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CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO 

 
 
 

CURRÍCULO 

 
INFORMAÇÕES PESSOAIS 

 

 
Nome: JOSE MARCELO CASTRO DE CARVALHO 

Cargo efetivo: AUDITOR FEDERAL DE FINANÇAS E CONTROLE 

Cargo comissionado: SECRETÁRIO-EXECUTIVO 

 

FORMAÇÃO ACADÊMICA 

AUDITORIA  
Curso: Pós-Graduação em Auditoria Interna e Controle Governamental, Conclusão: 2009  
Instituição: Instituto Serzedello Correa, Brasília, Brasil  

 
CIÊNCIAS CONTÁBEIS  
Curso: Bacharel em Ciências Contábeis, Conclusão: 1994  
Instituição: UniCeub, Brasília, Brasil 

 

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL 
 

 
CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO 

Cargo: Secretário-Executivo 

Descrição: Inicialmente atuou como Secretário-Executivo substituto, sendo efetivado no cargo em julho de 2018. Dentre 
várias funções, coordena os principais planos e projetos da CGU, participa da articulação institucional, supervisiona o 
planejamento e execução do orçamento e substitui o ministro quando necessário, auxiliando na sua gestão. 

 
Cargo: Diretor de Auditoria de Políticas Sociais II 

Descrição: Atuação na liderança de equipes envolvidas em trabalhos de avaliação e de acompanhamento de políticas 

públicas das áreas de assistência social, trabalho e emprego, previdência, esporte e cultura. 

 

Cargo: Diretor de Auditoria das Áreas de Previdência, Trabalho, Pessoal, Serviços Sociais e Tomada de Contas Especial 

Descrição: Atuação na liderança de equipes envolvidas em trabalhos de avaliação e de acompanhamento de políticas 

públicas das áreas de assistência social, trabalho e emprego e previdência, bem como dos serviços sociais, pessoal e 

tomada de contas especial 

 

Cargo: Coordenador-Geral de Auditoria da Área de Cultura 

Descrição: Atuação na coordenação de trabalhos de auditoria e de avaliação de políticas públicas relacionadas às áreas de 

Cultura e substituto do Diretor. 

 

Cargo: Coordenador-Geral de Auditoria da Área de Trabalho e Emprego 

Descrição: Atuação na coordenação de trabalhos de auditoria e de avaliação de políticas públicas relacionadas às áreas de 

Trabalho e Emprego, e dos fundos FAT e FGTS. 
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Cargo: Chefe de Divisão da Coordenação-Geral de Técnicas, Procedimentos e Qualidade 

Descrição: Responsável pela coordenação e elaboração de procedimentos, rotinas e técnicas a serem realizadas pelos 

servidores das coordenações da SFC e das Regionais da CGU em auditorias e fiscalizações. 

 
Cargo: Chefe de Divisão da Coordenação-Geral de Auditoria da Área de Trabalho e Emprego 

Descrição: Responsável pela coordenação e supervisão dos trabalhos de auditoria realizados nas unidades do MTE, no  

FAT e FGTS (auditorias de gestão, de acompanhamento, especiais e operacionais) 

 

Cargo: Auditor Federal de Controle Interno 

Descrição: Realização de trabalhos do laboratório de pesquisas de informações estratégicas. 

 

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL 

Cargo: Assessor Especial de Controle Interno 

Descrição: Assessorar o Ministro da Previdência nos assuntos relacionados a controle interno, integridade da gestão e 

gerenciamento de risco e correição, bem como na articulação com os órgãos de controle 

 
MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE 

Cargo: Chefe de Divisão na Secretaria de Controle Interno 

Descrição: Responsável pela coordenação e supervisão dos trabalhos de auditoria realizados nas unidades do MMA 

(auditorias de gestão, de acompanhamento, especiais, operacionais e em acordos de cooperação, financiamentos e 

doações de recursos externos) 


