
CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

CURRÍCULO

INFORMAÇÕES PESSOAIS

Nome: ANDRE LUIZ MONTEIRO DA ROCHA
Cargo efetivo: AUDITOR FEDERAL DE FINANCAS E CONTROLE
Cargo comissionado: DAS - DIREÇÃO E ASSESSORIA SUPERIOR - CHEFE

FORMAÇÃO ACADÊMICA

ENGENHARIA DE SOFTWARE
Curso: Engenharia de Software, Conclusão: 31/12/2003
Instituição: UNIVERSIDADE CATÓLICA DOM BOSCO, Brasil 

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL

CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO
Cargo: Superintendente substituto na CGU-Regional/MS
Descrição: Atuando como superintendente substituto busquei aperfeiçoar os métodos internos de trabalho da regional, 
testando novas ferramentas de gestão e de planejamento dos trabalhos.
Cargo: Operações Especiais CGU-Regional/MS
Descrição: Atuação em operações especiais, participando de ações prévias, deflagrações e da análise de material 
apreendido. 
Cargo: Chefe de Serviço na CGU-Regional/MS
Descrição: Atuando como supervisor das ações de controle, desde a fase de planejamento, acompanhamento dos 
trabalhos pelas equipes e revisão dos produtos. Além do gerenciamento das equipes.
Cargo: Auditor no Núcleo de Ações de Prevenção à Corrupção da CGU-Regional/MS
Descrição: Com o advento da Conferência CONSOCIAL passei a integrar o NAP, viajei com a equipe por várias cidades do 
interior ministrando palestras sobre transparência, prevenção e combate à Corrupção.
Cargo: Auditorias na CGU-Regional/MS
Descrição: fiscalizações em assentamentos rurais, aldeias indígenas e no programa de sorteio de municípios, 
principalmente em unidades de saúde. Tais fiscalizações permitiram ampliar a visão de como as ações de governo são 
recebidas pelos beneficiários
Cargo: Chefe de Divisão na Coordenação-Geral de Auditoria de Justiça e Segurança Pública
Descrição: Dentre os trabalhos destaco a fiscalização de convênios pelo Ministério da Justiça para contratação de serviços 
de consultoria e desenvolvimento de sistema, para o qual identificamos irregularidades graves que ensejaram na devolução 
pela convenente.
Cargo: Auditor Federal na Coordenação-Geral de Auditoria da Área da Saúde
Descrição: Auditorias e análise de base de dados de convênios e de procedimentos de média e alta complexidade do 
Ministério da Saúde. Tais dados eram usados no estudo e criação de procedimentos de auditoria dos serviços de Média e 
Alta Complexidade do SUS. 
Cargo: Coordenador-Geral de Auditoria de Tecnologia da Informação
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Descrição: Atuação como Coordenador-Geral de Autoria de TI, planejando e supervisionando os trabalhos da unidade.
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