes de TI a serem implantados na STN;

- Apoio nas atividades de administração de bancos de dados Oracle;

- Definição e detalhamento dos principais processos relativos à administração de bancos de dados: “Criação de
Banco de Dados”, “Modelagem Física” e “Backup e Recovery”;

- Definição dos requisitos não funcionais a serem levantados durante a especificação de soluções de TI e
detalhamento dos artefatos exigidos para produção de sistemas na STN;

- Elaboração da metodologia para gestão de projetos e definição dos principais processos, artefatos e
documentos relativos à gestão de projetos de TI da STN;

- Planejamento e coordenação das atividades para disponibilização e atualização de diversos ambientes de testes,
homologação e produção de sistemas, bem como atividades de migração de bancos de dados;

- Controle da implantação e suporte à produção de diversos sistemas, com o acompanhamento das rotinas de
produção, registro das falhas ocorridas e tomadas de ações e providências.
FACULDADE BRASILEIRA DE INFORMÁTICA - Nao Cadastrado - 08/2003 até 2003 - Cargo:
PROFESSOR - Atividades: - Professor da disciplina “Introdução à Teoria de Sistemas II – Modelagem de Banco
de Dados” do Curso

Superior de Tecnologia em Processamento de Dados.
MAXITEL S.A. - Celetista - 08/2002 até 2003 - Cargo: COORDENADOR DE PROJETOS - Atividades: -
Coordenação da equipe de projetos de sistemas de CRM, Antifraude e Cobrança (Call Center, URA/CTI,

Crédito e Cobrança, Antifraude, Tratamento de Contas, Fidelização e Retenção);

- Coordenação do Projeto DCM (Dealer Commissions Management) para implantação do sistema de
comissionamento de pontos de venda.
MAXITEL S.A. - Celetista - 07/1999 até 2002 - Cargo: ANALISTA DE SISTEMAS SÊNIOR - Atividades: -
Participação no Projeto SIV (Sistema Integrado de Vendas), para implantação de sistema de vendas, englobando
as fases de testes e treinamento de usuários;

- Análise, adequação e configuração de sistema de CRM (Clarify eFrontOffice) e sistema de tarifação e
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faturamento (BSCS – Business Support & Control System);

- Análise e especificação de requisitos funcionais e técnicos, além de planejamento e execução de testes de
sistemas junto aos usuários e clientes internos das áreas de Customer Care, Vendas, Marketing e Financeiro.
CENTRO UNIVERSITÁRIO DE BELO HORIZONTE - Contrato Temporário - 11/1998 até 1998 - Cargo:
PROFESSOR - Atividades: - Professor do Módulo “Ferramentas para o Ambiente de Desenvolvimento de
Aplicações – Delphi” do Curso de Pós-Graduação Lato Sensu em Bancos de Dados.
UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS - Contrato Temporário - 03/1998 até 1998 - Cargo:
PROFESSOR - Atividades: - Coordenador e professor da disciplina “Delphi” para o módulo “Laboratório de
Desenvolvimento de Sistemas” do Curso de Programação de Computadores – PROCOM (oferecido pela
Secretaria de Extensão do DCC/ICEx/UFMG).
UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS - Contrato Temporário - 01/1997 até 1997 - Cargo:
PROFESSOR - Atividades: - Participação como professor-bolsista do Programa de Monitoria de Pós-Graduação
da UFMG, no Departamento de Ciência da Computação (DCC).
UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS - Monitor-Bolsista - 03/1995 até 1995 - Cargo: MONITOR
DE GRADUAÇÃO - Atividades: 
SIRIUS INFORMÁTICA LTDA - Sócio-Diretor - 04/1994 até 1999 - Cargo: DIRETOR TÉCNICO E
FINANCEIRO - Atividades: - Participação societária em empresa de informática;

- Consultoria, coordenação, análise, projeto, especificação de requisitos funcionais, modelagem de bancos de
dados, desenvolvimento, manutenção, treinamento e suporte a usuários, relativos a aplicações cliente/servidor e
sistemas de pequeno, médio e grande portes nas áreas comercial e médica (oftalmologia);

- Treinamento e supervisão de funcionários e estagiários.
HOISTER COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA. - Colaborador - 11/1993 até 1994 - Cargo: ANALISTA
DE SISTEMAS - Atividades: - Estudo, análise, projeto, modelagem de banco de dados e desenvolvimento de
Sistema de Vendas (para a

empresa Cedro Cachoeira).

Formação
Áreas do Conhecimento
Ciência Da Computação; Gerência Do Projeto E Do Produto; Integração De Hardware E Software; Sistemas De
Computação; Teoria Da Computação; Teste E Tolerância A Falhas

Formação Acadêmica
1996 - 1994 - mestrado - UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS - ciências da computação -
Completo
2002 - 2002 - aperfeiçoamento - INSTITUTO DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA - pós-graduação latu sensu
em gestão de projetos - Completo
1993 - 1990 - graduação - UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS - ciência da computação -
Completo

Formação Complementar
2013 - 2013 - outros - EUROCENTRES - inglês intensivo - Completo
2010 - 2010 - curso de curta duração - EXIN - certificação itil foundation v3 - Completo
2009 - 2006 - outros - UNIMIX TECNOLOGIA LTDA - administração de banco de dados oracle 10g -
Completo
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Meus Talentos
Idiomas
Espanhol - Compreeensão: Razoavel - Escrita: Razoavel - Conversação: Bom - Leitura: Bom
Ingles - Compreeensão: Razoavel - Escrita: Razoavel - Conversação: Razoavel - Leitura: Bom
Portugues - Compreeensão: Bom - Escrita: Bom - Conversação: Bom - Leitura: Bom

Aptidões
flexibilidade,articulação,resiliência,redação,tomada de decisões,raciocínio lógico,visão sistêmica

Interesses Pessoais
idiomas,futebol,lutas, artes marciais,corrida,eventos culturais,esportes radicais,trabalho voluntário,natação
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